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سازمان آگهــی های روزنامـــه هگمتـــانه 

مناسب تریـن تعرفه های تبلیغاتــــی

دقیق تریـن گستـــره توزیع استانــــی

81

زبردست 
نایب رئیس اتاق بازرگانی 
ایران و سوریه شد

فالحی منتخب مردم همدان 
در مجلس شورای اسالمی:

مواسات 
زمینه ساز ظهور است
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گـــزيده اخبـــار

صفحه 3

صفحه 8

رهبر انقالب 
در ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه با کرونا:

شکست غرب 
در آزمون  جهانی 

مقابله با کرونا
   اگر قواعد سخت گیرانه ای در مورد مراسم 
دعا، مساجد و اماکن مقدس وضع شود، مردم 
مؤمن و مسجدی حتماً بیشتر از دیگران به آن 

عمل می کنند
   نظر کارشناسی شده در ستاد ملی مبارزه 

با کرونا را معتبر می دانم اما این بررسی را 
باید به کسانی سپرد که حقیقت و ضرورت 
دعا و توسل را درک می کنند آن وقت هر چه 
آن ها تصمیم بگیرند بنده و همه مردم به آن 

عمل خواهیم کرد.
   حرکت مردم و مسؤوالن در مبارزه با 
کرونا جهادی، عظیم و افتخارآفرین است 

   کاش افرادی بتوانند مانند شهید آوینی 
جهاد مقابله با کرونا را روایت کنند

توزیع 3000 بسته معیشتی 
بین نیازمندان همدان

سرهنگ پاسدار بقایی: کمک رسانی بی نظیر 
به 3 میلیون خانه در یک روز

فرمانده ســپاه ناحیه همدان گفــت: در یک روز 
به نام کریم اهــل بیــت)ع( درِ 3.5 میلیون منزل 
نیازمندان به صدا درآمده و بســته های معیشــتی 

تقدیم آنها شد، که در تاریخ نظیر ندارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان همدان:

آمادگی برای احداث پارک
 80 هکتاری آمادای در همدان

معاون خدمات شهری شهردار همدان:
کاشت گیاهان دارویی 

در فضای سبز

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 
درباره وضعیت کرونا در همدان خبر داد:

همدان سفید نیست

آغاز ذخیره پالسمای 
بهبود یافتگان کرونا در همدان

کشت گندم در 55 هزار هکتار 
از اراضی همدان

با تأکید شهردار همدان و تا پایان شهریورماه 
امسال:

راه اندازی شورای اجتماعی 
در 48 محله

فرماندار مالیر خبر داد:
شناسایی 1700 خانوار 

کارگر فصلی، زباله گرد و 
دستفروش

بی پولی صدای ورزشکاران 
نابینا را درآورد!

عکس: 

تخریب 64 ساخت و ساز غیرمجاز در باغات همدان
هگمتانه، گــروه خبر همدان: مدیر پیشــگیری و 
رفع تخلفات شهری شهرداری همدان از تخریب 64 

ساخت و ساز غیرمجاز در باغات همدان خبر داد.
به گــزارش هگمتانه، محمد علی گلشــن از آغاز 
اجرای عملیات تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز 

در اراضی کشاورزی حومه شهر همدان خبر داد.
وی اظهار کرد: در راســتای اجرای این عملیات 
64 فقره ساخت و ساز غیرمجاز با همکاری سازمان 
جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی همدان در 

محدوده و حریم باغ های شهر همدان تخریب شد.
وی اضافه کرد: برخی افراد ســودجو که اقدام به 
ســاخت و ســازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی 
واقع در شورین و رباط شورین کرده بودند شناسایی 
شدند و با اخذ دســتور قضایی در راســتای اجرای 

تبصره یک ماده 100 شــهرداری ها و تبصره 2 جهاد 
کشــاورزی مبنی بر قلع و قمع ســاخت و سازهای 
غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی ساخت و سازهای 

صورت گرفته تخریب شد.
گلشن خاطرنشــان کرد: طرح تخریب ساخت و 
سازهای غیرمجاز به پیشنهاد مدیریت پیشگیری و 
رفع تخلفات شهری و با هماهنگی ارگان های مربوطه 
و با هدف کنترل هر چه بهتر ساخت و ساز در حریم 
و جلوگیری از تخلفات ســاختمانی و تغییر کاربری 

اراضی ملی در شهر همدان اجرایی شده است.
وی اضافه کرد: بر این اساس مدیریت پیشگیری 
و رفع تخلفات شهری با همکاری جهاد کشاورزی و 
منابع طبیعی اقدام به تخریب و قلع و قمع ساخت 
و سازهای غیرمجاز در مناطق شورین، حیدره، یکانه، 

کنجینه، رباط شورین، چشین و فقیره کرد.
گلشــن خاطرنشــان کرد: مدیریت پیشگیری 
و رفع تخلفات شهری شــهرداری همدان با هرگونه 
تخلف و ساخت و ساز غیرمجاز در مناطق چهارگانه 

شهرداری برخورد جدی خواهد داشت.
وی افزود: شــهروندان همدانی قبــل از هرگونه 
احداث بنا و دیوارکشــی و ســایر اقدام ها پیرامون 
ساخت و ساز در امالک خود نسبت به اخذ مجوزهای 

الزم از شهرداری و جهاد کشاورزی اقدام کنند.
مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
همدان در گفتگو با ایرنا، اظهار کرد: تیم های گشتی 
حوزه اجرایی مدیریت شهری به صورت شبانه روزی 
مناطق چهارگانه شهر همدان را رصد و با متخلفان در 

امر ساخت و ساز غیر مجاز برخورد می کنند.

زبردست نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوریه شد
هگمتانه، گروه خبر همدان: علی اصغر زبردســت 
رئیس اتاق بازرگانی همــدان به عنوان نایب رئیس 

اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه منصوب شد.
به گزارش هگمتانــه، با برگزاری اولین جلســه 
هیأت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه، 
علی اصغر زبردست به عنوان نایب رئیس این اتاق 

منصوب شد.
همچنیــن کیوان کاشــفی به عنــوان رئیس و 
محمدرضا مرتضوی به عنــوان نائب رئیس دوم، 
شــهال عموری به عنوان خزانه دار و مجید مهتدی، 
هوشــنگ پارســا، اســماعیل ابراهیمــی، علــی 
احتشامی و رستم جنگاوران نیز به عنوان اعضای 

هیأت مدیره انتخاب شدند.
بر اساس این گزارش، مجمع عمومی مؤسسان 

اتاق بازرگانی مشــترک ایران و سوریه در اسفندماه 
ســال 98 برگزار شــد و هدف از تشــکیل این اتاق 
مشترک نیز گســترش روابط و مناسبات اقتصادی 

و تجاری بین ایران و سوریه است.
ســوریه عالوه بر بازار هدف صادراتــی خوبی که 
برای ایران به شــمار مــی رود، می توانــد دروازه  ای 
برای تعامل و تجارت ایران با سایر کشورهای حوزه 

مدیترانه باشد.
گفتنی است، ســوریه در دوران بازسازی فرصت 
مغتنمی را در اختیار ایران قــرار می دهد تا بتوان با 
گسترش مناســبات با این کشــور، زمینه حضور در 

بازارهای سوریه را برای سال های آتی فراهم کرد.

غربالگری کرونا برای 98 درصد همدانی ها
هگمتانــه، گروه خبــر همــدان: رئیس مرکز 
بهداشت شهرســتان همدان گفت: تاکنون 98.5 
درصد مردم شهرستان همدان از نظر ابتال به کرونا 

مورد غربالگری قرار گرفتند.
به گزارش هگمتانه، محمد خیراندیش اظهار 
کــرد: مرحلــه اول غربالگری کرونا با پوشــش 
بســیار باالیی انجام شــد و مرحله دوم آن نیز با 

پوشش بیش از 98 درصد در حال انجام است.
وی با بیان اینکــه این نــوع غربالگری برای 
جامعه شهری و روستایی انجام شده است، ابراز 
کرد: همکاران ما از طریق ســامانه 4030 سالمت 

همشهریان را مورد ارزیابی قرار می دهند.

رئیس مرکز بهداشــت شهرســتان همدان با 
تأکید بر اینکه استان همدان در زمینه بیماریابی 
موفق عمل کرده است، تصریح کرد: در این طرح 
درواقع ما به سراغ بیماران می رویم و با توجه به 
عالئمی که دارند آن هــا را راهنمایی و در صورت 

نیاز به مراکز درمانی ارجاع می دهیم.
خیراندیش با بیان اینکه از مردم می خواهیم 
به تماس های ســامانه 4030 پاسخ دهند، گفت: 
افرادی که در ســامانه خوداظهاری سالمت ثبت 
نام می کنند و دارای عالمت هســتند در اولویت 

تماس و پیگیری همکاران ما قرار دارند.
وی در بخش دیگری به اهمیت راهکاری های 

بهداشــتی در پیشــگیری از کرونا اشــاره کرد و 
گفت: شســت و شــوی مرتب دســت ها، عدم 
حضــور در اماکن شــلوغ و پرجمعیــت و حفظ 
فاصله یــک و نیــم متــری از بیمــاران دارای 
سرماخوردگی از مهمترین راه های پیشگیری از 

ابتال به کرونا ویروس است.
رئیــس مرکز بهداشــت شهرســتان همدان 
در گفتگو با تســنیم، با تأکید بر اینکه کم شدن 
آمار ابتال به کرونا به معنای تمام شدن بیماری و 
پایان خطر نیست، تصریح کرد: همچنان مردم را 
به در خانه ماندن و رعایت پروتکل های بهداشتی 

توصیه می کنیم.

سقوط 25 درخت بر اثر تندباد
هگمتانه، گروه خبر همــدان: معاون خدمات 
شهری شهردار همدان از ســقوط 25 درخت بر اثر 
تندباد خبر داد و گفت: تندباد با سرعت حدود 80 
کیلومتر بر ساعت در همدان موجب بروز خساراتی 

به مبلمان و تأسیسات شهری شد.
به گزارش هگمتانه، وحید علــی ضمیر اظهار 
کرد: به دنبال وقوع این تندبــاد، تعداد 25 اصله 
درخت ســقوط کرد و حدود 200 مورد شکستگی 
شــاخه های درختان و ســقوط آنهــا در معابر و 

بوستان ها رخ داد.
وی با تأکیــد بــر اینکــه هشــدارهای الزم و 

توصیه های ایمنی به شهروندان در این مواقع توصیه 
شده اســت ادامه داد: جمع آوری داربست، بنرها، 
پرچم ها و تابلوهای مختلف از جمله اقداماتی است 
که در این روزها توســط نیروهای خدمات شهری 

شهرداری همدان انجام شده است.
کارشــناس اداره کل هواشناســی همدان هم 
گفت: با فعالیت یک ســامانه محلی و تغییرات 

آب و هوایی، باد شدید همدان را درنوردید.
محمد حســن باقــری شــکیب افــزود: بر 
اساس بررسی داده ها و نقشــه های پیش یابی 
هواشناســی، آسمان بیشــتر نقاط استان امروز 

صاف تا قسمتی ابری، همراه با وزش شدید باد 
و غبار محلی پیش بینی می شود.

وی با اشــاره به اینکه وزش باد موجب ایجاد 
غبار محلی می شــود، ادامــه داد: بــرای امروز 
آسمان بیشتر نقاط استان صاف است و با خروج 

سامانه بارشی از بارش باران خبری نیست.
باقری شــکیب با بیان اینکه ســرعت باد در 
نقاط مختلف متفاوت اســت، اظهــار کرد: جهت 
این باد از ســمت جنوب به شــمال اســت و به 
دنبال آن دمای کمینه هوای اســتان بین 6 تا 11 

درجه سانتی گراد افزایش می یابد.

سقوط 25 درخت
 بر اثر تندباد
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استاندار همدان در راستای بازگشایی مدارس از 27 اردیبهشت خبر داد:

حضور دانش آموزان؛ اختیاری
تداوم آموزش مجازی
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رئیس پارک علم و فناوری همدان:
راه اندازی 

صندوق پژوهش همدان 
با اعتبار 60 میلیارد تومان

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس پارک علم 
و فناوری همدان از راه اندازی صندوق پژوهش 

با اعتبار 60 میلیارد تومان خبر داد.
به گــزارش هگمتانه، محمدحســن مرادی 
افزود: گفت: بــا راه اندازی صنــدوق پژوهش، 
فنــاوری و نــوآوری، تســهیالت مــورد نیــاز 
برای کمک بــه پژوهشــگران و شــرکت های 

دانش بنیان این استان تأمین می شود.
وی گفت: نزدیک به 60 میلیارد تومان اعتبار 
برای راه اندازی این صندوق در نظر گرفته شده 
است که تسهیالتی با سود چهار درصد در اختیار 
پژوهشگران، فناوران و شرکت های دانش بنیان 

قرار می دهد.
وی با اشــاره به اینکه مجوز این صندوق به 
تازگی صادر شده است، اظهار کرد: این صندوق 
هشت ســهامدار دارد و بر اساس توافق صورت 
گرفتــه ســهامداران تــا انتهای هفتــه جاری 

اعتبارات اولیه این صندوق را واریز می کنند.
مرادی عنوان کــرد: در کنار راه انــدازی این 
صندوق، توســعه صادرات و استفاده از ظرفیت 
شــتاب دهنده از مهمتریــن اولویت های پارک 

علم و فناوری همدان است.
وی اضافه کرد: در بخش شتاب دهنده های 
تقاضا محــور با چند شــرکت معتبر کشــوری 
مذاکراتی شــده تا تولیدات خــود را به همدان 
انتقال دهند و واحدهای فنــاور مرتبط با آن در 

این استان تقویت شوند.
رئیس پــارک علم و فناوری همــدان ادامه 
داد: این شــتاب دهنده هــا بیشــتر در زمینه 
تولید قطعات خودرو و شــوینده های بهداشتی 

فعالیت دارند.
وی دیروز در گفتگو با ایرنا، افزود: در بخش 
صادرات نیــز مذاکراتی در خصــوص صادرات 
محصوالت شــرکت های دانش بنیــان همدان 

صورت گرفته است.

آغاز ذخیره پالسمای 
بهبود یافتگان کرونا 

در همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل  انتقال 
خون اســتان همدان گفت: از چند روز اخیر تهیه 
پالسما از بیماران بهبود یافته کرونایی در همدان 

شروع شده است.
بــه گــزارش هگمتانــه، افشــین محمدی 
اظهار کرد: بر اســاس تفاهم و همکاری وزارت 
بهداشــت و ســازمان انتقال خون، مجوز تهیه 
پالســما از بیماران بهبودیافته کرونا در همدان 
صادر شده و فعال اجازه مصرف آن داده نشده 

است.
وی با بیــان اینکه نتایج تحقیقات پالســما 
درمانــی در بهبود بیماران مبتال بــه کرونا مثبت 
و اثربخش بوده، تصریح کــرد: اقدام به تهیه و 
ذخیره پالســما از بهبودیافتگان می کنیم تا به 
محض صدور مجوز بتوانیم پالســما درمانی را 

آغاز کنیم. 
مدیــرکل انتقال خون اســتان همــدان با 
تأکید بر اینکه قابلیت نگهداری پالســما بین 
یک تا دو ســال اســت، ابراز کــرد: تجهیزات 
همــدان  در  پالســما  نگهــداری  و  تأمیــن 
راه اندازی شده و آموزش های الزم به کارکنان 

ارائه شده است.
محمدی با بیان اینکه اولین اهدای پالسما 
از یک بیمار بهبودیافته کرونا انجام شده است، 
اظهار کرد: سعی داریم روزانه یک اهداکننده را 

پذیرش کنیم.
وی با تأکید بــر اینکه تمامی آزمایشــات 
مورد نیــاز برای اهدا کنندگان انجام می شــود، 
تصریح کــرد: عملیــات پذیــرش و دریافت 
پالسما از هر اهدا کننده نیازمند مدت زمان دو 

ساعت است.
مدیرکل انتقال خون همدان درباره شــرایط 
اهداکننــدگان پالســما اظهــار کرد: ســن هر 
اهــدا کننده باید بین 18 تا 60 ســال باشــد و 
خانم های اهدا کننده هم باید ســابقه بارداری 

نداشته باشند.
محمدی با تأکید بر اینکــه از نظر علمی هر 
اهدا کننده پالســما می تواند در هر 48 ساعت 
یک بار برای اهدای پالسما اقدام کند، گفت: اما 
ما برای حفظ سالمتی اهدا کنندگان این مدت 

زمان را به یک ماه رسانده ایم.
وی در گفتگو با تسنیم، درباره شریط اهدای 
پالســما در بهبود یافتگان، اظهار کــرد: باید از 
زمان بهبود هر بیمار یک ماه گذشــته باشــد تا 

خطر انتقال به صفر برسد.

خبـــر

امام جمعه همدان:
اقامه نماز در ادارات
تعهد کاری می آورد

هگمتانــه، گروه خبر همــدان: امام جمعه 
همدان گفت: نماز تعهــد کاری ایجاد می کند 
بنابرایــن نخواندن نمــاز نشــان از این امر 
دارد که اگر کســی تعهدش با خــدا را رعایت 
نمی کند، چگونــه می تواند میثاقــش با بنده 
خــدا را رعایــت کند؟بــه گــزارش هگمتانه، 
آیت هللا حبیب هللا شــعبانی صبــح دیروز در 
جلســه ارزیابی اقامه نماز استان همدان نماز 
را میثاق الهی نســبت به بندگان دانســت و 
گفت: از شــاخصه های مورد ارزیابی در ستاد 
اقامه نماز باید آبادانــی نمازخانه ها در ادارات 

و اقامه نماز در آن باشد.
وی با تأکیــد بر اینکه حضــور کارمندان در 
نمازهــای جماعت معیــار بررســی موفقیت 
در ایــن حــوزه اســت، اظهــار کــرد: عملکرد 
دســتگاه های اجرایــی باید به نحوی باشــد 
کــه خروجــی کار را در ترویج نمــاز در ادارات 

مشاهده کنیم.
وی تصریح کرد: در هر اداره که مدیر دغدغه 
نماز را داشــته باشــد، حضور نمازگزاران بیشتر 

است و این بسیار مهم است.
امــام جمعــه همــدان با بیــان اینکــه در 
ارزیابی ها حضــور مدیر بایــد از ضریب باالیی 
برخوردار باشــد، گفــت: برگــزاری کالس های 
آموزشــی و فعالیت های دیگــر در ترویج نماز 
خوب اســت اما اثرگذاری آن بــه اندازه حضور 

شخص مدیر در نماز جماعت نیست.
وی با تشریح اهمیت برگزاری نماز جماعت 
در ادارات، بیان کــرد: هر چــه نمازخانه ادارات 
شلوغ تر باشد به تبع آن، شکایات مردمی از آن 

اداره کمتر است.
نماینــده ولی فقیه در اســتان همدان ادامه 
داد: نماز تعهــد کاری ایجاد می کنــد بنابراین 
نخواندن نماز نشان از این امر دارد که اگر کسی 
تعهدش با خــدا را رعایــت نمی کنــد، چگونه 

می تواند میثاقش با بنده خدا را رعایت کند؟
وی نماز را میثاق الهی نســبت بــه بندگان 
دانســت و گفــت: از دیگر شــاخصه های مورد 
ارزیابی در این ستاد باید آبادانی نمازخانه ها در 

ادارات باشد.
آیــت ا... شــعبانی بــا تقدیــر از اقدامات 
صورت گرفته در حوزه ترویج نماز، اظهار کرد: 
برای تشــویق همه مدیران بایــد از مدیرانی 
کــه دارای عملکرد خوبی بوده اند تقدیر شــود 
و بــا اســتفاده از رســانه ها ایــن فعالیت را 

اطالع رسانی کنیم.

کشت گندم در 55 هزار 
هکتار از اراضی همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: سرپرست جهاد 
کشــاورزی شهرســتان همدان گفت: در سال 
زراعی جاری 55 هــزار هکتــار از اراضی زراعی 
شهرســتان همدان زیر کشــت گندم قرار گرفته 

است.
به گزارش هگمتانه، احمد قدیمی اظهار کرد: 
در ســال زراعی جاری 55 هزار هکتار از اراضی 
زراعی شهرســتان همدان زیر کشت گندم قرار 

گرفته است.
وی گفــت: با تمهیدات اندیشــیده شــده 
توسط سازمان جهاد کشــاورزی مانند تأمین 
بذر مناســب و گواهی شــده و کود مورد نیاز 
و رعایــت اصــول فنی توصیه شــده توســط 
کارشناسان امید است در ســال جهش تولید 
شــاهد رشــد قابل مالحظه ای در تولید گندم 

باشیم.
سرپرســت جهاد کشــاورزی شهرســتان 
همدان به کشــاورزان توصیه کرد بــا توجه به 
رشــد رویشــی مطلوب گندم ارتباط تنگاتنگی 
با کارشناســان مراکز جهاد کشــاورزی و حفظ 
نباتات شهرســتان برقرار کنند و از توصیه های 
فنی به منظــور حفظ محصول از گزند ســن و 

علف های هرز بهره ببرند.
وی تأکید کرد: پیش بینی می شــود در سال 
زراعی جاری 80 هــزار تن گندم بــا کیفیت از 

مزارع غالت برداشت شود.
قدیمی گفــت: تاکنون در 14 هــزار و 372 
هکتار از مزارع غالت علیه سن گندم و 9 هزار و 
149 هکتار با علف هرز مبارزه شیمیایی صورت 

گرفته است.

خبـــر
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان:

آمادگی برای احداث پارک 80 هکتاری آمادای در همدان
هگمتانه، گروه خبــر همدان: مدیــرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان همدان جذب گردشگر 
و توســعه متوازن فضای ســبز را از مشخصه های 

احداث پارک آمادای دانست.
به گزارش هگمتانه، جلسه بررسی روند اجرای 
طرح پارک آمادای ) تپه پیســا( با حضور مدیرکل 
و معاون حفاظــت منابع طبیعی اســتان و مدیر 
منطقه 4 شهرداری همدان، در اتاق جلسات منابع 

طبیعی استان همدان برگزار شد.
مدیرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری اســتان 
همدان در این جلســه با بیان اینکه استان همدان 
در منطقه رویشــی زاگــرس قــرار دارد گفت: باید 
همگام با طبیعــت حرکت کنیــم و از فضای های 
موجود نهایت اســتفاده را در توســعه فضای سبز 

ببریم.
اسفندیار خزائی افزود: باید طوری برنامه ریزی 

کنیم تا فضای ســبز شــهری را به ســمت مناطق 
شــمالی شــهر گســترش دهیم. وی اظهار کرد: 
در احــداث این پــارک باید کمترین خســارت به 
محیط زیســت و منابع طبیعی وارد شود و همواره 
بهسازی، ســبک ســازی و زیباســازی را باید در 

طرح های توسعه ای در نظر بگیریم.
وی با بیــان اینکه قرار اســت در ایــن منطقه 
پارک 80 هکتاری احداث شــود، افزود: مهمترین 
شــاخصه احــداث ایــن پــارک در ایــن منطقه، 
محرومیت زدایی و توســعه متوازن فضای ســبز 

شهری است.
مدیرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری اســتان 
همدان با بیــان اینکه در این منطقــه که از مناطق 
کمتر توســعه یافته است، ســرانه فضای سبز کم 
است و راه اندازی این پارک سبب رونق اقتصادی 
منطقه می شــود. وی گفت: این محــل در مبادی 

ورودی شــهر و محل اتصــال همدان بــه منطقه 
گردشگری غار جهانی علیصدر و استان های مجاور 
قرار گرفته اســت و بــه نوعی منطقــه راهبردی و 

مهمی محسوب می شود.
خزائــی عنوان کــرد: عــالوه بر اینکــه همدان 
یک شــهر گردشــگرپذیر اســت در فصول ســال 
به خصوص تابســتان ها بســیاری برای بازدید از 
مناطق گردشگری و میراث فرهنگی از این منطقه 
عبور می کنند بنابراین ایجاد یک پارک مناسب در 
این منطقه عالوه بر ایجاد منظــر و زیبایی بصری 
می تواند به جاذبه گردشــگری برای حضور مردم و 

مسافران تبدیل شود.
خزائی تصریح کرد: نزدیک به 3 سال است که 
طرح ایجاد پارک بزرگ آمادای در منطقه تپه پیسا 
مصوب شده اســت که با توجه به شــرایط فعلی 
روند احداث آن باید ســرعت گیرد و منابع طبیعی 

با تمــام توان در احــداث این پارک مســاعدت و 
همکاری الزم ر ا با رعایت پیوســت های زیســت 

محیطی خواهد داشت.
گفتنی اســت در این جلســه همه حاضران به 
احداث این پارک در این منطقه با رعایت مســائل 

زیست محیطی تأکید کردند.

معاون خدمات شهری شهردار همدان:

کاشت گیاهان دارویی در فضای سبز
واکاری گیاهان مقاوم به گرما و کم آب بر در خرداد ماه

هگمتانه، گــروه خبر همدان: معــاون خدمات 
شهری شهردار همدان از کاشت گیاهان دارویی در 

فضای سبز خبر داد.
به گــزارش هگمتانه، وحید علــی ضمیر گفت: 
اهمیت به توسعه فضاهای ســبز شهری به منظور 
زیباسازی ســیمای بصری شــهر، کاهش اثرات 
نامطلوب آلودگی های زیســت محیطی، توســعه 
درخت کاری و ایجاد فضای سبز شهری جزو یکی 
از مهمترین راهبردهای مجموعه مدیریت شــهری 

است.
وی اظهار کرد: شهرداری در راستای بهبود منظر 
شــهری و با هدف ایجاد محیط شهری مناسب و 
زیبا برای نشاط شهروندان اقدام به کاشت نهال و 

درختچه های تزئینی کرده است.
وی گفت: هم اکنون عملیــات واکاری گل های 
فصلی بهاره در دســتور کار قرار گرفتــه و عملیات 
کاشــت گل های تابســتانه با تنوع گونه ای شامل 
اطلسی، شاه پسند، جعفری، آلیسوم، کوکب، رعنا 
زیبا و... که در مقابل گرما مقاومت بیشتری دارند 

از اوایل خرداد ماه در بلوارهــا، میادین، پارک ها و 
بوستان های شــهر آغاز شده و تا اواســط تیر ماه 

ادامه خواهد داشت.
علی ضمیر با اشاره به کاشت گونه های کم آب  بر 
در راستای توسعه فضای سبز شــهری، بیان کرد: 

اصالح الگــوی کاشــت و اتخاذ تدابیــر الزم برای 
جلوگیری از مشکالت ناشی از کم  آبی از مهمترین 
اهداف حوزه فضای سبز شهرداری به شمار می رود 
و براین اساس نسبت به کاشــت گونه هایی اقدام 

وی همچنیــن از کاشــت گیاهــان دارویی در شده که نیاز کمتری به آب دارند.
فضای ســبز شــهری خبر داد و افــزود: گیاهان 
رزمــاری،  شــامل  همــدان  شــهر  در  دارویــی 
اسطوخودوس، همیشــه بهار، مریم گلی، بنفشه، 
ختمی، زرشک، گل محمدی، الدن، شاه پسند، گل 

مغربی و میخک نیز کاشته شده است.
علی ضمیر ادامه داد: ســرانه فضای سبز شهر 
همدان بدون احتســاب باغات شهر در حال حاضر 
١١.٥اســت که این رقم بــا احتســاب باغات ٣٠ 

مترمربع است.
وی تصریح کرد: ساالنه مبلغ قابل توجهی برای 
نگهداری بیش از ٦٥٠ هکتار فضای ســبز موجود 
در شهر همدان با احتســاب تأمین آب، گل، نهال  
و نگهداری و حفظ آن هزینه می شــود که این امور 

نیازمند فرهنگ سازی و تعامل شهروندان است.

با تأکید شهردار همدان و تا پایان شهریورماه امسال:

راه اندازی شورای اجتماعی در 48 محله
هگمتانه، گروه خبر همدان: تا پایان شــهریورماه 
امســال در 48 محله شــورای اجتماعــی محالت 

راه اندازی می شود.
به گزارش مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل 
شهرداری همدان، یازدهمین جلسه شورای راهبری 
شــورای اجتماعی محالت شــهر همدان با حضور 
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی 
شهر همدان و معاونان و مدیران شهرداری برگزار شد.

رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شــورای 
اسالمی شــهر همدان در این جلســه که روز شنبه 
برگزار شــد، گفــت:  شــورای اجتماعی محالت با 
هدف مشارکت شــهروندان و اســتفاده از ظرفیت 
افراد صاحب نظر و اندیشه در حوزه های مختلف به 
منظور ارتقای ســطح کمی و کیفی خدمات رسانی 
به شــهروندان و توســعه اهداف و برنامه های مهم 

مدیریت شهری راه اندازی شده است.
رضوان سلماســی افزود: سیاســت کمیسیون 
فرهنگی شــورای اســالمی شــهر همدان تشکیل 
شورای اجتماعی محالت در تمامی محالت همدان 
است که بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته این 
شورا در 48 محله شهر همدان راه اندازی خواهد شد 
تا از ظرفیت آنها در جهت اهداف و چشم اندازهای 

مورد نظر استفاده شود.
وی تصریح کرد: در تشــکیل شــورای اجتماعی 
محالت بایســتی مدیران اجتماعــی مناطق بیش 
از پیــش فعــال باشــند و بــا پیگیــری وظایف و 
مســؤولیت ها نســبت به شناســایی افــراد نخبه، 
توانمند و مورد وثوق محالت مختلف شهر بر اساس 
مؤلفه  های تعریف شــده جهت انتخاب اعضای این 

شورا، اقدام کنند.
معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انسانی 
شــهردار همدان نیــز در ادامه این جلســه گفت: بر 
اســاس برنامه ریزی صورت گرفته و سیاست های 
ابالغی شورای اسالمی شهر و تأکید شهردار همدان 
و بررســی ها و پاالیش های صورت گرفته، راه اندازی 
شورای اجتماعی محالت شــهر همدان در 60 محله 
هدف گذاری شده است که تاکنون 12 مورد آن انجام 

شده و در 48 محله دیگر نیز راه اندازی خواهد شد.
مرتضی حضرت زاده افزود: مشارکت شهروندان 
در اداره امور از اهداف مهم در توسعه شهرها است که 
در همین راستا این شــورا می تواند به عنوان بازوی 
مدیریت شــهری نقش مهمی را در فرهنگ سازی، 
نیازســنجی، اجرای برنامه ها و اهــداف مورد نظر و 

سایر موضوعات مرتبط ایفا کند.
وی تأکیــد کــرد: در پیشــبرد اهداف شــورای 

اجتماعی محــالت و تهیه پیش نویس ســند هر 
محله که در این شــورا بدان تأکید شــده اســت از 
ظرفیت مشــاور برنامه راهبردی- عملیاتی شهر و 
شهرداری همدان که چشم انداز بیست ساله شهر را 

تهیه می کند، استفاده خواهد شد.
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری همدان نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: 
یازدهمین جلسه شــورای راهبری شورای اجتماعی 
محالت با هدف راه اندازی این شورا در تمامی محالت 
شهر همدان برگزار شد که بر اســاس تأکید شهردار 
همدان این شورا تا پایان شهریور ماه سال جاری در 

همه محالت شهر راه اندازی خواهد شد.
روح هللا وجدی هویــدا افزود: اســاس اولویت 
بندی مناطق به جهت تشــکیل شــورای اجتماعی 
محالت به ترتیب به محله هایی که کامال مســکونی 
هســتند، محله هایی که بخش اعظم آن مسکونی 

اســت و محله هایی که بخشــی از آن مســکونی و 
بخشــی از آن تجاری و یا زمین های خالی اســت، 

تقسیم بندی شده است.
وی بیان کرد: در شــهر همــدان 75 محله داریم 
که بر اساس بررسی ها و پاالیش های صورت گرفته 
تعداد 11 محله در باغات شــهر و 4 محله نیز در بازار 
همدان قــرار دارد که از مجموع ایــن تعداد محالت 
شهر، شــورای اجتماعی در 12 محله راه اندازی شده 
است و تا پایان شهریور ماه امسال نیز در48 محله 

دیگر و طی چهار مرحله راه اندازی خواهد شد.
وی گفت: در هــر منطقه یک مدیــر اجتماعی 
مسؤولیت پیگیری امور این شورا را عهده دار خواهد 
بود که در همین راستا 12 کارشــناس فرهنگی نیز 
به صورت تمام وقت در نواحی دوازده گانه مســتقر 
خواهند شــد و تا پایان انتخابات اعضای شــورای 

اجتماعی در محالت جدید فعالیت خواهند کرد.
وجــدی در ادامــه خواســتار توجیــه مدیران 
اجتماعــی مناطق بــه جهــت اولویــت دهی به 
درخواســت های شــورای اجتماعی شــد و گفت: 
سند توســعه هر محله پس از تدوین در جلسات 
راهبردی این شــورا با حضور مدیــر منطقه و مدیر 
ناحیه و همچنین با اســتفاده از ظرفیت مشــاور 
برنامه راهبردی- عملیاتی شــهر و شــهرداری که 
چشم انداز بیست ســاله شــهر را تدوین می کند، 

مطرح و نهایی خواهد شد.
وی در پایــان تصریــح کــرد: بــر اســاس 
برنامه ریزی صورت گرفته، وبگاه شورای اجتماعی 
محالت نیــز قبل از شــروع انتخابــات محله های 

جدید راه اندازی خواهد شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا درباره وضعیت کرونا در همدان خبر داد:

همدان سفید نیست
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون بهداشــتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی ابن ســینا در واکنش به 
ترسیم و انتشار نقشه ابتال به کرونا که در آن استان 
همدان به رنگ قرمز نمایش داده شــده بود، گفت: 

وضعیت همدان قرمز یا سفید نیست.
به گــزارش هگمتانــه، منوچهر کرمــی اظهار 
کرد: شــاید تعداد بیماران تنفســی بســتری در 
بیمارســتان های کبودرآهنگ و تویسرکان دلیلی 
بــرای قرمز نشــان دادن وضعیت همــدان بوده 
که البته این امر معیار درســتی برای ســنجش 

نیست.

وی با بیــان اینکه با بیشــترین شــک بالینی 
بیماران را تحت بررســی و پیگیری قرار می دهیم، 
تصریح کــرد: همــه بیماران بســتری شــده در 
بیمارســتان های کبودرآهنگ و تویســرکان مبتال 
به کرونا نیســتند و تعداد بســیاری از آنها با عالئم 
تنفسی مربوط به دیگر بیماری ها بستری و تحت 

مداوا هستند.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی ابن 
ســینا با بیان اینکه هنــوز وضعیت هیــچ یک از 
شهرســتان های همدان سفید نشــده است، ابراز 
کرد: امــا اوضاع اســتان در کنترل اســت و هیچ 

مشکل خاصی وجود ندارد.
کرمی با تأکید بر اینکه همواره مردم را به رعایت 
موارد بهداشــتی و توصیه های بهداشــتی و ایمنی 
دعوت می کنیم، تصریح کرد: هر گونه سهل انگاری 
و بی توجهی به رعایت بهداشــت می تواند ســبب 

بروز بحران شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکه همــکاری مــردم و 
دستگاه های استانی در کنترل کرونا در این استان 
نقش بسزایی داشــته، عنوان کرد: برای مهار کرونا 

نیازمند تداوم این همکاری هستیم.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی 

ابن ســینا با تأکید بر اینکه در زمینــه بیماریابی و 
غربالگری مردم استان موفق عمل کرده ایم، ابراز 
کرد: غربالگری کرونا در دو مرحله اجرا شــد که در 
آن وضعیت سالمتی جمعیت بســیار باالیی مورد 

ارزیابی و پیگیری قرار گرفت.
کرمــی در گفتگو بــا تســنیم، با بیــان اینکه 
همکاران ما از طریق سامانه 4030 با مردم تماس 
می گیرند و وضعیت ســالمتی آن هــا از نظر خطر 
ابتال به کرونا را مورد بررســی قرار می دهند، اظهار 
کرد: مــوارد مشــکوک و دارای عالمت بــه مراکز 

درمانی ارجاع داده می شوند.

خبر همدان



۳ دوشنبه ۲۲ ارديبهشت 1۳۹۹    17 رمضان 1441   11 می  ۲۰۲۰  شماره 4515

مجلس با تشکیل وزارت 
بازرگانی مخالفت کرد

نمایندگان در نشســت علنی دیروز مجلس، 
الیحه تشــکیل وزارت بازرگانی را بررسی کردند 
که نهایتا وکالی ملت با تشکیل وزارت تجارت و 

بازرگانی مخالفت کردند.

تمدید موعدهای مقرر در 
قوانین مالیاتی تا پایان 

شهریورماه 99
موعدهــای مقــرر در قانــون مالیات هــای 
مســتقیم و قانون مالیــات بــرارزش افزوده 
نســبت به تســلیم اظهارنامه هــای مالیاتی و 
رسیدگی های مالیاتی به مدت دو ماه و حداکثر 

تا پایان شهریورماه 1399 تمدید شد.

ضرر 30 میلیونی 
خودروسازان روی هر خودرو!

امیرحســین کاکایی، فعــال صنعت خودرو 
اظهار کرد: قیمت 90 میلیونی پرایــد در بازار به 
خودروســازان ربطی ندارد. نحوه قیمت گذاری 
خودرو در 2 ســال اخیر به گونــه ای بود که هر 
خودروســاز به طور متوســط بر روی هر خودرو 
حــدود 30 میلیون تومــان زیــان داد. قیمت 
گذاری خودرو یا باید بر اساس مهندسی هزینه 
و یا بر اساس حاشیه بازار باشد. کارشناسان بر 
این باورند دخالت دولــت در امر قیمت گذاری 

باعث ایجاد ویژه خواری می شود.

جریمه مشموالن غایب
 قسطی شد

جانشــین رئیس ســازمان وظیفه عمومی 
ناجا گفت: افــرادی که تا پایــان فروردین 98 
درخواســت مربوط به معافیت قانــون جریمه 
مشموالن غایب را در دفاتر خدمات الکترونیک 
انتظامــی پلیس+10 ثبــت کرده اند، تــا پایان 
امسال فرصت دارند تا مبلغ جریمه را به صورت 

نقدی یا اقساط واریز کنند.

مجموع مبتالیان کرونا در 
کشور به 107 هزار نفر رسید

 ثبت 51 فوتی جدید

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی اعالم کرد: مجموع مبتالیان کووید19 
در کشور به 107 هزار نفر رســید. دکتر کیانوش 
جهانپــور با اعالم ایــن خبر افزود: تــا ظهر روز 
گذشــته 21 اردیبهشــت 1399 و بــر اســاس 
معیارهای قطعی تشخیصی 1383 بیمار جدید 

مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد.
وی با اشــاره به ایــن که مجمــوع بیماران 
کووید19 در کشــور به 107603 نفر رسید، گفت: 
متأسفانه در طول این مدت، 51 بیمار کووید19 
جان خود را از دست دادند. ســخنگوی وزارت 
بهداشــت با بیان این که مجموع جان باختگان 
این بیماری به 6640 نفر رســیده است، افزود: 
خوشــبختانه تا کنون 86143 نفــر از بیماران، 

بهبود یافته و ترخیص شده اند.

کاهش 87 درصدی معامالت 
مسکن تهران به خاطر کرونا

وضعیت بازار معامالت مســکن پایتخت در 
فروردین امســال حاکی از تأثیــر کرونا بر این 
بازار بوده بــه نحوی که بازار معامالت مســکن، 
افــت 87 درصدی را نســبت به اســفند 98 و 
کاهــش 63 درصدی را نســبت بــه فروردین 
98 نشــان می دهد. در عین حال، منطقه یک 
شــهرداری تهران بــا هرمترمربــع 31 میلیون 
و 920 هزار تومــان و منطقه 3 با هــر مترمربع 
26 میلیون و 837 هزار تومان معامله شــد که 
بیشــترین مقدار قیمتی معامــالت را به خود 
اختصاص دادند و مناطق 18 شهرداری تهران با 
هرمترمربع 7 میلیون و 118 هزار تومان، منطقه 
12 با هرمترمربع 7 میلیــون و 713 هزار تومان 
و منطقه 17 با هرمترمربع 7 میلیون و 916 هزار 

تومان کمترین میزان قیمتی را داشتند.

احراز هویت غیرحضوری 
برای سهام عدالت از 8 خرداد 

راه اندازی می شود
حســین فهیمی، ســخنگوی ســتاد سهام 
عدالت گفت: ســامانه هوشــمند احراز هویت 
غیرحضوری، قرار اســت مانند واگذاری سهام 
عدالت بــه شــرکت های اســتانی در تاریخ 8 
خــرداد 99 راه انــدازی شــود. متأســفانه طی 
تصمیم های صورت گرفته در نشست های ستاد 
آزاد سازی ســهام عدالت امکان تغییر شرایط 

کنترل سهام عدالت برای افراد وجود ندارد.

انعکاساخبــار کوتاه نگران اوج گرفتن دوباره کرونا هستیم/مردم بی تفاوت نباشند

ايران و جهان

معاون وزیر آموزش و پرورش:

بازگشایی مدارس کشور از هفته آینده
هگمتانه، گروه ایران و جهان: معاون تربیت بدنی 
و ســالمت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه 
مدارس کل کشــور  از هفته آینده باز می شــود، گفت: 

حضور دانش آموزان الزامی نیست.
بازگشایی مدارس که تا پیش از این زمزمه هایی 
از آن شــنیده می شــد و البته در برخی موارد هم با 
تکذیب وزارت آموزش و پرورش و بهداشــت همراه 
شد، حاال جدی شده است، بازگشــایی مدارس که 
پیش از این قرار بود در مناطق ســفید یا به اصطالح 
کم  خطر صورت بگیرد حاال مشــمول کل کشور شده 

است.
وزیر آموزش و پرورش در ســتاد ملــی کرونا از 
بازگشایی مدارس از هفته آینده خبر داد البته با این 
پیش شــرط که حضور دانش آمــوزان الزامی نبوده و 

برای »رفع اشکال« است.
مهرزاد حمیدی؛ معاون تربیت بدنی و ســالمت 
وزارت آمــوزش و پــرورش در گفت وگویــی درباره 
بازگشــایی مدارس از هفته آینده اظهــار کرد: برای 
بازگشایی مدارس پروتکل های بهداشتی با همراهی 
وزارت بهداشــت نهایی شده اســت و بالفاصله ابالغ 
می شــود، هم اکنون برای نهایی شــدن آن با وزارت 

بهداشت در حال مذاکره هستیم.
وی افزود: از هفته آینده مدارس در سراسر کشور 
باز می شــوند اما برای رفع اشــکال بوده و خدمات 
آموزشــی در راستای »رفع اشــکال« است بر همین 
اساس حضور دانش آموزان داوطلبانه بوده و مدارس 

نمی توانند آنها را برای حضور الزام کنند.
معاون تربیت بدنــی و ســالمت وزارت آموزش 
و پرورش در پاســخ به این پرسش که پروتکل های 
بهداشتی شامل چه مواردی است، گفت: درباره متن 

اولیه ای که تدوین شده، جلسه مشــترکی با وزارت 
بهداشت داریم که باید نهایی شود.

حمیدی در پاســخ به این پرســش که چه شد 
آموزش و پرورش به این نتیجه رسید مدارس را باز 
کند چون قبل از این صحبتی از بازگشــایی مدارس 
مطرح نبود، افــزود: این تصمیم ســتاد ملی کرونا 
اســت و همیشــه اعالم کردیم تابع مصوبات ستاد 
هستیم و آنها وضعیت شیوع یا کنترل بیماری کرونا 
را اعالم می کنند که متناســب بــا آن تصمیم گیری 

می شود.
وی در پاسخ به این پرســش که تدوین پروتکل 
بخشــی از کار و اجرای آن بخش مهمتر اســت، آیا 
آموزش و پرورش امکان اجرایی کردن این پروتکل ها 
را دارد، متذکر شــد: آن چیزی که ابالغ شــده هفت 
بند اســت و در واقع وزارت آمــوزش و پرورش باید 
پروتکل های وزارت بهداشت را اجرا کند که براساس 
آن مدارس باز می شوند، دانش آموز برای رفع اشکال 

به مدرسه می رود.
حمیدی در پاســخ به این پرسش که »آیا حضور 
معلمان و مدیران در مدارس الزامی است؟« متذکر 
شــد: اگر دانش آموز برای رفع اشــکال به مدرســه 
می رود باید مدیر و معلم حضور داشته باشند تا به او 
پاسخ بدهند؛ حق دانش آموز است که اگر اشکال دارد 
برای رفع اشکال مراجعه کند و اگر دانش آموزی هم 

مراجعه نمی کند حتمًا اشکال ندارد.
معاون تربیــت بدنی و ســالمت وزارت آموزش 
و پرورش در پاســخ بــه این ســؤال که آیــا برای 
کادر مدارس امکانات بهداشــتی فراهم می شــود، 
خاطرنشــان کرد: باید در دســتورالعملی که نهایی 

می شود ببینیم این موضوع به چه صورت است.

شرایط جدید فروش خودرو؛

از قرعه کشی تا نفروختن خودرو به افراد
 دارای پالک جاری

هگمتانه، گروه ایران و جهــان: معاون وزیر صمت 
با بیان اینکه با هدف جلوگیری از حضور ســوداگران و 
دالالن در بازار خرید و فروش خودرو، خودروســازان 
مکلف شــدند برنامه فروش خود را به نحو خاصی ارائه 
کنند، گفت: کســانی که دارای پالک جاری هســتند 

نمی توانند خودرو ثبت نام کنند.
عباس تابــش، رئیس ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان از مردم خواست تا بازگشت 
قیمت ها به روال منطقی، از خرید و فروش خودرو با 
قیمت های غیرمتعارف پرهیز کنند و تن به قیمت های 

حباب دار بازار خودرو ندهند.
وی ابراز کرد: بر اساس دســتور رئیس جمهور به 
وزیر صنعت، معدن و تجارت بــرای رصد بازار خودرو، 
دیروز جلســه ای در ســازمان حمایت برگزار شــد که 
امیدواریم مصوبات این جلسه بالفاصله بعد از تصویب 

در ستاد تنظیم بازار، به اجرا گذاشته شود.
معــاون وزیر صمت گفــت: بر اســاس مصوبات 
جلسه امروز}روز گذشته{، همه خودروسازان مکلفند 
برنامه ماهانه تولید خود را به ســازمان حمایت اعالم 
کنند و این تولید به دقت در بازه های ســه ماهه مورد 
رصد قــرار می گیــرد. وی افزود: با هــدف جلوگیری 
از حضور ســوداگران و دالالن در بــازار خرید و فروش 
خودرو، خودروسازان مکلف شدند برنامه فروش خود 
را به نحوی ارائه کنند که ضمن به صفر رســیدن حضور 
دالالن، دسترسی به وبگاه های فروش سهل الوصول 
باشــد و امکان هک کردن این وبگاه هــا و ثبت نام از 

روش های نامتعارف، وجود نداشته باشد.
رئیــس ســازمان حمایت مصــرف کننــدگان و 
تولیدکننــدگان ادامــه داد: همچنیــن در مکاتبــه با 
دادستان کل کشور و شورای عالی فضای مجازی مقرر 
شد همه شبکه های مجازی و رســانه های دیداری و 
شنیداری که در عرصه آگهی خودرو فعال هستند باید 
اواًل از وجــود خودرو برای فروش هنــگام درج آگهی 
مطمئن باشــند و قیمت این آگهی نیز باید متعارف 
باشــد که عبارت اســت از قیمت مصوب درِ کارخانه 

به عالوه درصدی بابت سود فروش.
وی اضافه کــرد: همچنین درج آگهــی معاوضه و 
تعویض خودرو در وبگاه ها و شبکه های مجازی ممنوع 

خواهد بود.
به گفته تابش، همــه خرید و فروش هــا باید در 
مراجع رســمی اتفاق بیفتد و هرگونه خرید و فروش 
توافقی قابل رسیدگی در سازمان حمایت نخواهد بود 
و مبایعه نامه رسمی در حکم فاکتور خرید و فروش و 
مبنای مبارزه با گرانفروشی سازمان حمایت خواهد بود.

رئیــس ســازمان حمایت مصــرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان همچنیــن گفت: تا زمانی که شــورای 
رقابت قیمت هــای جدید را ابالغ نکنــد، قیمت های 

مصوب فعلی همچنان مالک عمل خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه نباید خودرو که کاالیی مصرفی 
است به کاالیی سرمایه ای بدل شود ادامه داد: هنگام 
ثبت نام، خودروسازان مکلف هستند محدودیت هایی 
برای ثبت نام کنندگان ایجــاد کنند تا مصرف کنندگان 

واقعی ثبت نام کنند.
رئیس ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان افــزود: ثبت نام کننــدگان باید حتمًا 
بــاالی 18 ســال ســن داشــته و دارای گواهینامه 
رانندگی باشند و در گذشته نیز از خودروی ثبت نامی 

استفاده نکرده باشند.
وی اضافه کرد: همچنین کســانی که دارای پالک 
جاری هســتند نمی توانند خودرو ثبت نام کنند و اگر 
خودرویی از زمان تحویل تا ســه ماه به گارانتی اولیه 
نرود گارانتی آن باطل خواهد شد و سند خودروهای 

ثبت نامی تا یک سال در رهن قرار می گیرد.
به گفته تابش همچنین خودروسازان مکلف هستند 
60 درصد تولیدات خود را به تعهدات قبلی و 40 درصد را 

به ثبت نام های فروش فوق العاده تخصیص دهند.
وی ابراز کرد: از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز 
خواســته شــده از صاحبان درآمدهای باال و اتفاقی 
مالیات اخذ شــود و اگــر حتی یک خودرو توســط 
بازرسان ســازمان حمایت در پارکینگ های عمومی 
و شــرکت های خرید و فروش خودرو پیدا شود که 
بیش از ســه ماه بالاســتفاده بوده در حکم اختفا و 

احتکار خواهد بود.
*قرعه کشی خودرو در فروش های فوق العاده

وی همچنین تصریح کرد: پیشــنهاد داده ایم که 
در فروش فوق العــاده، وبگاه خودروســازان تا مدتی 
باز باشــد و بعد به روش قرعه کشــی، خودرو تحویل 
مشــتریان برنده شــود و ودیعه بقیه خودروســازان 

عودت داده شود.
به گفته رئیس ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان مقرر شده تولید دو خودروساز عمده 
کشور که پیشتر 900 هزار دستگاه برای سال جاری بود 
به یک میلیون و دویست هزار دستگاه افزایش یابد تا 

کمبود خودرو نیز وجود نداشته باشد.
*مردم تن به قیمت های غیرواقعی خودرو ندهند

وی از مردم خواســت در مواجهه بــا قیمت های 
حبــاب دار و غیرواقعــی، از خریــد خــودداری کنند 
و تخلفــات گرانفروشــی را از طریق ســامانه 124 و 

سازمان های صنعت استان ها اعالم کنند.
تابش همچنین در خصوص کاهش قیمت نهایی 
محصوالتی که مواد اولیه آن ها با کاهش قیمت روبه رو 
بوده نیز افزود: ســازمان حمایت ایــن کاالها را رصد 
کرده و تولیدکنندگان نیز مکلف هستند قیمت نهایی 

محصول خود را کاهش دهند.

رهبر انقالب در ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه با کرونا:

شکست غرب در آزمون  جهانی مقابله با کرونا
حرکت مردم و مسؤوالن در مبارزه با کرونا جهادی، عظیم و افتخارآفرین است 

 کاش افرادی بتوانند مانند شهید آوینی جهاد مقابله با کرونا را روایت کنند
اگر قواعد سخت گیرانه ای در مورد مراسم دعا، مساجد و اماکن مقدس وضع شود، مردم مؤمن و مسجدی حتماً بیشتر از دیگران به آن عمل می کنند

هگمتانه، گروه ایران و جهــان: حضرت آیت هللا 
خامنــه ای با اشــاره به شکســت غــرب در آزمون 
جهانی مقابلــه با کرونا گفتند: غــرب و غرب زدگان 
نمی خواهنــد این شکســت دیده شــود اما الزم 
اســت ابعاد این ناتوانی بررسی و بیان شود چرا که 
انتخاب سرنوشــت های مهم بــرای ملت ها به این 

آگاهی ها بستگی دارد.
حضرت آیت هللا خامنه ای رهبــر معظم انقالب 
اسالمی صبح دیروز )یکشنبه( در ارتباط تصویری 
با ســتاد ملی مبارزه با کرونا که بــا حضور اعضای 
این ستاد و استانداران 31 استان کشور برگزار شد، 
عملکرد ملت و مســؤوالن را در این زمینه در ابعاد 
مختلف اجتماعی- فرهنگی، درمانی، بهداشــتی، 
علمی، مدیریتــی و خدماتی »حرکتــی جهادی، 
عظیم و افتخارآمیز« خواندنــد و با تأکید بر ثبت، 
بازخوانی و روایت هنرمندانه این تالش و فداکاری 
ملی افزودند: مــردم عزیز ایران بــا رفتار متین و 
صبورانه خود انصافًا خوش درخشــیدند و فرهنگ 

اسالمی- ایرانی را جلوه گر ساختند.
ایشــان با قدردانی از گزارش های بسیار خوب 
و روشــنگری که در جلســه بیان شــد، از زحمات 
شــبانه روزی مســؤوالن و دســت اندرکاران مبارزه 
با کرونا تشــکر کردند و خدای متعــال را به علت 
توفیق بزرگی کــه در ایــن زمینه نصیــب ملت و 

مسؤوالن کشور کرده است، شکر و سپاس گفتند.
حضرت آیت هللا خامنه ای با عرض تســلیت به 
همه مصیبت دیدگانی که عزیزانشــان را از دســت 
داده اند، برای درگذشــتگان، رحمــت الهی و برای 
مبتالیان بــه بیماری کرونــا و همه بیماران شــفا 
مسألت کردند و برای شهیدان این حرکت جهادی، 

علّو درجات را از پروردگار کریم خواستار شدند.
رهبر انقالب اســالمی در تبییــن ابعاد مختلف 
توفیقــات ملــت و مســؤوالن در ماه هــای اخیر 
گفتنــد: در زمینه درمان و انواع خدمات پزشــکی، 
پیشــگیری، غربالگری، بهداشــت محیط و مراکز 
عمومی، کاری حقیقتــًا بزرگ و در خــور قدردانی 

انجام شده است.
ایشــان تولید لوازم و تجهیزات در دستگاه های 
مختلف از جملــه شــرکت های دانش بنیان و نیز 
تالش مردم را در زمینه تهیه و تولید لوازم مورد نیاز 

بهداشتی یک عرصه پرافتخار دیگر دانستند.
حضرت آیت هللا خامنــه ای ارائه خدمات رفاهی 
و حضــور ملت، بســیج، نیروهای مســلح و همه 
دســتگاه ها را در ایــن زمینه از لحاظ گســتردگی 
و تنــوع خدمــات مردمــی، حرکتــی مؤمنانه و 
حیرت انگیــز بر شــمردند و افزودنــد: این حرکت 
عظیم و حضور مردم در صحنه جــز به اراده الهی و 

دست قدرت پروردگار امکان پذیر نبود.
»حضور نیروهای داوطلب در کارهای سخت و 
خطرآفرین« از دیگر ابعادی بود که رهبر انقالب در 

تبیین حرکت پرافتخار ملت به آن اشاره کردند.
ایشان گفتند: مکرر از پرستاران، پزشکان و کادر 
درمانی- بهداشتی تشــکر کرده ایم که جا هم دارد 
اما در کنار این ها، باید از نیروهای داوطلِب جوان، 
بســیجی و طلبه نیز قدردانی کرد که در عرصه های 
ســخت و خطرآفرین از جمله غسل و کفن و دفن 

ورود کردند و این کار دشوار را بر عهده گرفتند.
حضرت آیت هللا خامنــه ای تالش های علمی و 
تحقیقاتی مراکز دانشــگاهی و برخی شرکت های 
دانش بنیان را برای شــناخت رفتــار این ویروس 
متقلب و پیدا کــردن واکســن و داروی مقابله با 
کرونا، ُبعد دیگری از افتخار ایرانیان بر شــمردند و 
ابراز امیدواری کردند جوانان دانشمند میهن بتوانند 
هر چه زودتر در این زمینه نیــز افتخار بیافرینند و 

استعداد ایرانی را بار دیگر به دنیا نشان دهند.
ایشــان برنامه ریــزی و مدیریت ســتاد ملی 
مبارزه بــا کرونا و وزارت بهداشــت را نیــز حقیقتًا 
خیلی خوب خواندنــد و افزودند: ایــن افتخارات 

ملی باید ثبت شود.
حضرت آیــت هللا خامنــه ای رزمایــش کمک 
مؤمنانه را عرصه ای برای بروز جلوه هایی از فرهنگ 
اسالمی و انقالبی دانســتند و افزودند: این کار در 
بسیاری از موارد رایحه خوش خدمات و پشتیبانی 

دوران دفاع مقدس را دوباره در کشور جاری کرد.
ایشــان با بیــان مطالبه ای جــدی، آرزو کردند 
هنرمندان بتوانند همچون شــهید آوینی با گفتار و 
نوشــتار و کارهای هنری و نمایشی، جزئیات این 
جهاد عظیم مردمی را به شیرینی روایت و آن را در 

تاریخ ماندگار کنند.
رهبر انقالب اســالمی با تجلیل از رفتار متین و 
صبورانه ملت در برخورد با قضیه کرونا گفتند: وقوع 
چنین حوادثی معمواًل نگرانی هایی درباره مصارف 
زندگی به وجود می آورد و ممکن اســت همچنان 
که در برخــی کشــورها در حمله به فروشــگاه ها 
دیدیم باعث رفتارهایی خاص شــود اما این گونه 
رفتارها در ایران عزیز مطلقًا دیده نشــد و مردم با 
متانت و بردباری در این زمینــه نیز انصافًا خوش 

درخشیدند.
رهبر انقالب اسالمی ماه های اخیر را از زاویه ای 
دوران خانه نشــینی عمومی خواندنــد و افزودند: 
در این دوران نقش و جایــگاه خانواده در فرهنگ 
اســالمی- ایرانــی آشــکارتر شــد در حالی که در 
کشورهایی که خانواده پایه و معنای درستی ندارد، 

دوران خانه نشــینی عمومــی به این شــکل قابل 
تحمل و درک نیست.

ایشــان افزودند: در ایــن زمینه بایــد زحمات 
زن خانواده را مــورد توجه و عنایت ویــژه قرار داد 
که با صبر و حلــم در اداره خوب خانــه و خانواده 

نقش آفرینی کرده است.
حضرت آیت ا... خامنــه ای در بخش دیگری از 
سخنانشان شکست غرب در آزمون جهانی مقابله 
با کرونــا را مورد توجه قرار دادنــد و افزودند: غرب 
و غرب زدگان نمی خواهند این شکست دیده شود 
اما الزم است ابعاد این ناتوانی بررسی و بیان شود 
چرا که انتخاب سرنوشــت های مهم برای ملتها به 

این آگاهی ها بستگی دارد.
ایشــان در زمینــه »شکســت توانایی هــای 
مدیریتی غرب« خاطرنشان کردند: کرونا در آمریکا 
و اروپا در مقایســه با دیگر کشــورها دیرتر شیوع 
پیدا کرد یعنی این کشــورها فرصت داشتند خود 
را آماده مواجهه با این ویــروس کنند اما آن چنان 
که باید و شاید نتوانستند که آمار باالی مبتالیان و 
فوت شدگان در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی 
و مشــکالت مختلف مردم در این کشورها از جمله 

بیکاری، این ناتوانی ها را اثبات می کند.
رهبر انقالب اسالمی »فلسفه اجتماعی غرب« 
را نیز در مقابله با کرونا شکســت خورده خواندند و 
افزودند: روح و محتوای فلسفه اجتماعی در غرب 
بر پایه مادیات و پول اســتوار است به همین علت 
است که آن ها در موضوع کرونا به سالمندان، افراد 
مریض، بی پول و عقب مانده بی اعتنایی کردند چرا 
که این قشرها توانایی کسب پول و ایجاد مادیات 
را ندارند به همین خاطر شمار زیادی در خانه های 
ســالمندان جان باختند که این واقعیات شکست 

فلسفه اجتماعی غرب را نیز آشکار می کند.
»شکســت در عرصه نمایش اخــالق عمومی« 
از دیگر نکاتی بود که رهبر انقالب در بررســی ابعاد 

مختلف ناتوانی غربی ها به آن پرداختند.
ایشــان با اشــاره به مواردی همچــون هجوم 
به مغازه ها و برخــی چالش های دیگــر افزودند: 
غربی ها با همه ادعاها در این زمینه نیز شکســت 
خورده اند که باید ایــن واقعیات برای افکار عمومی 

تبیین شود.
رهبر انقالب در پایــان سخنانشــان دو نکته را 
مورد تأکید قــرار دادند: »اهمیت دادن به شــبکه 
بهداشــتی درمانی« و »بررســی های دقیق درباره 

بسته بودن یا نبودن مساجد و مراکز دعا«.
ایشــان درباره نکته اول گفتند: شبکه بهداشتی 
درمانی خیلی مهم اســت و اگر آن طور که حدس 
می زنند و مکرر می گوینــد در برهه ای بازتولید این 
ویروس را داشته باشیم، این شــبکه می تواند در 

مقابله با آن وضع کمک فراوانی کند.
حضرت آیــت هللا خامنــه ای در آخریــن نکته 
سخنانشان با اشــاره به یک سؤال بی پاسخ درباره 
مراســم دعا، نماز و عبادات در مســاجد و اماکن 
مقدس تأکید کردنــد: بنده هیچ پیشــنهادی در 
این بــاره ارائه نمی کنــم و تابع نظر و تشــخیص 
کارشناســی ســتاد ملی مبارزه با کرونا هستم اما 
باید توجه داشــت که عبادات و توسل به خصوص 
در ماه رمضان و شبهای قدر جزو نیازهای اساسی 
و حتمی مردم اســت و مردم در قضایای مهم نیز 
بیشتر به ارتباط با پروردگار نیاز دارند البته معتقدم 
اگر قواعد ســخت گیرانه ای هم در این زمینه وضع 
شــود مردم مؤمن و مســجدی حتمًا بیشــتر از 

دیگران به آن عمل می کنند.
رهبــر انقــالب در جمع بنــدی ایــن بخش از 
سخنانشــان افزودند: همــان گونه کــه گفتم نظر 
کارشناسی شــده در ســتاد ملی مبارزه با کرونا را 

معتبر می دانم اما این بررســی را باید به کســانی 
ســپرد که حقیقت و ضرورت دعا و توسل را درک 
می کنند آن وقت هر چه آن ها تصمیم بگیرند بنده 

و همه مردم به آن عمل خواهیم کرد.
حضرت آیت هللا خامنه ای در پایان سخنانشــان 
با تشــکر از رئیس جمهــور و اعضای ســتاد ملی 
مبارزه با کرونا گفتند: خــدا کمکتان کند که این کار 
را به بهترین وجــه به پایان برســانید و یک نقطه 
ماندگار تاریخی در افتخارات ملت ایران ثبت کنید 
و مشــکالت گوناگون در حواشــی این قضیه مثل 

مشکالت مالی را نیز با تدابیر الزم برطرف کنید.
پیــش از ســخنان رهبــر انقــالب اســالمی، 
رئیس جمهور نیز از فعالیت ســتاد ملــی مبارزه با 
کرونا و کمیته های هشت گانه آن در 80 روز گذشته 

گزارش داد.
حجت االســالم والمســلمین حســن روحانی 
بــا تشــکر از تالش هــای همــه دســتگاه ها و 
دســت اندرکاران مقابله بــا بیماری به ویــژه کادر 
درمانی و بخشــهای فعــال در زمینه بهداشــت و 
درمان، نیروهای مسلح، نیروهای داوطلب و آحاد 
مردم گفت: در مقابله با بیماری کاماًل حساب شده 
عمــل کردیم و بر خالف کشــورهای غربــی اجازه 
ندادیم دوگانه نان و جان راه بیفتد و امروز نیز آمار 

و ارقام کشور در قضیه کرونا قابل قبول است.
رئیس جمهور بــه مصوبه امروز}روز گذشــته{ 
جلسه ســتاد کرونا در خصوص بازگشایی مدارس 
از هفتــه آینده نیز اشــاره کــرد و افــزود: حضور 
دانش آموزان در مدارس اختیاری خواهد بود یعنی 
دانش آموزانی که نیاز به رفع اشکال حضوری دارند 
می توانند با حضور در مدرســه خدمات آموزشــی 

دریافت کنند.
روحانــی از موافقــت رهبر انقالب اســالمی با 
برداشــت یک میلیارد یورویی از صندوق توســعه 
ملی بــرای تأمیــن مخارج ناشــی از بیــکاری و 
همچنین تأمیــن نیازهــای بهداشــتی و درمانی 
تشــکر کرد و گفت: موافقت رهبــر معظم انقالب 
با آزادســازی ســهام عدالــت کار بــزرگ دیگر و 
بزرگ ترین کمکی بود که در این ایام نصیب مردم 
به ویژه قشــرهای ضعیف شــد و مقدمات اجرای 

کامل این دستور در حال انجام است.
در این جلســه نمکی وزیــر بهداشــت درمان و 
آموزش پزشکی نیز گزارشی از اقدامات این وزارتخانه 
بالفاصله پس از اعالم شــیوع بیمــاری در چین و 
همچنین اقدامات انجام شده پس از ورود بیماری به 
کشــور بیان کرد و افزود: با افتخار اعالم می کنیم بر 
خالف بعضی کشورهای غربی که افراد در راهروها و 
محوطه بیمارستان معطل ماندند و خدمات دادن به 
افراد سالمند محدود شد، در کشور ما حتی یک بیمار 
پشت در هیچ بیمارستانی سرگردان نماند و هیچ فرد 

سالمندی را اولویت دوم تلقی نکردیم.
نمکــی، غربالگــری و اجــرای طرح بســیج 
ملی مبــارزه با کرونــا را یکــی دیگــر از کارهای 
مهم انجام شــده دانســت و با تشــکر از همکاری 
سازمان بسیج مســتضعفین در اجرای این طرح، 
خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 90 درصد کشور در 
مرحله کنترل و مهار بیماری قرار دارد و امیدواریم 

با همکاری مردم این روند ادامه داشته باشد.
همچنین رحمانی فضلی، وزیر کشــور و رئیس 
کمیته امنیتی اجتماعی ستاد ملی مبارزه با کرونا در 
این نشست گفت: در حالی که کرونا برخی کشورها 
را با کمبودهایی مواجه و برای آنها مشکالت امنیتی 
ایجاد کرد، در کشــور ما هیچ یک از این مشــکالت 
پدید نیامد و برعکس صحنه های پر شکوه از حضور 

و همدلی مردم به دنیا نشان داده شد.
وزیر کشور از فعال شــدن ستاد رفع موانع تولید 
برای حل مشکل بیکاری ناشــی از کرونا خبر داد و 
گفت: در بخش اجتماعی، حضور فعاالن و گروه های 
جهــادی افتخارآمیز بود و موکب هــای اربعین نیز 

برای خدمات رسانی به مردم فعال شدند.
در ادامه ســردار سرلشــکر باقــری رئیس 
ســتاد کل نیروهــای مســلح از اختصاص 70 
بیمارســتانهای  درمانــی  تخت هــای  درصــد 
نیروهای مســلح بــه درمــان بیمــاران کرونا 
و بســتری کــردن 10 هــزار بیمــار قطعــی یا 
مشــکوک به کرونا در طول این مــدت خبر داد 
و از فعالیت هــا و خدمات نیروهای مســلح در 
بخشــهای درمان، تولیــد و توزیع انبــوه اقالم 
بهداشــتی، حفاظتــی و مراقبتــی، مقابلــه با 
احتکار اقالم بهداشتی، مشــارکت چشمگیر در 
طــرح غربالگری و پاکســازی معابــر و اماکن 

گزارش داد.

بنده هیچ پیشنهادی درباره مراسم 
دعا، نماز و عبادات در مساجد و اماکن 

مقدس ارائه نمی کنم و تابع نظر و 
تشخیص کارشناسی ستاد ملی مبارزه 

با کرونا هستم اما بايد توجه داشت 
که عبادات و توسل به خصوص در 

ماه رمضان و شبهای قدر جزو نیازهای 
اساسی و حتمی مردم است و مردم 

در قضايای مهم نیز بیشتر به ارتباط با 
پروردگار نیاز دارند البته معتقدم اگر 

قواعد سخت گیرانه ای هم در اين زمینه 
وضع شود مردم مؤمن و مسجدی حتمًا 

بیشتر از ديگران به آن عمل می کنند.
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42 چاه غیرمجاز در رزن 
مسدود می شود

هگمتانه، گروه شهرســتان: فرمانــدار رزن از 
انســداد 16 حلقه چاه غیرمجاز در چهار روستای 
این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر 
داد و گفت: امســال 42 حلقه چــاه غیرمجاز در 

شهرستان رزن مسدود خواهد شد.
بــه گــزارش هگمتانه، ســیدرضا ســالمتی 
یکشنبه 21 اردیبهشت ماه در جلسه حفاظت از 
منابع آب شهرستان رزن، اظهار کرد: کشاورزانی 
که دارای چــاه فرم یک هســتند، فقط تا پایان 
مردادمــاه مهلــت دارند تا نســبت بــه تکمیل 
مدارک و پیگیری پرونده بــه منظور اخذ مجوز 
برداشــت 25 مترمکعــب آب در ثانیــه بــرای 

مصارف صنعتی اقدام کنند.
وی بیــان کــرد: از ابتــدای اجــرای برنامه 
حفاظت از منابع آب در شهرســتان رزن تاکنون 
بیش از 694 حلقه چاه غیرمجاز مســدود شده 
که این میزان انســداد، صرفه جویی 51 میلیون 

مترمکعبی را از ذخایر زیرزمینی داشته است.
فرماندار رزن یکی دیگر از اقدامات انجام شده 
در راســتای جلوگیری از اضافه برداشت چاه های 
مجاز را نصــب کنتورهای هوشــمند برشــمرد و 
گفت: تاکنون بیش از 519 کنتور هوشمند بر روی 

چاه های مجاز نصب شده است.
بــه نقل از ایســنا، ســالمتی با بیــان اینکه 
در چند ســال گذشــته برداشــت آب از ذخایر 
زیرزمینــی کم کــم به یــک معضــل مهم در 
شهرســتان تبدیــل می شــد، مطــرح کــرد: 
خوشبختانه اجرای برنامه های حفاظت از منابع 
آب در شهرســتان رزن مؤثر بــوده و هم اکنون 
شاهد افزایش سطح ذخایر زیرزمینی هستیم.

سن زدایی 11 هزار و 500 
هکتار از اراضی کشاورزی 

نهاوند

هگمتانــه، گــروه شهرســتان: مدیــر جهاد 
کشاورزی شهرســتان نهاوند از مبارزه با آفت سن 
مادر در 11 هزار و 500 هکتار از اراضی کشــاورزی 

این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، علــی کمالی نژاد با بیان 
اینکه کار مبارزه با آفت ســن مادر که از یک ماه 
پیش آغاز شده بود با آفت زدایی 11 هزار و 528 
هکتار از اراضی کشــاورزی این شهرستان پایان 
یافت اظهار کرد: انجام عملیات آفت زدایی سن 
مادر در 6 مرکز شهرســتان با نظارت مهندسین 
پایش و نظارت بخش کشاورزی صورت گرفت.

وی با بیان اینکــه کار مبارزه بــا آفت غالت 
برای زراعت های گندم و جو صورت گرفته است 
افزود: از مجمــوع 11 هــزار و 500 هکتار اراضی 
زیر پوشش آفت زدایی ســن مادر، 8 هزار و 91 
هکتار آن مربوط به اراضی زراعی گندم و 2 هزار 

و 759 هکتار هم مربوط به جو بوده است.
مدیر جهــاد کشــاورزی شهرســتان نهاوند 
اضافه کــرد: ســن غالت یکــی از آفــات مهم 
محصوالت کشاورزی به ویژه محصول راهبردی 
گندم اســت که در صورت مبــارزه نکردن با آن، 
خســارت جبران ناپذیری بــه کشــاورزان وارد 

می  شود.
وی با بیان اینکه مهار نشدن آفت سن غالت 
عالوه بر اینکــه می تواند محصول کشــاورزان را 
از بین ببرد، موجب تشــدید این آفت در ســال 
آینده نیز خواهد شد گفت: اگر مزرعه ای نسبت 
به مبــارزه اقدام نکنــد، امکان انتقال ســن از 
مزرعه سمپاشی شــده به این مزارع وجود دارد 
و مراکز خریــد گندم نیز محصوالت ســن زده را 
با قیمــت کمتری نســبت به گندم های ســالم 

خریداری می کنند.
کمالی نــژاد در گفتگو با فارس، با اشــاره به 
اینکــه کار مبارزه با ســن پوره چهــار و پنج نیز 
طی روزهای آینده در ســطح مزارع شهرســتان 
انجام می شود افزود: شهرســتان نهاوند قطب 
کشــاورزی اســتان همدان اســت که در زمینه 
تولید بســیاری از محصــوالت کشــاورزی در 

جایگاه های برتر استان قرار دارد.

خبــــــــر

مدیر اداره حفاظت محیط زیست اسدآباد 
هشدار داد:

روستاییان مراقب حضور 
احتمالی گرگ ها باشند

هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر اداره حفاظت 
محیط زیســت شهرستان اســدآباد با توصیه به 
احتیاط روســتائیان و توجه به هشدارها با توجه 
به فرارســیدن فصــل زاد و ولــد گرگ ها گفت: 
هر گونه حمله گرگ را روســتائیان می توانند از 
طریق دهیاران به اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرستان اطالع رسانی کنند تا اقدامات قانونی 

را برای دفع گرگ انجام دهیم.
به گــزارش هگمتانــه، روح هللا زال پور اعالم 
کــرد: فصــل زاد و ولــد گرگ ها فرارســیده و 
گرگ ها بــرای تأمین منابع غذایــی توله های 
خود بــه جاهایی می رونــد که منابــع غذایی 
بیشــتر باشــد و اگــر در طبیعــت گونه های 
خرگوش، گراز، موش و سنجاب و هر حیوانی 
که جزء زنجیره غذایی گرگ به شــمار می رود، 
وجود نداشته باشد به ناچار به سمت روستاها 

کشیده می شوند.
وی با بیــان اینکه متأســفانه منابع غذایی 
گرگ ها به علت وســعت کشــاورزی، استفاده 
از سموم شــیمیایی در اراضی و شکار بی رویه 
کم شده است، تصریح کرد: در برخی روستاها 
ممکن است زباله ها به صورت غیراصولی دفن 
شود که این امر موجب تجمع سگ های ولگرد 
و گرگ ها در محــل دفن زباله های روســتاها 
می شود و احتمال خطر حمله گرگ به دام ها و 

انسان را ایجاد می کند.
زال پور خاطرنشــان کرد: برای جلوگیری از 
احتمال هر گونه حمله گرگ ها افراد مســن و 
یا کم سن و ســال حتی االمکان به تنهایی به 
خارج و یا حاشــیه روســتا نروند و از نزدیک 

شدن به توله گرگ ها خودداری کنند.
وی با بیان اینکه اصــواًل گرگ ها انتقام جو 
هســتند، تصریح کــرد: برخی از روســتائیان 
اقــدام به دو رگه گیــری کرده و تولــه گرگ ها 
را در کنار ســگ ها نگهداری می کننــد که این 
گرگ ها به گــرگاس )گــرگ دورگه یا ســگ 
گرگی( معروف هستند و خوی گرگی این نوع 
از گرگ ها بیشتر بوده و بیشــترین حمله های 
گرگ نیز از طریق گرگاس هــا صورت می گیرد 
که بهتر اســت این توله گرگ ها را به النه های 

خود برگردانید.
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  مدیــر 
شهرستان اسدآباد بیان کرد: در صورت گرفتن 
توله گرگ هــا به طور قطع گرگ بــه خاطر توله 
خود به ســمت روستا کشیده شــده و ممکن 

است حتی به دام انسان حمله کند.
وی بــا تأکید بر اینکــه روســتائیان حتمًا 
محل دفن زباله های روستا را مدیریت کرده و 
زباله های خود را اصولی دفن کنند، یادآور شد: 
دامداران برای حفظ دام های خود که در صحرا 
چرا می کنند، حتمًا از سگ نگهبان و افراد قوی 
برای مواجهه احتمالی با هــر گونه حمله گرگ 

استفاده کنند.
به نقل از ایسنا؛ در فضای مجازی مشاهده 
تعدادی گــرگ در حوالی یکی از روســتاهای 

شهرستان اسدآباد گزارش شده است.

توزیع 10 هزار قرص نان 
رایگان در نهاوند

هگمتانه، گروه شهرســتان: مسؤول بسیج 
رســانه نهاوند گفت: همزمان بــا میالد کریم 
اهــل بیت حضــرت امام حســن مجتبی)ع( 
تعداد 10 هزار قــرص نان در بیــن نیازمندان 

نهاوند توزیع شد.
به گزارش هگمتانه، علی سهرابی اظهار کرد: 
همزمان با میالد کریم اهــل بیت حضرت امام 
حســن مجتبی)ع( تعداد 10 هزار قرص نان در 

بین نیازمندان نهاوند توزیع شد.
وی افزود: ایــن اقدام در ادامه مواســات 
مؤمنانه با مشارکت خبرنگاران در قالب هیأت 
زینبیون)فعاالن رسانه ای اســتان همدان( و 
با عنوان پویش نذر نان طــی هماهنگی با دو 
نانوایی سطح شهر به ارزش سه میلیون ریال 

انجام شد.
مسؤول بسیج رســانه نهاوند گفت: از ابتدای 
شیوع کرونا از سوی خبرنگاران خیر نهاوند چهار 
مرحله کمک برای نیازمندان به صورت بسته های 

غذایی و بهداشتی تهیه و توزیع شده است.
وی در گفتگو با فارس، گفت: عالوه بر این در 
نظر است از سوی نشریه فردای نهاوند و صدای 
نهاوند نیــز دو مرحله دیگــر از کمک های جمع 
آوری شده از سوی خیرین تا پایان ماه رمضان 

در اختیار نیازمندان گذاشته شود.

خبــــــــر
فرماندار تویسرکان:

تویسرکان اشباع از تولید ماسک

هگمتانه، گروه شهرســتان: فرماندار تویسرکان 
از اشباع بازار تویســرکان از تولید ماسک خبر داد و 
گفت: مشــکل عمده کارگاه های تولیدی ماســک 
در شهرســتان عدم عرضه تولیدات به بازار خارج از 

شهرستان است.
به گزارش هگمتانه، ظهر روز گذشــته فرماندار 
تویســرکان با همراهــی معاون سیاســی خود از 
کارگاه تولیــد ماســک ان95 به مدیریــت آقای 
ترکاشــوند مســتقر در مرکــز فنــی و حرفــه ای 

بنت الهــدی خواهران این شهرســتان بــا حضور 
خبرنگاران بازدید کرد.

فرمانــدار تویســرکان در ایــن برنامه بــا بیان 
اینکه کارگاه تولیدی به همت تعــدادی از نخبگان 
شهرســتان تحت عنوان »مهارت بنیــان« در مرکز 
فنی و حرفــه ای خواهران در حال فعالیت اســت 
اظهار کرد: ظرفیت تولید روزانه این کارگاه حدود 5 

هزار ماسک است.
سید رسول حسینی با اشــاره به تولید ماسک 
با کیفیت در این کارگاه، از اشــتغال زایی مستقیم 
آن برای 11 نفر خبر داد و گفت: مشــکل عمده این 
کارگاه تولیدی عدم عرضه تولیدات به بازار خارج از 

شهرستان است.
وی با اشــاره به اینکه بازار شهرســتان از حیث 
تولید ماسک اشــباع شده اســت ادامه داد: این 

تولیدات به صورت تخصصی و بر پایه دانش بنیان 
در راســتای تأمین نیاز کادر درمان مورد اســتفاده 
قرار می گیرد امیدواریم بتوانیم با رایزنی با معاونت 
غذا و داروی دانشــگاه علو پزشکی و اداره صنعت، 

معدن و تجارت استان این مشکل حل کنیم.
و کارآفریــن  ماســک  تولیــد  کارگاه  مدیــر 
تویســرکانی نیز با اشــاره بــه اینکــه از روز دوم 
فروردین کار تولید ماسک را با توجه به نیاز جامعه 
و شــیوع ویروس کرونا در شهرســتان آغاز کردیم 
گفت: ما وظیفه خود دانستیم کارگاه تولید ماسک 
به منظور پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونا و 

سالمت مردم را فعال کنیم.
ترکاشــوند با اشــاره به تولید ماسک ان95 در 
کارگاه تولیدی خود، پنج الیــه بودن و وجود کربن 
اکتیو فعال را از مزایای این نوع ماســک دانست 

و بیان کرد: پارچه های مورد اســتفاده برای تولید 
ماسک مورد تأیید غذا و داروست.

طبق گفته رضا حکمتی، رئیس فنی و حرفه ای 
از دوم فروردین تاکنون 10 هزار ماســک ســاده با 
کیفیت و 4 هزار ماســک ان95 ایــن کارگاه تولید 
و در دســترس مدافعــان ســالمت و مــردم این 

شهرستان قرار داده شده است.
به نقل از فــارس، بــا ورود ویــروس کرونا 
و تأکیــد وزارت بهداشــت مبنــی بــر رعایــت 
بهداشــت فردی بــرای مقابله با کرونــا چندین 
تولیدی پوشــاک، با تعطیلــی کار اصلی خود به 
تولید ماسک در راســتای پاســخ به نیاز مردم 
شهرســتان پرداختند؛ البته تولید نیازهای کادر 
درمان در این اقدام خداپســندانه نیز در برنامه 

بوده است.

کشتارگاه توقیفی؛ دغدغه مرغداران اسدآبادی
اسدآباد  هگمتانه، گروه شهرستان: شهرســتان 
به عنوان یکی از قطب های دامپروری و کشــاورزی 
اســتان بوده که تکمیل چرخه صنعت تولید در این 
امر نقش مؤثــری در ارزش افزوده بهــره برداران، 

اقتصاد و اشتغال منطقه خواهد داشت.
بــه گــزارش هگمتانــه، در حــال حاضــر این 
شهرســتان ســالیانه دارای 4536 تن تولید مرغ 
بوده و وجود کشتارگاه صنعتی برای مرغداری های 
در حــال فعالیت این شهرســتان در این مســیر 

احساس می شود.
طرح کشــتارگاه صنعتی طیور اسدآباد به عنوان 
تنها کشــتارگاه صنعتی طیور شهرســتان از جمله 
طرح هایی بوده که در ســال 87 مجوز احداث آن 
توســط ســرمایه گذار بخش خصوصی اخــذ و با 
پیشــرفت فیزیکی 80 درصدی بــه علت بدهی به 
بانک متوقف و تعطیل می شود و اکنون مسؤوالن 
شهرســتان درصدد هســتند تا این طرح 12 ساله 
راکد را با پیگیری هــای الزم وارد چرخــه تولید و 
فعالیت کرده و به دغدغه مرغداران اســدآبادی در 
رابطه با نبود کشــتارگاه صنعتی طیور در شهرستان 

برای همیشه خاتمه دهند.
فرماندار اســدآباد در این باره اظهار کرد: با توجه 
به نامگذاری امســال به نام »جهش تولید« بر آن 
هســتیم تا طرح های راکد را به چرخــه تولید وارد 
کرده و با تسهیل مســیر بتوانیم به چرخش چرخ 

اقتصاد و اشــتغال پایدار منطقه شتاب بخشیم که 
در همین راستا یکی از طرح های مدنظر در بخش 
کشــاورزی راه اندازی طرح 12 ســاله کشــتارگاه 

صنعتی طیور شهرستان است.
مجید درویشــی گفت: این کشــتارگاه به علت 
نداشتن سرمایه در گردش و بدهی در تملک بانک 
صنعت و معدن بوده که مرتفع شدن مشکالت این 
طرح موجب خواهد شد تا این کشتارگاه سرانجام 

پس از 12 سال افتتاح و راه اندازی شود.
وی با بیان اینکه راه اندازی طرح فوق برای 100 
نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی به همراه خواهد 
داشــت، افزود: در حال حاضر شهرستان اسدآباد 
دارای 20 واحد مرغداری فعال بوده که ظرفیت هر 
دوره از جوجه ریزی ایــن واحدها در مجموع 502 

هزار و 500 قطعه است.
درویشی تولید سالیانه مرغ گوشتی شهرستان 
را 4536 تن برشمرد و یادآور شــد: از این میزان 
مرغ تولیــدی، 2864 تن به مصرف شهرســتان 
اختصاص یافتــه و مابقــی و مازاد تولیــد نیز به 
استان و خارج از اســتان صادر می شود که وجود 
کشتارگاه صنعتی طیور با نشان تجاری شهرستان 
در این راستا از نقش مؤثری در ارزش افزوده برای 
مرغداران اسدآبادی و اقتصاد شهرستان برخوردار 

خواهد بود.
وی در ادامه با اشــاره به اینکــه در حال حاضر 

از طریق صندوق توســعه بخش کشاورزی پیگیر 
فعال شدن طرح کشتارگاه صنعتی طیور شهرستان 
هســتیم، ادامه داد: با راه اندازی کشتارگاه صنعتی 
طیور شهرســتان ضمــن تولیــد 4000 قطعه مرغ 
کشتار و بسته بندی شــده صنعتی برای 100 نفر از 
جوانان شهرستان اشــتغال مستقیم ایجاد خواهد 

شد.
مدیر جهادکشــاورزی شهرســتان اسدآباد هم 
گفت: متأسفانه نبود کشــتارگاه طیور در شهرستان 
موجب شده که مرغداری های شهرستان مرغ های 
تولید شــده خود را برای کشــتار به کشتارگاه های 
استان و یا سایر شهرستان ها ارسال کنند که در این 
راستا کشتار طیور براســاس اولویت هر شهر انجام 

گرفته و گاهی این روند به طول می انجامد.
ســقراط بیرنگ هزینه های بــاالی حمل و نقل 
را نیز از دیگر مشــکالت مرغداران اســدآبادی در 
این راستا برشــمرد و یادآور شــد: طرح کشتارگاه 
صنعتی طیور شهرستان در سال 87 توسط بخش 
خصوصی اقــدام به اخذ مجوز کرد و با پیشــرفت 
فیزیکی 80 درصــدی به علت بدهی بــه بانک به 

تملک بانک صنعت و معدن درآمد.
وی با بیــان اینکه در حال حاضر تنها ســاخت 
تصفیه خانــه، تکمیل ســردخانه و اتــاق انجماد 
طرح برای راه اندازی باقیمانده اســت، یادآور شد: 
با پیگیری های انجام شــده در ســال های گذشته 

اتحادیه تعاونی مرغداران پیگیــر راه اندازی طرح 
بود که پیگیری آنها ابتر باقی ماند و در حال حاضر 
فرماندار در تالش اســت تا از طریق ســرمایه گذار 
جدیــد دیگری توســط صنــدوق توســعه بخش 

کشاورزی این طرح راه اندازی شود.
بیرنگ یادآور شــد: طی جلســه ای به ریاست 
فرماندار اســدآباد و با حضــور مدیرعامل صندوق 
توسعه بخش کشــاورزی اســتان همدان و مدیر 
طیــور ســازمان جهادکشــاورزی اســتان و پیرو 
جلســه در بازدید از کشتارگاه مقرر شــده که امور 
آب شهرستان نســبت به تخصیص آب کشتارگاه 
صنعتی طیور شهرستان اقدام کند و با مرتفع شدن 
این امر مشکلی برای سرمایه گذار جدید در رابطه با 

زیرساخت های طرح وجود نخواهد داشت.
وی در ادامــه تصریــح کرد: در حــال حاضر از 
30 واحــد مرغداری شهرســتان تعــداد 20 واحد 
فعال بوده که در فروردین ماه امســال این تعداد 
مرغداری اقــدام به 170 هزار قطعــه جوجه ریزی 
کرده اند و ظــرف یک ماه آینده مرغ تولید شــده 

فروردین ماه شهرستان وارد بازار می شود.
به نقــل از ایســنا، امیدواریم بــا پیگیری های 
مســؤوالن ســرانجام این دغدغه چندین ســاله 
مرغداران اســدآبادی به پایان رســیده و دورخیز 
مســؤوالن برای جذب ســرمایه گذار جدید در این 

رابطه پاسخ دهد.

فرماندار مالیر خبر داد:

شناسایی 1700 خانوار کارگر فصلی، زباله گرد و دستفروش

هگمتانه، گروه شهرســتان: فرماندار ویژه مالیر 
گفت: با همکاری اســتانداری، فرمانداری و کمیته 
امداد امــام خمینی)ره(1200 خانــوار کارگر فصلی 
و 500 خانواده زباله گرد و دســتفروش در ســطح 

شهرستان مالیر شناسایی شد.
به گزارش هگمتانه، قدرت هللا ولدی شــامگاه 
شنبه 20 اردیبهشت ماه در حاشیه دومین مرحله 
رزمایش کمک مؤمنانــه مالیر، با بیــان اینکه با 
رایزنی های انجام شــده 350 میلیــون تومان از 
طریق کمیته امداد امام خمینی)ره( به حســاب 
این خانواده ها واریز شــد، افزود: هر شــب 1000 

ُپرس غذای گرم در مالیر توزیع می شود.

وی با اشــاره به اینکه به همت اوقاف و هیأت 
زینبیون اســتان همدان نیز 32 هــزار قرص نان 
رایــگان توســط خبازی های شــهر توزیع شــد، 
خاطرنشان کرد: بسیجیان مالیر در مبارزه با کرونا 
اقدامات شایســته ای داشتند که بســیار اثرگذار 

بوده است.
فرماندار ویژه مالیر خاطرنشان کرد: همزمان با 
میالد امام حســن مجتبی)ع( در دومین  مرحله 
از رزمایــش کمک های مؤمنانه بــا حضور جمعی 
از مسؤوالن و بسیجیان  شهرســتان مالیر، 3500 
بسته معیشــتی در بین نیازمندان و اقشار آسیب 

دیده از  کرونا توزیع شد. 
فرمانده ســپاه ناحیه مالیر نیز بــا بیان اینکه 
پــس از ســخنان رهبر معظــم انقــالب در نیمه 
شعبان، بســیجیان مالیری در راســتای لبیک به 
ندای رهبری اقــدام به تهیه و بســته بندی کمک 
برای نیازمندان و آســیب دیدگان از کرونا کردند، 
گفت: در دومین مرحله رزمایــش کمک مؤمنانه 
در مالیر بیش از 3500 بسته معیشتی توزیع شد.

سرهنگ پاسدار ســیدجواد حســینی افزود: 
نخســتین مرحله رزمایش مواسات و کمک های 
مؤمنانه در لبیک به ســخنان فرمانــده معظم کل 

قوا در مالیر بــا هم افزایی همه نهادهــا و ادارات 
مختلف برگزار و بیش از 4000 بســته معیشــتی 

آماده سازی شد.
وی اظهارکــرد: بیش از 6000 خانــوار نیازمند و 
آسیب دیده در شهرستان شناسایی شده است که 
کمک های مؤمنانه مردم و بســیجیان مالیری در 

بین آن ها توزیع می  شود.
فرمانده ســپاه ناحیه مالیر از برگزاری سومین 
مرحله از رزمایــش کمک مؤمنانــه در مالیر خبر 
داد و یادآور شــد: ســومین مرحلــه از رزمایش 
کمک مؤمنانه هم زمان با عید ســعید فطر برگزار 

می  شود.
*توزیــع 130 بســته حمایتی بیــن بیماران 

سرطانی مالیر
رئیس مجمع خیرین ســالمت مالیــر نیز از 
توزیع 130 بســته حمایتی از ســوی این مجمع 

بین بیماران سرطانی مالیر خبر داد.
عباس آذرهمایون در مراســم توزیع بسته های 
حمایتی بین بیماران ســرطانی مالیــر اظهار کرد: 
همزمان با فرخنــده میالد کریم اهــل بیت امام 
حســن مجتبی)ع( 130 بســته حمایتــی که به 
کمک و همت خیــران حوزه ســالمت مالیر تهیه 

شده در بین بیماران سرطانی توزیع شد.
وی با بیــان اینکــه خیران ســالمت مالیر در 
حوزه های مختلف با مجمع همکاری دارند گفت: 
این کمک ها در احداث  و بازســازی مراکز درمانی، 
تهیه  تجهیزات بیمارســتانی، حوزه مــددکاری و 
مشاوره به بیماران، درمان رایگان توسط پزشکان 
و پرســتاران، حوزه کمک های حمایتی و مالی از 

بیماران و... است.
رئیس مجمع خیرین ســالمت مالیــر با بیان 
اینکه 300 بیمار سرطانی زیر پوشش مجمع است 
تصریح کرد: در راستای کمک به این بیماران این 
مجمع اقدام به جمــع آوری کمک های خیران در 

قالب طرح سبد مهربانی در ماه رمضان کرد.
وی از تهیه و تــدارک 130 ســبد کاال با همت 
خیران شهرســتان خبر داد و  گفت: این بســته ها 
شــامل برنج ده کیلویی، چایی ، قنــد، روغن، رب 

گوجه، ماکارونی ، پنیر و گوشت است.
آذرهمایون ارزش هر بسته را 350 هزار تومان 
دانســت و افزود: این بســته ها در بیــن بیماران 
ســرطانی نیازمنــد در روز پانزدهم مــاه رمضان 
مصــادف با والدت کریــم اهل بیت امام حســن 

مجتبی)ع( توزیع شد.

توزیع 1100 بسته معیشتی در مرحله دوم رزمایش کمک های مؤمنانه در کبودرآهنگ
هگمتانه، گروه شهرستان: مرحله دوم رزمایش 
کمک های مؤمنانه در شهرستان کبودرآهنگ با تهیه 
و توزیع 1100 بسته معیشتی شــامل اقالم مختلف 

غذایی برگزار شد.
به گــزارش هگمتانــه، فرمانده ســپاه ناحیه 
کبودرآهنگ در تشریح این خبر گفت: در راستای 
اجرای فرمان مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
مبنی بــر برگزاری رزمایش همدلی و مواســات و 
کمک های مؤمنانــه، در شهرســتان کبودرآهنگ 
همزمان با سراســر کشور ســتادهای شهرستانی 
رزمایش در فرمانداری، دفاتر ائمه جمعه و ســپاه 
شهرستان فعال گردید و هماهنگی های الزم برای 
برگــزاری منســجم و یکپارچه ایــن رزمایش در 

شهرستان صورت گرفت.
ســرهنگ پاســدار محمود بداغی افزود: تا به 
امــروز بیــش از 350 میلیون تومــان کمک های 
نقدی و غیرنقدی مردم خیر و انقالبی شهرستان 

توســط پایگاه های بســیج و حوزه های مقاومت 
جمع آوری شده است.

وی گفت: همزمان با والدت با ســعادت امام 
حســن مجتبی)ع( دومین مرحلــه از رزمایش 

کمک های مؤمنانــه در کبودرآهنگ اجرا شــد که 
الزم بــه ذکر اســت در مرحله اول ایــن رزمایش 
1400 بسته معیشــتی و در مرحله دوم 1100 بسته 
معیشتی به ارزش تقریبی 300 تا 400 هزار تومان 

تهیه شــده اســت که توســط گروه های جهادی 
بســیج و پایگاه های مقاومت بین خانواده هایی 
که بر اثر ویروس کرونا دچار مشــکل معیشــتی 

شده اند توزیع شد.
بداغی خاطرنشــان کرد: در ابتدای شروع این 
رزمایش 4500 خانواده نیازمند توســط حوزه های 
مقاومت و پایگاه های بســیج شناسایی شده اند 
که 2500 خانــواده در مرحلــه اول و دوم و مابقی 
خانواده ها در مراحل بعــدی رزمایش کمک های 

معیشتی دریافت خواهند کرد.
فرمانده ســپاه ناحیه کبودرآهنــگ در پایان از 
همکاری و مســاعدت کلیه دســتگاه ها و ادارات 
شهرستان به ویژه ائمه محترم جمعه و جماعات، 
فرماندار و به ویژه مردم شــریف، مؤمن و انقالبی 
شهرســتان که در اجــرای رزمایــش کمک های 
مؤمنانه، ستاد شهرستان را یاری کردند صمیمانه 

تقدیر و تشکر کرد.

شهرستان



آگهی تغییرات شرکت آریا بتن صنعت ماندگار )شرکت سهامی خاص(
به شــماره ثبت 10962 و شناســه ملی 10820107981 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1398/04/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمد جعفر همایونی به شماره ملی 3873484692 آقای بابک رنجبران به شماره 
3860361201 آقای نادر رنجبران به شــماره ملی 3875664231 2 - خانم زهرا نجفی به شــماره ملی 3872797395 به ســمت بازرس اصلی و خانم نرگس 

السادات رحیمی به شماره ملی 3873962500 به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان 

شــهرداری همدان در نظر دارد امور نصب و جمع آوری داربســت های فلزی ســطح شهر را با 
مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه به شــرکت های واجد شرایط که دارای تائیدیه اداره 
کار و امور اجتماعی در خصوص نصب و جمع آوری داربست فلزی می باشند واگذار نماید لذا از کلیه 
متقاضیان دعوت بعمل می آید بعداز انتشــار آگهی از تاریخ 99/2/22 تا پایان وقت اداری روز سه 

شنبه 99/3/3 جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد کارپردازی شهرداری همدان مراجعه نمایند.
خالصه شرایط شرکت در مناقصه

1-حداکثر مهلت قبول پیشنهاد و تحویل اسناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه شهرداری مرکزی واقع 
در میدان آرامگاه بوعلی از تاریخ انتشــار این آگهی تاپایان وقت اداری روز شنبه مورخه 99/3/3 

خواهد بود و به پیشنهاداتی که بعداز مهلت مذکور تسلیم گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2-چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و بانفر دوم قرارداد 

منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نیز به همین منوال عمل خواهد شد.
3-مبلغ ســپرده تضمین شــرکت در مناقصه به مبلغ 50/000/000 ریال می باشد که می بایست به 
صورت اســناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی یاواریز نقدی به شماره حساب 100785561712 شهرداری 

همدان نزد بانک شهر شعبه شریعتی همراه با اسناد تحویل دبیرخانه شهرداری گردد.
4-هزینه های آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

5-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد .
6-شهرداری در رد یاقبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد .

7-شرکت در مناقصه و دادن پیشــنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع 
ماده 10 آئین نامه مالی شهرداری می باشند.

8-ســپرده افرادی که در مناقصه برنده نگردیده به اســتثناء نفر اول و دوم یک هفته پس از ابالغ 
صورتجلسه کمیسیون معامالت مسترد می گردد.

9-زمان و مکان بازگشــایی پاکت ها مورخ 99/3/7 روز چهارشــنبه ساعت 17 در محل شهرداری 
مرکزی خواهد بود. 

10-برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اوراق و اسناد مناقصه به واحد کارپردازی شهرداری همدان 
واقع در میدان آرامگاه بوعلی سینا مراجعه نمایند.

شهرداری همدان

آگهی مناقصه عمومی
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تاسیس موسسه غیر تجاری هیئت ورزشی موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان مالیر
درتاریخ 1398/12/19 به شــماره ثبت 313 به شناســه ملی 14009042060 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. 1 - موضوع : 1 - برنامه ریزی در جهت رشد و توسعه کمی  و کیفی رشته ورزشی موتورسواری و اتومبیلرانی )از سنین پایه تا حرفه ای( و تالش در راه ایجاد ساختار 
مدرن نظیر آکادمی موتورسواری و اتومبیلرانی و موسسات آموزشی رشته ورزشی موتورسواری و اتومبیلرانی 2 - رعایت مفاد اساسنامه جهانی، کنفدراسیون آسیا و فدراسیون 
موتورسواری و اتومبیلرانی ج.ا.ا 3 - تالش در جهت تعمیم، گسترش و توسعه پایدار رشته ورزشی موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان با بکارگیری مربیان و کشف، جذب 
و پرورش استعدادها و نظارت و کنترل برنامه و جلوگیری از فعالیت غیرمجاز اشخاص حقیقی و حقوقی در امور رشته ورزشی موتورسواری و اتومبیلرانی 4 - برنامه ریزی در 
جهت جلب نظر و مشارکت مقامات و مسئولین شهرستان و تکریم پیشکسوتان و نام آوران شهرستان با هدف الگوسازی برای جوانان ،5 - نظارت بر امر توسعه باشگاه داری در 
سطح شهرستان و تشویق بخش خصوصی در جهت سرمایه گذاری در رشته ورزشی موتورسواری و اتومبیلرانی و ایجاد زمینه مشارکت مردمی  و کمک های داوطلبانه 6 - ایجاد 
زمینه و بسترســازی مناسب جهت افزایش توان مالی هیئت شهرستان 7 - تالش در جهت ارتقاء سطح دانش مربیان، داوران و دست اندرکاران رشته ورزشی موتورسواری 
و اتومبیلرانی در سطح شهرستان بر اساس استانداردهای بین المللی و ملی از طریق تدوین برنامه جامع آموزشی و با هماهنگی کمیته آموزش فدراسیون 8 - کوشش در 
بهره برداری از خدمات داوطلبانه مردم جهت پیشبرد رشته ورزشی موتورسواری و اتومبیلرانی و ترغیب و حمایت آنان در حدود قوانین و مقررات "ثبت موضوع فعالیت موسسه 
مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد" 2 - مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی : استان همدان، شهرستان مالیر، بخش مرکزی، شهر مالیر، 
محله برق باال، میدان )مادر(، خیابان امیرکبیر، پالک 0 ، طبقه اول کدپستی 6571934911 4 - اولین مدیران : خانم سیما کمالی به شماره ملی 3934481841 به سمت 
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره )رئیس هیئت( آقای محمدرضا طالبیان به شماره ملی 3961762856 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی )نایب رئیس( آقای 
امیرحسن جاللی به شماره ملی 3932758854 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره )دبیر هیئت( آقای حسن ملکی به شماره ملی 3930157233 به سمت خزانه دار هیئت 
و عضو اصلی هیئت مدیره اعضای هیئت مدیره برای مدت چهار سال انتخاب گردیدند. 5 - دارندگان حق امضا : امضاهای مجاز اسناد بانکی و اوراق بهادار و تعهدآور هیئت 
با امضای ثابت خزانه دار و امضای رئیس هیئت و در غیاب رئیس هیئت، نایب رئیس و در غیاب نایب رئیس، دبیر هیئت، قابل اقدام است. ضمناً کلیه مکاتبات عادی اداری 
)غیر تعهدآور( با امضای رئیس هیئت و در غیاب وی، نایب رئیس یا دبیر هیئت انجام می پذیرد. 6 - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 7 - روزنامه هگمتانه جهت درج 
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استاندار همدان در راستای بازگشایی مدارس از 27 اردیبهشت خبر داد:

حضور دانش آموزان؛ اختیاری
تداوم آموزش مجازی

هگمتانه، گروه خبر همدان: استاندار همدان 
گفت: با وجود تصمیم ســتاد مقابلــه با کرونا 
مبنی بر بازگشایی مدارس، حضور دانش آموزان 

در مدارس اختیاری است.
به گزارش هگمتانه، ســید سعید شاهرخی 
روز یکشــنبه در ســتاد مقابله با کرونــا با بیان 
اینکه مــدارس از 27 اردیبهشــت بازگشــایی 
می شــود، اظهار کرد: دانش آموزان می توانند به 
صورت مســتمر یا برای رفع اشکال به مدارس 
مراجعه کنند اما حضور کادر اداری در مدرســه 

الزامی است.
وی اضافــه کــرد: آموزش و پــرورش باید 
تمهیــدات الزم را برای بازگشــایی مدارس بر 
اســاس پروتکل های پیش بینی شــده مبنی 
بر ضدعفونــی و گندزدایی محیط آموزشــی با 

نظارت مدیران فراهم کند.
اســتاندار همدان بیان کرد: با توجه به اینکه 
به دنبال بازگشــایی مدارس، ســرویس های 

مدرسه نیز فعال می شــوند باید رانندگان سرویس 
مدارس بر اســاس پروتکل های پیش بینی شــده 

برای تاکسی ها و حمل و نقل عمومی عمل کنند.
*در مورد بازگشــایی دانشــگاه ها هفته آینده 

تصمیم گیری می شود
وی بــا اشــاره به اینکــه در مــورد بازگشــایی 
دانشــگاه ها هفته آینده تصمیم گیری می شــود، 
اضافه کرد: آموزش مجــازی دانش آموزان با وجود 
بازگشایی مدارس متوقف نشــده و همچنان ادامه 
می یابد بنابرایــن خانواده ها نبایــد نگران وضعیت 

درسی فرزندان باشند.
شاهرخی با عنوان اینکه خطر وجود کرونا منتفی 
نشــده و هنوز وجود دارد ادامه داد: استان همدان 
از نظر شــیوع کرونا همچنان در وضعیــت زرد قرار 
دارد و اصــرار بر اعالم ســفید بــودن وضعیت و به 
خطر انداختــن جان مردم تا زمان رســیدن به این 

وضعیت را نداریم.
وی افزود: علت کاهش آمــار مبتالیان به کرونا 
در همدان، همکاری مردم در طــرح فاصله گذاری 
هوشــمند اجتماعی، تأکید و اصرار بر روی اجرای 
پروتکل های بهداشتی صادر شده از سوی دانشگاه 
علوم پزشــکی و اجــرای مصوبات ســتاد ملی و 

استانی مقابله با کرونا است.
اســتاندار همدان اضافه کرد: مردم باید همانند 
گذشته با حساسیت باال در رعایت نکات بهداشتی 

برای مبتال نشدن به این بیماری عمل کنند.
شاهرخی بیان کرد: دغدغه ای در زمینه برگزاری 
مراسم مذهبی ماه مبارک رمضان وجود دارد که در 
حال حاضر تا زمان اعالم نظر ســتاد ملی مقابله با 
کرونــا تغییری در برنامه اســتان همــدان صورت 

نمی گیرد.
وی ابراز امیــدواری کرد: به زودی ســتاد ملی 
مقابله با کرونا نسخه ای برای استان های با شرایط 
مختلف ســفید، زرد و قرمــز در زمینه بازگشــایی 
مســاجد و اماکن متبرک اعــالم کند تــا مردم از 

فیوضات این ماه بهره مند شوند.
اســتاندار همــدان ادامه داد: برای شــب های 
قدر با توجه به مصوبه قبلی ســتاد مقابله با کرونا 
باید کمیته ای با حضور معاون سیاســی استاندار، 
نمایندگان ســپاه، ناجا، تبلیغات اسالمی، شورای 
سیاســت گذاری ائمــه جمعه همــدان و صدا و 
سیما تشــکیل و با توجه به سیاست های ابالغی 

عمل کنند.
شــاهرخی با تأکید بــر اینکه بنــا نداریم همه 
مســاجد را باز کرده و بنر زده و اعالم عمومی کنیم 
پیشــنهاد داد: در هر مرکز شهرستان یک مراسم با 
توجه به پروتکل های بهداشتی برگزار و این مراسم  

از صدا و سیما به صورت زنده پخش شود.
وی تأکیــد کرد: هیچ مراســم عمومــی به جز 
مراسمی که در کمیته پیش بینی شده برای تصمیم 

گیری درباره شب های قدر تعیین و تصمیم گیری 
می شود نداریم.

اســتاندار همدان بیان کــرد: در صــورت اعالم 
موافقت دانشــگاه علــوم پزشــکی و رعایت نکات 
بهداشتی از سوی کنتورنویســان از جمله استفاده 
از ماسک و دســتکش این افراد می توانند فعالیت 

خود را از سر بگیرند.
شــاهرخی افزود: همچنین برای نام نویســی 
متقاضیــان در طرح ملی مســکن بایــد زمینه نام 
نویســی مجازی فراهم شــود در غیــر این صورت 
باید اتاق های متعــدد پیش بینی کرده تا در صورت 
مراجعه شــهروندان بــرای ثبت نام شــاهد تجمع 

نباشیم.
وی خواســتار تهیه پروتکلی از ســوی دانشگاه 
علوم پزشــکی برای رعایــت نکات بهداشــتی در 
غارعلیصدر شــامل نحوه نوبت دهی، رفت و آمد و 
ســوار شــدن بر قایق ها، فعالیت دوباره تله کابین 
گنجنامــه منهای غذاخــوری این مجموعــه و مهد 
کودک هــا و در ادامه تصمیــم گیری دربــاره این 

مجموعه ها در ستاد مقابله با کرونا شد.
اســتاندار همدان بیانات ارزشــمند رهبر فرزانه 
انقالب که به صورت ویدئو کنفرانس در این نشست 
پخش شــد را موجب تقویت فعاالن در ستاد کرونا 
دانســت و گفت: تأکید معظــم له بــر توانمندی، 
نجابت و تاب آوری مردم بســیار قابل ستایش بود 

و مردم همکاری خوبی در این زمینه داشتند.
شــاهرخی اضافه کــرد: تالش بــی وقفه 
نیروهای کنترل و مقابلــه با ویروس کرونا از 
دیگر تأکیدهــای رهبر انقالب بــود که خدا را 
شــاکریم روند رشــد ویروس با تالش ستاد 
مقابله با کرونــا متوقف شــده و رهبر معظم 

انقالب نیز ابراز رضایت کردند.
*آزادبخــت: لزوم تداوم همــکاری مردم 
و مســؤوالن برای مدیریت ویروس کرونا در 

همدان
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان هم 
بر لزوم تداوم همکاری مردم و مسؤوالن برای 

مدیریت ویروس کرونا در همدان تأکید کرد.
مصطفــی آزادبخت بــا تقدیــر از وحدت و 
همــکاری مــردم و مســؤوالن دســتگاه های 
اجرایی در مقابله با ویروس کرونا، این وحدت 
و همــکاری مردم و مســؤوالن دســتگاه های 

اجرایی را قابل توجه دانست.
معاون سیاسی امنیتی اســتاندار همدان عنوان 
کرد: بهتریــن راه مقابله با کرونا همــکاری مردم و 

مسؤوالن و تداوم این همکاری است.
وی گفــت: 83 درصد مــردم اســتان همدان 
دستورالعمل های بهداشــتی و مصوبات ستاد ملی 
مقابله بــا کرونا را رعایــت کردند و در اجــرای آنها 

همراهی داشتند.
آزادبخت با بیان اینکه ســتاد اســتانی مقابله با 
کرونا در همدان موفق شــد با جدیــت و همکاری 
بین بخشــی ویروس کرونا را مدیریــت کند، گفت: 
همراهی خوب مردم، سرعت عمل ستاد استانی و 
همکاری بین دســتگاه های اجرایی؛ استان همدان 
را در وضعیتی بهتــر از دیگر اســتان ها در مقابله با 

کرونا قرار داده است.
معاون سیاسی امنیتی اســتاندار همدان اضافه 
کرد: ســتاد اســتانی باید فاصله گذاری اجتماعی 
و رعایت نکات بهداشــتی را به عنــوان اولویت در 

دستورکار قرار دهد.
وی گفت: نظــارت و کنتــرل بر رعایــت فاصله 
گذاری اجتماعی و نکات بهداشتی با جدیت بیشتر 

پیگیری می شود.
آزادبخت اضافه کرد: کمیتــه امنیت اجتماعی و 
انتظامی کرونا با دســته بندی و پــردازش به موقع 
اطالعات نقش مؤثری در مقابلــه با ویروس کرونا 

ایفا کرد.

2399 زن مددجوی کمیته امداد امام)ره( همدان شاغل شدند
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون اشــتغال و 
خودکفایی کمیتــه امداد امام)ره( اســتان همدان 
گفت: 2هــزار و 399 مورد اشــتغال بــا هزینه 52 
میلیــارد و 100 میلیون تومان بــرای زنان و دختران 
تحت حمایت این نهاد در ســال گذشــته راه اندازی 

شده است.
به گزارش هگمتانه، شــهرام عابــدی به توجه و 
اهمیت کمیته امــداد امام)ره( بــه مناطق محروم 
اســتان اشــاره کرد و افزود: 1714 مورد اشــتغال 

با پرداخت 60 میلیــارد و 100 میلیــون تومان برای 
ساکنان مناطق محروم راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه در ســال گذشته 2هزار و 399 
مورد اشــتغال برای زنان و دختران تحت حمایت 
این نهاد راه اندازی شــده اســت، ادامــه داد: 52 
میلیارد و 100 میلیون تومان در این زمینه تسهیالت 

پرداخت شده است.
عابدی با بیان اینکه آموزش مددجویان مستعد، 
کوشش در جهت ارتقاء سطح آگاهی های عمومی، 

دانش فنی و مهــارت حرفه ای آن ها و شناســایی 
ظرفیت هــا و امکانــات مناطق مختلف اســتان از 
فعالیت های واحــد اشــتغال و خودکفایی کمیته 
امداد امام)ره( همدان اســت، گفت: 5هزار و 688 
نفر از آموزش های کوتاه مدت و 3هزار و 268 نفر از 

دوره های آموزش  بلندمدت بهره مند شده اند.
وی بیان کــرد: هدایــت مددجویان به ســمت 
اجرای طرح های کوچک اقتصادی و خوداشتغالی، 
نظارت فنی و مدیریتی قبــل، حین و بعد از اجرای 

طرح های اشتغال و تعامل با کارفرمایان و صاحبان 
صنایع به منظور به کارگیری مددجویان در بنگاه های 

مربوطه از مهم ترین برنامه های این نهاد است.
معــاون اشــتغال و خودکفایی کمیتــه امداد 
امام)ره( اســتان همــدان در پایان بــه ارائه 15 
میلیارد و 600 میلیون تومان تســهیالت اشاره کرد 
و گفت: این مبلغ به 359 نفــر از فارغ التحصیالن 
ایجــاد شــغل  بــرای  در رشــته های مختلــف 

پرداخت شده است.

فرمانده سپاه انصارالحسین)ع(:

مساجد سنگر دین در رزمایش کمک مؤمنانه
هگمتانه، گروه خبــر همدان: فرمانده ســپاه 
انصارالحسین)ع( اســتان همدان گفت: مساجد 
ما به عنوان سنگر دین در رزمایش کمک مؤمنانه 

انجام وظیفه کردند که باید به این مهم توجه شود.
به گــزارش هگمتانه، ســردار مظاهر مجیدی 
عصر شــنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مرحله 
دوم برگزاری رزمایش کمک مؤمنانه در اســتان 
اظهار کــرد: بعد از فرمایشــات رهبــر انقالب در 
نیمه شــعبان مــردم و ســازمان های مختلف به 
صورت خودجوش شروع به جمع آوری کمک های 
مردمی کردنــد تــا بــاری از دوش خانواده های 

آسیب دیده بردارند.
وی با بیان اینکه در مرحلــه اول رزمایش 21 
هزار بســته معیشتی واگذار شــد گفت: به لطف 
خدای متعال مرحله دوم رزمایــش هم زمان با 
والدت باســعادت کریم اهل بیت)ع( به صورت 

منسجم آغاز شد.
انصارالحســین)ع( اســتان  فرمانده ســپاه 
همدان با اشــاره به اینکه در مرحله دوم رزمایش 
40 هزار بســته حمایتی به دســت جامعه هدف 

می رســد اضافه کــرد: ایــن رزمایش در کشــور 
والیت پذیری مــردم بزرگ ایران را نشــان داد و 

تصویر جبهه های مقاومت را تداعی کرد.
وی با اشاره به گستره همدلی مردم و مسؤوالن 
در این رزمایش گفت: در مقایســه با کشــورهای 
اروپایی مواسات مردم به رخ جهانیان کشیده شد 

و پوسته اصلی آمریکا خود را نشان داد.
سردار مجیدی مشــارکت مردم در کمک های 
مؤمنانه را بی نظیر دانست و با بیان اینکه مساجد 
ما بــه عنوان ســنگر دیــن انجام وظیفــه کردند 

خواستار توجه به این مهم شد.

تغییر کاربری زمین های مازاد دولت 
برای اقدام ملی مسکن

خبــر  هگمتانــه، گــروه 
و  راه  مدیــرکل  همــدان: 
شهرســازی اســتان همدان 
زمین های  کاربــری  تغییر  از 
اقدام ملی  برای  مازاد دولت 

مسکن خبر داد.
هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
داریوش حســینی عنوان کرد: 
پروژه های نیمه تمام مســکن 
مهــر اســتان همــدان کــه از 
پیشرفت فیزیکی باال برخوردار 

است برای افتتاح در پروژه های اقدام ملی مسکن 
تکمیل می شود.

وی گفت: با توجه به اهمیت طــرح اقدام ملی 
مســکن برای دولت و اتمــام آن برای وزیــر راه و 
شهرسازی، باید با نگاه ویژه این موضوع مورد توجه 

قرار گیرد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان با اشاره 
به اینکه تکلیف اقدام ملی باید در استان همدان هر 
چه سریع تر روشن و اقدامات به نتیجه برسد، ادامه 
داد: از ظرفیــت و تخصص نیروی انســانی تمامی 
حوزه های اداره کل در راستای پیگیری و انجام امور 

مربوط به طرح اقدام ملی مسکن استفاده می شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از زمین هــای مازاد 
دستگاه های دولتی برای اقدام ملی استفاده خواهد 
شــد، افزود: در صورتی که زمین مــازاد برای طرح 
اقدام ملی مسکن شناسایی شود باید به کمیسیون 
ماده پنج برای تغییر کاربری اعالم شود که در نهایت 

در شورای مسکن استان مطرح خواهد شد.

حسینی گفت: همچنین زمین های دولتی که در 
ید دولت و اداره کل راه و شهرسازی بوده و مشکلی 

ندارند برای اقدام ملی استفاده خواهند شد.
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان همدان اضافه 
کرد: مشــاورین معتبر به طــور ثابت بــرای حوزه 
معاونت مسکن و ســاختمان که مسلط بر کارهای 
برآورد محاســبات مربــوط و تهیه و اجــرای آماده 

سازی هستند معرفی و استفاده خواهند شد.
وی اعالم کرد: معاونت امــالک و حقوقی اداره 
کل راه و شهرســازی اســتان همدان موظف شده 
تعداد یک هــزار واحد داخل شــهر همــدان بدون 
معارض و 500 واحد به صورت مشــارکت در داخل 

شهر همدان پیگیری و معرفی کند.
حســینی افزود: پروژه های نیمه تمام مســکن 
مهر با اولویت شهرســتان فامنین که از پیشــرفت 
فیزیکی باالیی برخوردار هســتند بــرای افتتاح در 
پروژه هــای اقدام ملی مســکن هر چه ســریع تر 

تکمیل می شود.
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بی پولی صدای ورزشکاران 
نابینا را درآورد!

هگمتانــه، گــروه ورزش: توجــه بــه ورزش 
نابینایان و کم بینایان اســتان همــدان با وجود 
افتخارآفرینی هــای فــراوان ورزشــکاران ایــن 
حوزه همچنــان مهجور مانده و روزگار ناخوشــی 

دامنگیر ورزشکاران این بخش شده است.
ورزشــکاران نابینا جمله معروفــی دارند که 
می گویند »ما شــما را نمی بینیم اما شــما ما را 
ببینید« اما متأســفانه مدیران ورزشی به ورزش 
نابینایان آن هم شــاید بــه دلیل عــدم امکان 
تبلیغات و مانــوری که می تواننــد در آن بدهند 
بی توجه اند و حتی نســبت بــه تأمین امکانات 
ورزشــی این قشــر بی تفــاوت هســتند طوری 
که چنیــن تصــور می شــود ورزش نابینایان و 

کم بینایان بسیار مظلوم واقع شده است.
خبرگــزاری مهــر در گزارشــی به مشــکالت 
ورزش نابینایان اســتان پرداخت و نوشــت: در 
دیار الوند نشــینان هم با وجود افتخارآفرینانی 
همچــون حمید اســالمی و وحید علــی نجیمی 
و دیگر ورزشــکارانی که در رشــته های مختلف 
ورزش نشــان های زیادی را بــرای ورزش این 
دیار بــه ارمغــان آورده اند امــا توجــه مدیران 
ورزشی اســتان به این رشــته ورزشــی بسیار 

ضعیف است.
البته این رفتــار قابل پیش بینی هم هســت 
چراکه بــه اعتقاد برخــی مدیران تــا زمانی که 
فضــای تبلیغاتی در رشــته های دیگر ورزشــی 
وجود دارد چرا باید وقت خــود را صرف ورزش 
نابینایــان و کم بینایانــی کرد که صدای شــان به 

هیچ کجا نمی رسد.
یک روز شنیده می شود ورزشــکاران نابینای 
دوومیدانــی ایــن دیــار در خیابــان و پارک ها 
تمریــن می کنند و یک روز حتــی هزینه رفت و 
آمد به فضاهای ورزشــی را ندارنــد و روز دیگر 
این هیأت ورزشــی بــا بدهی های بســیار زیاد 

دست به گریبان است.
رئیس هیــأت نابینایان و کم بینایان اســتان 
همــدان بــا بیــان اینکــه یکــی از مظلوم ترین 
هیأت های ورزشی اســتان همدان هستیم، بیان 
کرد: متأســفانه توجه به این رشــته در همدان 
کم اســت و در ســال 98 تنها 9 میلیون تومان 
در ابتدای ســال به ما کمک شــد و دیگر خبری 
از حمایت نبود و وقتی در طول ســال هم پیگیر 
منابع مالی شــدیم به ما می گفتند شــما مانند 
ارگان توانمندی هســتید که ما بایــد بیاییم و از 
شــما وام بگیریم و شــنیدن این جمله برای ما 

بسیار سخت بود.
ســمیه ســهیلی افزود: بعضــی هیأت های 
ورزشــی نور چشــمی هســتند اما هیأت هایی 
مانند ما بسیار مظلوم هســتند و به یک دید بار 

اضافی بر دستگاه ورزش به آنها نگاه می شود.
رئیس هیــأت نابینایان و کم بینایان اســتان 
همدان بــا اشــاره بــه بدهی های ایــن هیأت 
ورزشی گفت: در اســفند 98 با اعالم ستاد ملی 
کرونا ســالن های ورزشی تعطیل شــد و مجبور 
شــدم برای عیدی و حقــوق دو نگهبان ســال 
ورزشی هیأت نزدیک به 7 میلیون تومان قرض 
کنم چراکه باالخره 11 ماه زحمت کشــیده بودند 

و نمی شد این مسأله نادیده گرفته شود.
ســهیلی بابیــان اینکــه بیــش از 11 میلیون 
تومان به آژانس ها بدهی داریــم، گفت: با توجه 
به ســایر بدهی ها از جمله حقوق مربیان، خرید 
لباس و اجاره ســالن مجموع بدهی های هیأت 

نزدیک به 70 میلیون تومان است.
وی بــا بیــان اینکه بخشــش اجاره ســالن 
کمک چندانــی به ما نمی کند، بیــان کرد: تمامی 
درآمدهای ما صفر شــده اما همچنان هزینه ها و 
بدهی ها وجود دارد و حتی تیم های که در اسفند 
ســالن ورزشــی ما را اجاره کرده بودنــد در حال 

حاضر خواهان بازگشت مبالغ خود هستند.
شرایط ورزشــکاران ما بســیار خاص بوده و 
حداقل ماهیانه 4 میلیــون تومان هزینه ایاب و 
ذهاب پرداخت می کنیــم رئیس هیأت نابینایان 
و کم بینایــان اســتان همدان عنــوان کرد: حتی 
یک ریال کمــک مالی در پایان ســال 98 برای 
هیــأت نابینایــان و کم بینایان اســتان همدان 
واریز نشــده در حالی که شــرایط ورزشکاران ما 
بســیار خاص بوده و حداقل ماهیانه 4 میلیون 

تومان هزینه ایاب و ذهاب پرداخت می کنیم.
وی با بیــان اینکه باید تفــاوت زیادی برای 
ورزشــکاران خاص وجود داشــته باشــد، گفت: 
هیــأت نابینایــان و کم بینایان اســتان همدان 
تفاوتی بســیاری با ســایر رشــته ها دارد چراکه 
تک رشــته ای هســتند اما مــا چندین رشــته 
ورزشــی از جمله دو و میدانی، شــطرنج، شنا، 
پاورلیفتینگ، پرس ســینه و گل بال را پوشش 

می دهیم.
رئیس هیــأت نابینایــان و کم بینایان با بیان 
اینکه درآمــد آن چنانی هم نداریــم، گفت: یک 
سالن ورزشــی در اختیار هیأت است که با توجه 
به هزینه آب، بــرق و گاز و هزینه های نگهداری 
درآمد آن چنانــی برای گذران امــور هیأت باقی 

نمی ماند.
وی خاطرنشــان کرد: همچنین در ســال 98 
به حدی ســانس های ما از طریــق اداره کل به 
رایگان در اختیار افراد مختلف قرار گرفت که آن 

حداقل درآمدها هم کاهش پیدا کرد.
ســهیلی با بیان اینکــه ورزشــکاران نابینا و 
کم بینا بســیار مظلوم هســتند، گفت: متأسفانه 
مدیران ورزشــی ما اصاًل توجهــی به ورزش این 
قشــر ندارند و مدیرکل ورزش و جوانان استان 
هیأت ورزشــی ما را فراموش کرده و هیچ گونه 

حمایتی از ما انجام نمی دهد.
رئیس هیــأت نابینایان و کم بینایان اســتان 
همدان عنوان کرد: به دلیل اینکه شــرایط خاص 
ورزشکاران ما باعث شــده تا رسانه ها، مطبوعات 
و صدا و ســیما کمتر به آن توجه کنند مسؤوالن 
دســتگاه ورزش نیــز توجــه ای به ایــن هیأت 

ورزشی ندارند.

منهای فوتبال

قدم آهسته مسووالن
در مبارزه با دالل ها!

هگمتانه، گروه ورزش: ممنوعیت اســتفاده 
از بازیکنان خارجی نباید تنها به پرســپولیس و 
استقالل خالصه شــود، زیرا پای دالل ها »آسه 
آسه » و بی ســر و صدا به تیم های شهرستانی و 

لیگ یک باز می شود!
چند روز پیش مهدی علی نژاد معاون وزارت 
ورزش،ممنوعیت استفاده از بازیکنان خارجی را 
در دو باشگاه پرسپولیس و استقالل اعالم کرد.

این اقدام اگر چه بســیار دیر و به عبارتی در 
اوقات اضافی فوتبال رســانه ای شد،اما در قدم 

نخست باید آن را مثبت ارزیابی کرد.
ظاهــرا در مقطعــی از زمــان کــه کفگیــر 
باشــگاه های ســرخابی به ته دیگ خــورده و 
آنها “آه” در بســاط ندارند،ایــن تصمیم به اجرا 

گذاشته شده است.
باید در اجرای این دســتور،مصمم بود،تا هر 
روز شاهد شکایت و شکوائیه از سوی بازیکنان 
خارجی و صــدور احکام جدید توســط فیفا بر 

علیه دو باشگاه قدیمی پایتخت نباشیم.
ممنوعیت حضور بازیکنــان خارجی،مدیران 
و مربیان دو باشــگاه را وادار خواهــد کرد تا به 
بازیکنان داخلی توجــه کنند.در ایــن گیرودار 
چنانچه آنها تدبیر داشــته باشند و آینده نگری 
پیشــه کنند،الزم اســت تــا به احیــای مجدد 

تیم های پایه خود اهتمام جدی داشته باشند
متأســفانه فوتبال ما در بی عملی و حرافی 

غرق شده است.
مدیرانی که به حاضری خــوری و روزمرگی 
عادت کرده اند،ســخت و دشــوار اســت که به 

کارهای زیر بنایی و بلند مدت روی بیاورند.
کار اســتعدادیابی و پــرورش نوجوانــان و 
جوانان،صبر ایوب می خواهد که مدیران نتیجه 
گرا و چسبیده به صندلی ریاست و قدرت با آن 

میانه ای ندارندو..
توصیــه  ورزش  وزارت  مســووالن  بــه 
می کنیم،ممنوعیت استفاده از بازیکنان خارجی 
را در سطح کشور و تمام باشــگاه های تهرانی و 

شهرستانی به اجرا بگذارند.
این دســتورالعمل همه را مجاب خواهد کرد 
تا به ســازندگی روی آورده و کار زیر بنایی را در 

دستور کار بگذارند.
توجه داشته باشــید،چنانچه پای دالل ها را 
صرفا از دو تیم ســرخابی قطــع کنید،قطعا آنها 
به سراغ دیگر تیم های شهرســتانی و رده های 
پایین تر خواهنــد رفت که نان و آبدار اســت و 

سرو صدایی هم ندارد.
راه دور نمی رویم و به حرکت خزنده دالل ها 

در باشگاه گل گهر اشاره می کنیم.
در اوایل فصل پای ســه بازیکن خارجی به 
این تیم باز شــد و هزینه ای ســنگین بر جای 

گذاشت.
داســیلوای  یانســن،هلندی،تاورز  کویــن 
برزیلی و “اوروش دلیــچ” صرب جذب گل گهر 
شدند که شاید خیلی از عالقه مندان و همکاران 

حتی با اسامی آنها هم آشنا نیستند.
این نفرات بــه لحاظ فنی آثــار مثبتی برای 
تیم نداشتند،اما هزینه های مالی آنها همه را به 

زحمت انداخت.
بنابراین جدا از ممنوع کردن بازیکن خارجی 
در پرســپولیس و اســتقالل باید این دســتور 
العمل را در کل کشــور به اجرا گذاشــت و نان 

دالل ها را آجر کرد.
از طرفــی بایــد مراقبــت کرد تــا دالل ها 
پیشــنهاد قــرار داد بازیکنــان داخلــی را باال 
نبرند و حاال که از در بیرون رانده شــده اند از 
پنجره وارد نشــوند و مشــکالت دیگری برای 

باشگاه ها ایجاد نکنند.
در ســال های گذشــته نیز پــای دالل ها در 

باشگاه پاس بیداد می کرد.
دالل هایی کــه بــه واســطه ورود و خروج 
خیلی ها از مدیر گرفته تا بازیکن و مربی به نان 

ونوایی رسیدند.
ناگفته نباید کــه پاس در 2 فصــل اخیر از 
وجود دالل ها پاکســازی شــد و جیــره آنها به 
نوعی قطع گردید تا پاس بتواند به نتایج خوب 

دست یابد.
در این بین نقــش کلیدی کانــون هواداران 
باشــگاه پاس، کادر مدیریتی و فنــی این تیم 
بسیار حایز اهمیت بود که اجازه ندادند دالل ها 

به این تیم نزدیک شوند.

يادداشت

ورزش

جمع آوری 70 میلیون تومان کمک معیشتی توسط ورزشکاران باشگاه  نامجو همدان
نامجو میعادگاه پهلوانان اخالق و جوانمردی

هگمتانه، گــروه ورزش: حضور پرشــور جامعه 
ورزش و جوانان دیار همدان این بار در خط مقابله 
با کرونــا و کمک به آســیب دیدگان ناشــی از این 
بیماری تحســین افکار عمومی را برانگیخت چراکه 
آنها داوطلبانــه و بدون هیچ ادعــا و انتظاری کمر 
همت بسته و جهادگونه در این مسیر گام برداشتند.

نهادهای غیردولتــی به برکت حضــور جوانان 
خوش فکــر، تالشــگر و موفــق شــکل گرفته و 
امروزه حضــوری پررنگ در صف مقــدم مبارزه با 
آسیب های ناشی از شیوع ویروس کرونا در سطح 

جامعه دارند.
پهلوانان اخالق و جوانمردی که به محض شیوع 
کرونا دســت به کار شــده وبا تأمین بســته های 
معیشتی، دوشادوش مســووالن برای خدمت به 

مردم گام برداشتند.
جمع آوری کمک های ورزشــکاران یک باشگاه 
همدانی با وجود تعطیلی فعالیت های ورزشــی و 

نبود درآمد در ســه ماه اخیر تمجیــد همگان را به 
دنبال داشت.

باشــگاه نامجو همدان با وجود اینکه ســه ماه 
گذشــته به دلیــل تعطیلی فعالیت های ورزشــی 
بســته بوده و هیچ گونه درآمدی نداشته است، با 
کمک ورزشــکاران خود 70 میلیــون تومان جمع 
آوری و نسبت به تأمین بسته های معیشتی برای 

نیازمندان اقدام کرد.
رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام همدان 
در این باره گفت: باشــگاه ورزشــی نامجو همدان 
بسته های معیشتی به ارزش 70 میلیون تومان را 

تهیه کرد و بین نیازمندان توزیع شد.
مرتضــی خدابنده لو افــزود: این بســته های 
معیشــتی در اقــدام خیرخواهانه ورزشــکاران و 

اعضای باشگاه ورزشی نامجو تأمین شد.
وی اضافه کرد: این اقدام در راســتای رزمایش 
همت جوانانه، کمک مؤمنانه انجام شد و استقبال 

باشکوهی از این طرح شد.
خدابنده لو یادآور شــد: با تأمیــن این میزان 
کمک مالی 160 بسته معیشتی تهیه و همزمان با 

ماه مبارک رمضان توزیع شد.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان نیز با اشــاره 
بــه رزمایــش رزمایش »همــت جوانانــه کمک 
مؤمنانه« گفت: در قالب این طــرح نیز پنج هزار 
و 400 خانــواده نیازمنــد همدانــی زیر پوشــش 

حمایتی قرار گرفتند.
وی افــزود: ســتاد رزمایش »همــت جوانانه 
کمک مؤمنانــه« به همت مجمع جوانان اســتان 
ایجاد شده و با مشارکت ســازمان های مردم نهاد 
جوانان اســتان و مــردم خیر در راســتای تحقق 
فرامین رهبر معظــم انقالب در کمــک مؤمنانه و 
عادالنه به نیازمنــدان فعالیت خود را از ماه جاری 

آغاز کرده است.
جهانشــیر افزود: در راســتای تحقق عدالت و 

تمرکز در اجــرای اهداف رزمایش همــت جوانانه 
کمک مؤمنانه، در هر شهرســتان یک سمن معین 
انتخــاب و اقدام های خــود را هماهنگ و متمرکز 
با سمن معین و ستاد اســتانی رزمایش در حال 

انجام است.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان یادآور شــد: با 
همت مجمع جوانان، ســمن های جوانان، خیران 
و پشــتوانه مردمی و اجتماعی در راســتای تحقق 
اهداف رزمایــش، فرامین رهبر معظــم انقالب و 

ستاد ملی مقابله با کرونا گام بر می داریم.
وی اضافه کــرد: همزمان با شــیوع ویروس 
کرونــا گروه هــای فعــال جوانان در ســمن ها، 
بســیج، گروه هــای مردمی، ورزشــی و ســایر 
بخش ها بــرای کمک به دولت، مــردم و کاهش 
فراگیــری این بیمــاری، در قالب هــای مختلف 
همچون تولید ماســک و نیازهای مهم بهداشتی 

اقدام کرده اند.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان:

کادر درمان، قهرمانان فراموش نشدنی دوره کرونا هستند
هگمتانه، گروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان 
همدان گفت: خدمات کادر درمانــی در عصر کرونا 
همواره در اذهــان عمومی خواهد مانــد و به واقع 
قهرمانان فراموش نشدنی این دوران سخت هستند.

محسن جهانشیر در دیدار با مدیران بیمارستان 
بعثــت همــدان اظهار کــرد: مــردم کشــورمان 
رشــادت ها و فــداکاری پزشــکان، پرســتاران و 
خدمه بیمارســتان ها و مراکز درمانی را هرگز از یاد 
نمی برند و اکنون نیز باوجود کاهش مبتالیان، آنها 

همچنان در دل خطر قرار دارند.
وی بیان کــرد: آنها ســاعت ها بــرای پیگیری 
مراحل درمــان مبتالیــان وقت گذاشــته و حتی 
از زندگــی خود گذشــتند و این فــداکاری و ایثار 

ستودنی است.
جهانشیر عبور از شیوع ویروس کرونا را افتخار 

ارزنده برشــمرد و گفت: مدافعان سالمت با توان 
و انگیزه مضاعف توانســتند ضمن کنترل ویروس 

کرونا، باعث بهبودی شمار زیادی از مردم بشوند.
وی خاطرنشــان کرد: دســتگاه ورزش استان 
همدان نیز در همان ابتدای شــیوع کرونا نسبت به 
واگذاری فضاهای ورزشی خود به عنوان نقاهتگاه 

اقدام کرد.
جهانشــیر اضافه کرد: این ســالن ها همچنان 
قابلیت اســتقرار تخت های بیمارســتانی را دارد و 

تمام امکانات الزم را نیز مهیا کرده ایم.
وی با اشــاره به حضور فعاالنه ورزش اســتان 
در پیشــگیری از شــیوع کرونا گفت: در راســتای 
پیشــگیری از ایــن ویــروس تمامــی اماکن و 
باشگاه های ورزشــی تا پانزدهم اردیبهشت جاری 

تعطیل اعالم شدند.

وی اضافه کرد: در صورت صالحدید نیز تعطیلی 
باشــگاه ها و مکان های ورزشــی اســتان همدان 

تمدید می شود.
مدیرکل ورزش و جوانان همــدان با بیان اینکه 
ســتاد پیشــگیری از کرونــا در دســتگاه ورزش 
از همــان مراحل ابتدایی شــیوع ویروس شــکل 
گرفته اســت، گفت: تاکنون بــه تمامی اطالعیه ها 
و ابالغ های ســتاد پیشگیری اســتان و نیز وزارت 

ورزش عمل کرده ایم.
مدیر مرکز آموزشــی درمانــی تخصصی و فوق 
تخصصی بعثت همدان نیز گفت: آمادگی مجموعه 
ورزش و جوانان اســتان به هنــگام وضعیت های 
بحرانی همواره موجب دلگرمی بزرگ کادر درمانی 

بوده است.
حمید کیانی فتوت افزود: برهمین اســاس در 

اختیار بودن سالن ها و اماکن ورزشی برای مواقع 
ضروری، باعث آرامــش کادر درمــان در مقابله با 

کرونا بود.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون تعلیق به موقع 
فعالیت های باشــگاه ها و مجموعه های ورزشی و 
مدیریت منطقی این مهم در کنــار همکاری مردم 
در رعایت بهداشت فردی، منجر به وضعیت نزولی 

بیماری کرونا در همدان شده است.
کیانی فتوت اضافــه کرد: در حــال حاضر نیز 
آماده آموزش مربیان و باشــگاه داران استان برای 
مراقبت بیشــتر در مقابــل کرونــا و بیماری های 

مختلف هستیم.
مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی 
بعثت یکــی از مجموعه های درمانی مهم اســتان 

همدان در بهبودی مبتالیان به کرونا بوده است.

بانوی مالیری بر سکوی سوم مسابقات برخط کراسفیت بانوان کشور
هگمتانه، گروه ورزش: اعظم لشــگری ورزشــکار 
مالیری بــه عنــوان تنها نماینــده اســتان همدان 
مقام سوم مسابقات برخط کراسفیت بانوان کشور را از 

آن خود کرد.
لشگری با شرکت در مســابقات برخط کراسفیت 
بانوان کشــور توانســت به عنوان تنها نماینده استان 

همدان در این مســابقات مقام سوم آن را از آن خود 
کند. وی در خصوص برگزاری این مســابقات اظهار 
کرد: این مســابقات به صورت برخط در مدت زمان 
6 دقیقه برگزار شد که هر ورزشــکار با توجه به تعداد 
راندهایی کــه می تواند بزند فیلــم آن را تهیه و برای 
فدراسیون ارســال کرده اســت. وی در ادامه افزود: 

قهرمانی این مســابقات بســتگی به آیتم های داده 
شــده و تعداد راندهای هر ورزشــکار در وقت اعالم 

شده دارد.
شــایان ذکر است لشگری توانســت در 6 دقیقه 
یک آیتم 5 تایی را در 4 راند بزند و در این مسابقات 
رکورد مورد نظر را به نام خود ثبت و به مقام ســومی 

این مسابقات دست پیدا کند.
گفتنی است لشــگری از مربیان حاذق و شایسته 
مالیری در رشــته های بسکتبال،کراســفیت، آمادگی 
جسمانی و ایروبیک می باشد که برای گسترش ورزش و 
ایجاد نشاط اجتماعی در بین بانوان در سطح شهرستان 

و بخش های تابعه از هیچ تالشی مضایقه نکرده است.

دارنده نشان نقره المپیک:

دیدگاه فدراسیون به مربیان پایه تغییر کند
هگمتانه، گروه ورزش: صادق گودرزی کشــتی 
گیر مالیری و اســبق تیم ملی که نایب قهرمانی در 
مســابقات المپیک 2012 لنــدن را در کارنامه دارد 
در پاســخ به اینکه نظر شــما در ارتباط با نشســت 
فدراسیون کشتی در خصوص برگزاری انتخابی تیم 
ملی چیســت، گفت: در نگاه اول طرح بسیار خوبی 
به نظر می رسد کما اینکه کشــتی ما از مدت ها قبل 
به چنین برنامه ریزی نیاز مبرم داشت و باید ترتیبی 
لحاظ شــود تا هر کشــتی گیری فرصت حضور در 

مسابقات انتخابی تیم ملی را داشته باشد.
این مربی ســازنده کشــتی افزود: کشتی گیر 
از شهرســتان با هزار و یک بدبختی و مشــکالت 
در کنار مربی ســازنده خود تمرین می کند تا بلکه 
یک روز به دوبنده تیم ملی برسد. با انجام چنین 
اقداماتی این فرصت را از آنها دریــغ نمی کنیم و 
بارقه امید را در وجودشــان زنده نگــه می داریم. 
چنیــن موقعیتی بهتریــن فرصت برای کشــتی 
گیرانی است که در مســابقات نوجوانان و جوانان 
خــوش درخشــیده اند و حــاال برای دســتیابی 
بــه آرزوی دیرینه خــود که حضور در مســابقات 
المپیک اســت، بایــد برتریشــان را نســبت به 

حریفان نشــان دهند و ثابت کنند که شایستگی 
پوشیدن دوبنده تیم ملی را دارند.

متأســفانه این طرح در کشــتی ما گم شــده 
بود و اکنون امید می رود تا بــا اعمال تغییرات و 
در نظر گرفتن جوانب کار به ثبات نســبی دســت 
پیدا کنیم و به جوانان یادآور شــویم حتی حسن 
یزدانی که یک نابغه به حســاب می آیــد، از قبل 

انتخاب شــده نیســت و هرکس مدعی شکست 
اوســت با وی تن به تن شود، شــاید در ابتدای 
مسیر نقاط ضعفی به چشم برســد اما رفته رفته 
با گذشــت زمان نحــوه برگزاری مســابقات روند 
بهتری به خود می گیــرد و به اســتاندارد مدنظر 
می رســد. اینکه حق هیچکس پایمال نمی شــود 
خبر خوشــحال کننده ای است که انگیزه جوانان را 

نیز افزایش می دهد.
پیشکسوت کشــتی در مورد به تعویق افتادن 
یکســاله مســابقات المپیک نیز عنــوان کرد: در 
اوضاع نابســامان کشــتی کشــور ایــن وقفه به 
ســودمان بود چــرا که برخــی از کشــتی گیران 
جوانمــان نیاز داشــتند تا میدان های بیشــتری 
ببینند و به مرز پختگی برسند تا با شناخت اولیه 
و تجربه بیشــتر پا بــه عرصه المپیــک بگذارند. 
همچنین آسیب دیده های زیادی داشتیم که این 
بازه زمانی کمک شــایانی برای آنان خواهد بود تا 

به شرایط آرمانی خود بازگردند.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: از فدراســیون 
کشــتی می خواهم تا دیــدگاه خود را نســبت به 
مربیان کشــتی پایه تغییر دهد. نــگاه نباید یک 
طرفه باشــد، از طرفی نمی تواننــد پرورش دهنده 
و متولی کشــتی گیران را تأمیــن کنند و از طرفی 
دیگر توقعات آنچنانی دارند. مربیانی که از جان و 
دل مایه می گذراند و زحمت می کشــند استحقاق 
دریافت حداقل حقوق را دارند، دســت کم کاری 
کنند تا حقشــان پایمال نشــود و هزینــه امرار و 

معاش را از این راه به دست بیاورند.

بازسازی مجموعه ورزشی امام علی)ع( فامنین
هگمتانــه، گــروه ورزش: بــا حمایت های 
فرمانــدار فامنین و مدیــر کل ورزش و جوانان 
استان همدان بازســازی و تعمیر سالن ورزشی 

امام علی)ع(شهرستان فامنین آغاز شد.
رئیــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان 
فامنیــن گفــت: باتوجــه بــه اینکه یکــی از 
چالش هــای بــزرگ ورزش و جوانــان در امر 
نگهداری اماکن و سالن های ورزشی بازسازی و 
تعمیر فضاهایی ست که بی وقفه مورد استفاده 
قرار می گیرد و طبیعتا دچار مشکالت عدیده ای 
هم می شود همزمان با شــیوع بیماری کرونا به 
منظور اســتفاده حداکثری ازفرصــت به وجود 
آمده در تعطیلی اماکن ورزشــی با حمایت های 
فرماندار شهرســتان و مدیر کل ورزش و جوانان 
اســتان همدان پس از ســال ها پیگیری جذب 

اعتبار مناســب تعمیراماکن ورزشی،بازســازی 
و تعمیر سالن ورزشــی امام علی)ع(شهرستان 
فامنین با اعتباری بالــغ بر400میلیون ریال آغاز 
شد. گفتنی است این سالن به عنوان تنها سالن 
ورزشی سقف بلند شهرســتان،به دلیل کفپوش 
نامناســب و امکانــات ورزشــی بســیار پایین 
سالهای گذشته با نارضایتی ورزشکاران و ایمنی 
پایین همراه بود که خوشــبختانه درسال جاری 
با حمایت های مســووالن از ورزش شهرســتان 
فامنین اقداماتی ازجمله: بازســازی و تعمیرات 
اساسی کفپوش سالن،رنگ آمیزی سالن،ایمن 
ســازی دیوار و ســتون های پیرامونی،تعویض 
ســردر ســالن،تجهیز نماز خانه،خرید تجهیزات 
ورزشی و... بخشــی انجام شده و بخشی دیگر 

نیز در حال اجرا است.

عیادت مسووالن ورزش نهاوند
 از پیشکسوت کشتی

هگمتانه، گروه ورزش: مسووالن اداره ورزش 
و جوانان شهرســتان نهاوند با حضــور در منزل 

پیشکسوت کشتی نهاوند به عیادت وی رفتند.
اداره  سرپرســت  درویشــی  حمیدرضــا 
ورزش و جوانان شهرســتان نهاوند و جامعه 
ورزش ایــن شهرســتان به عیــادت عباس 
شهبازی مربی ســازنده و پیشکسوت کشتی 

رفتند. نهاوند 
گفتنــی اســت عبــاس شــهبازی نایب 
قهرمان پیشکســوتان کشــتی آزاد جمهوری 
اســالمی ایــران چنــدروز پیــش بــه علت 
عارضه قلبی در بیمارســتان بســتری شد و 
امروز}روز گذشته{ حال نســبتا مساعدتری 

داشتند.

و  ســالمتی  آرزوی  ضمــن  درویشــی 
پایداری برای شــهبازی افزود: پیشکسوتان 
هر رشته ورزشــی ســرمایه های آن ورزش 
اند و شما نیز از ســرمایه های کشتی نهاوند 

. هستید
شــهبازی در این دیــدار ضمــن تبریک 
انتصاب درویشــی به عنوان سرپرست اداره 
ورزش نهاوند افزود: به خودم می بالم که از 
خانواده پر افتخار کشــتی هستم و همچنان 
منــش و روح پهلوانــی در کشــتی نهاونــد 
نفس می کشــد و مفتخریم به حضور بزرگان 
این رشــته در رأس ورزش نهاوند انشالله با 
حضورتان شاهد درخشــش کشتی نهاوند در 

میادین جهان و المپیک باشیم.
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5 راهکار برای دوری
 از مصرف گرایی

-به اندازه نیازتان خرید کنید
بــه نوشــته روزنامــه شــهروند، در هنــگام 
خریدکردن بــه این موضــوع فکر کنید کــه قرار 
نیست شما در آینده نزدیک گرفتار قحطی شوید. 
پس به میزان نیازتان خریــد کنید. در این صورت 
می توانید برای صرفه جویی کردن هم برنامه ریزی 
داشته باشید. این را بدانید خریدی که تنها نیاز و 
احتیاجات ما را برطرف کند یک خرید خوب است. 
بهتر اســت پیش از خرید یک لیست تهیه کنید. 
تهیه یک لیســت خریــد باعث می شــود که تنها 

مایحتاجی را که الزم دارید تهیه کنید.
-این را بدانید »خرید یک تفریح نیست.«

»خریدگردی« یک اصطالح غلط است که این 
روزها در جامعه ما رایج شــده. توجه کنید گردش 
به منظور خرید یک تفریح نیســت. پاساژگردی، 
برندبازی و گشــت زنی در بازار را بــه عنوان تفریح 
انتخاب نکنیــد. تفریح کــردن می توانــد رایگان 
و کم  هزینه تر باشــد مثــل مطالعه یــا گپ وگفت  

خانوادگی.
-آن چه شما دارید بهترین است

امان از چشـــم و هـــم چشمــــی؛ نگذارید 
داشــته های دیگران مالک و معیار خریدهایتان 
باشد. بهتر اســت از اول ماه برنامه ریزی صحیح 
برای تهیــه و خریــد کاالها داشــته باشــیم. با 
بودجه بنــدی برای خریــد هر کاالیی به تناســب 
قیمتی که کاالهــا دارند پول پرداخــت می کنیم. 
این کار می تواند مانع توجه به داشته های دیگران 

شود.
-برای داشته هایتان ارزش  قایل شوید

از وسایلی که دارید درست استفاده کنید. مثال 
بی دلیــل در یخچال و فریزر را باز و بســته نکنید. 
جایگزین کردن همیشه کار ساده ای نیست. نکته 
دیگر جایگزین کردن داشته ها، به جای نداشته ها 
اســت. مثال در گرانــی مقطعی برخــی از کاال ها، 
می توان از کاالهای جایگزین آنها برای رفع برخی 
استفاده کرد، مثال در گرانی گوجه فرنگی، می توانید 

از رب گوجه فرنگی استفاده کنید.
-مهم است از کجا خرید کنیم

برای خرید کردن باید وقت گذاشت؛ خستگی 
و گرسنگی گاهی باعث می شود که خیلی عجوالنه 
خرید کنیم. وقتی با نشــاط و ســر حال به خرید 
بروید انتخاب بهتری هم خواهید داشــت. سعی 
کنید کــه برای خریــد رفتن زمان بندی مناســب 
داشته باشید چون خرید نیاز به صرف وقت و زمان 
دارد بنابراین یک روز مشــخص که وقت بیشتری 
دارید را برای خرید انتخاب کنید. ساعاتی از روز را 
که بهتر می توانید خرید کنید و حوصله بیشــتری 

هم دارید برای خرید انتخاب کنید.

تغییر تدریجی سبک زندگی با 
رویکرد حمایت از کاالی داخلی

هگمتانــه، گروه ســبک زندگی: امیرحســین 
ابراهیمــی، جامعه شــناس گفت: ســبک زندگی 
شــامل ارزش ها، عادت ها، رسوم و فرهنگ آحاد 

جامعه است که ماهیت اجتماعی می گیرد.
به نوشته خبرگزاری شبستان، وی درخصوص 
رابطه ســبک زندگی بــا حمایــت از تولید ملی و 
کاالی ایرانی، گفت: در جامعه ای که اســتفاده از 
تولید داخلی و کاالی ملی به ارزش تبدیل شــده 
باشد، شاهد رشــد و شــکوفایی تولید و اقتصاد 

خواهیم بود.
ابراهیمی با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی در 
استفاده از کاالی داخلی، خاطرنشان کرد: خانواده 
و نظــام آموزشــی در فرهنگ ســازی حمایت از 
کاالی داخلی در قالب اولویت قراردادن استفاده از 

کاالهای ساخت داخل نقش مؤثری ایفا می کند.
این اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه آگاهی از 
آثار و پیامدهای مثبت حمایت از تولید داخلی و 
خرید کاالی ایرانی می تواند در نوع رفتار و عملکرد 
افراد جامعه اثرگذار باشد، گفت: اشتغال، تقویت 
روحیــه خودبــاوری و امید، کارآفرینی، توســعه 
اقتصادی، کاهش آسیب های اجتماعی، اعتیاد و 
طالق از جمله پیامدها و آثار اجتماعی، فرهنگی و 

اقتصادی حمایت از کاالی ایرانی است.
ابراهیمــی ادامــه داد: بایــد بــه فرزندانمان 
بیاموزیم تــا در انتخاب کاالی خارجــی و ایرانی، 
اولویت خود را در اســتفاده از کاالی داخلی قرار 
دهند و این رویکــرد را به تدریــج الگوی زندگی 

همه اعضای خانواده قرار دهیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه نباید از مقوله 
تقویــت روحیه مطالبــه گری در بخــش کیفیت 
کاالهای داخلی غافل باشــیم، خاطرنشــان کرد: 
تولیدکنندگان داخلی باید به موضوع کارآفرینی و 
تولید با دید جهاد  اقتصادی بنگرند و محصوالت 

تولیدات خود را به سمت کیفی سازی ببرند.
وی با بیان اینکه برای حمایت از تولید داخلی 
به تغییر ســبک زندگی نیاز داریم، افزود: تغییر 
تدریجی ســبک زندگی و تطبیــق آن با کاالهای 
داخلی می تواند در رونق کســب و کار و اشتغال، 

بهبود وضعیت زندگی خانوارها تأثیرگذار باشد.

اصالح الگوی مصرف
هگمتانــه، گروه ســبک زندگــی: مصرف به 
خودی خود موتور محرکه اقتصاد و جامعه است 
و رواج مصرف تا حد بهینه و بــا رعایت موازین 
شرعی و در حد  اعتدال امری پسندیده است که 
به رونــق تولید هم کمک می کند امــا زمانی که 
مصرف هدف زندگی قرار گرفت و فرد به اســراف 

و تبذیر دچار شد امری مذموم و  ناپسند است.
به نوشــته خبرگزاری صدا و ســیما، اصالح 
الگوی مصــرف و منطقی کردن آن در ســطح 
کالن، هماهنگی و تناســب بیــن امکانات یک 
 جامعه با نیازها و خواست های افراد آن، کسب 
اســتقالل، اقتصادی و دســتیابی بــه عزت و 
سرافرازی را ممکن می سازد و در سطح  فردی، 
پرهیز از مصارف غیر ضروری و تجملی و متوازن 
ســاختن درآمدها و هزینه ها، آرامش روحی و 

روانی را به همراه می آورد.     
اصــالح الگوی مصرف، تنهــا اصالح مصرف 
نیست، بلکه اصالح ســبک و نحوه ای از زندگی 

است که مصرف در آن جایگاه ویژه ای دارد. 
بنابراین الزم است پیامدهای مصرف  گرایی 
که نوعی آســیب اجتماعی اســت با توجه به 
داده های به دســت آمده از تحقیقات،  تحلیل و 

برای اصالح آن برنامه  ریزی شود.  
اصالح الگــوی مصــرف، بدین معناســت 
که منابع و کاال ها، به جا و به انــدوه الزم به کار 
گرفته شــوند و به صورت بهینه و با  بیشــترین 
بازدهی مورد استفاده قرار گیرند. این مقوله، به 
معنای مصرف نکردن و حتــی لزومًا به مفهوم 
کم مصرف کردن نیست  و هیچ گونه منافاتی با 
تأمین نیازهای فرد و جامعــه در ابعاد گوناگون 

ندارد.  
برخــی راهکارهــا که بــرای اصــالح الگوی 
مصــرف باید مــورد توجــه سیاســتگذاران و 
برنامه ریزان و متصدیان امر قرار گیرند در ادامه 

متن آورده شده است: 
 ایجاد زمینه مناســب جهت فعالیت های 

اقتصادی
و  پس انــداز  بــه  مــردم  تشــویق   
سرمایه گذاری و مصرف معقول کاالهای داخلی

 افزایــش آگاهی های عمومــی در زمینه 
مصرف و مصرف گرایی

 تقویت باورهای دینی و تثبیت ارزش های 
اخالقی

 اجرای عدالت اقتصــادی و جلوگیری از 
انباشت ثروت، در دست عده ای خاص

 پرهیز خواص از تجمل گرایی
 منحصر کردن تبلیغات به معرفی کاال ها و 

خدمات تولید داخل
 ترویج فرهنگ بازیافت 

 اصالح نگرش و اندیشه جامعه و به ویژه 
دولت مردان  

 افزایش کیفیت کاالی داخلی
 نظارت و کنترل دقیق، کافــی و علمی به 

مقوله تبلیغات  
 توجه به ارزش های دینی مانند: قناعت و 

پرهیز از اسراف و تبذیر  

سبک زندگی

علل افزایش مصرف گرایی در جامعه ایرانی
هگمتانه، گروه سبک زندگی: مصرف گرایی 
در جامعــه را باید آسیب شناســی اجتماعی 
کرد، زیرا این مســاله دیگــر از بعد فردی آن 
خارج شده اســت. زمانی که تبلیغ در جامعه 
رواج پیدا می کند و افراد از طریق رسانه ها در 
معرض انواع تبلیغات قرار می گیرند، چشم و 

همچشمی خانواده ها افزایش پیدا می کند.
به نوشته ســالمت نیوز، با جریانی که در 
حال حاضر در جامعه مــا اتفاق افتاده طبقه 
متوسط ناپدید شــده و تنها می توان طبقات 
باال و پاییــن را در جامعه مشــاهده کرد. در 
این بین عده ای نوکیسه وجود دارند که رفتار 

آنها برای نسل جوان الگوی بدی است.
در این قشــر »داشــتن« جای »بودن« 
را گرفته و همین باعث شــده است مصرف 
گرایی وســیعی بیــن این قشــر رواج پیدا 
کند. دکارت فیلســوف فرانســوی در جمله 
معروفش می گویــد: »فکــر می کنم پس 

هستم«. این جمله در فالسفه بعدی به این شکل 
درآمد که »من مصرف می کنم پس هستم«.

اما مســاله مصــرف گرایی به این ســطح هم 
محدود نماند و در حال حاضــر در جوامع امروزی 
»ما مصــرف می کنیم و مصرف می شــویم، پس 
هســتیم« مصــداق دارد. این بدان معناســت که 

نیازهای کاذب در جامعه سربرآورده اند.
باید بین نیازهای کاذب و نیازهای ضروری فرق 
گذاشت. سرپناه داشتن و داشــتن امکانات مورد 
نیاز بــرای زندگی مصرف گرایی نیســت. امکانات 
مورد نیاز برای زندگی در عصر جدیــد می تواند به 
صورت نیاز به تکنولوژی باشــد و ایــن را نمی توان 

مصرف گرایی نامید.
زمانی کــه پای مد وســط می آیــد و مدگرایی 
رواج پیدا می کند مصرف گرایــی تبدیل به معضل 
می شود و این زمانی اســت که نیازهای کاذب در 

افراد جامعه شکل می گیرد.
با توجه به اینکه الگوبرداری در جوانان بیش از 
سایر اقشار جامعه رواج دارد مصرف گرایی در بین 

این قشر رواج بیشتری دارد.
جوانان برای اینکه نشــان دهند که به طبقه یا 

شــرایط اجتماعی خاصی تعلق دارند شــروع به 
استفاده از وســایلی مانند ماشین، لباس، کفش، 
موبایــل و... می کنند. مصــرف گرایــی تبدیل به 
ابزاری بــرای هویت یابی جوانان و تعیین ســبک 

زندگی آنها شده است.
متأســفانه همه ما ید طوالیی در مصرف گرایی 
داریــم. مصرف گرایی نه تنها در هــدر دادن انرژی 
بلکه حتی در غذایی هم که مصرف می کنیم رواج 
دارد و این را می توان در اسرافی که در مصرف نان 

در خانه ها می شود مشاهده کرد.
*ما وقت مان را هم مصرف می کنیم

در رواج مصرف گرایــی در جامعه همه ما نقش 
داریم و ایفای ایــن نقش برای هر کــدام از ما به 
صورتی اســت. بســیاری از مواهب طبیعی که در 
اختیار ما هستند به دلیل استفاده بیش از حد در 

حال نابود شدن هستند.
برای نمونه در اســتفاده از جنگل و امکانات آن 
هم اسراف می کنیم و برای درک این مساله کافی 
است به مصرف کاغذمان نگاهی بیندازیم. مصرف 
باالی کاغذ و دستمال کاغذی تنها نمونه کوچکی از 
رواج مصرف گرایی و افراط در اســتفاده از مواهب 

طبیعی اســت که باعث می شــود به مرور زمان ما 
این مواهب را از دست بدهیم.

بــرای درک رواج مصرف گرایــی کافی اســت 
وضعیت کشورمان را با کشورهای پیشرفته صنعتی 
کــه از نظر مادی وضعیــت خوبی دارند مقایســه 
کنیم، آن گاه خواهیم دید کــه در هیچ کدام از این 
کشــورها هم به اندازه کشــور ما مصــرف گرایی و 

اسراف در استفاده از مواهب طبیعی وجود ندارد.
ما همه چیــز را مصــرف می کنیــم و در نهایت 
می توان گفــت ما حتــی عمرمان را هــم مصرف 
می کنیم. عمر انسان و وضعیت جسمانی و روانی 
آن ســرمایه مهمی اســت که باید در جای درست 

مصرف شود.
مصرف گرایی در همه مراســم های ما هم رواج 
پیدا کرده اســت و در عروســی ها و مراســم های 
عزاداری شــاهد اســراف زیادی در مصــرف غذا، 
کاغذ و سایر وسایل مورد نیاز برای برپایی مراسم 

هستیم.
ما در حالی در مصرف این مواد افراط می کنیم 
که این مواد محدود هســتند و به مرور زمان دیگر 
امکان دسترســی بــه آنها وجود نخواهد داشــت. 

تبلیغاتی که در کشــور ما صــورت می گیرد 
به جای اینکه بــه محتوا بپردازنــد به ظاهر 
می پردازند و همین باعث شده که همه چیز 
در کشــور ما مصرف شــود حتی من معلم 

دانشگاه.
بــرای بهبود ایــن وضعیت و کاســتن از 
مصرف گرایی در جامعه الزم اســت که یک 
حرکت فرهنگی از رســانه ها آغاز شود. برای 
نمونه روزنامه ها می توانند با توجه به مساله 
مصرف گرایی درباره آن هشدارهایی به مردم 

بدهند و آنها را در این زمینه آگاه کنند.
منظور این نیست که از وسایلی که وجود 
دارند اســتفاده نکنیم بلکه منظور این است 
که به اندازه نیاز و کم استفاده کنیم. مصرف 
گرایی بیش از حــدی کــه رواج دارد باعث 
شده است که همه چیز را برای نسل آینده از 
دســت بدهیم، این در حالی است که نسل 
آینده در این آب و خاک حقی دارد. از خاک، 
آب و نفت گرفته تا وقــت را هم مصرف می کنیم و 
عنصری در این کره خاکی باقی نمانده است که ما 

آن را مصرف نکرده باشیم.
برای نمونه در مصــرف وقت می تــوان به نوع 
اســتفاده ای که از اوقــات فراغت مــان می کنیم 
اشــاره کنیم. ما وقت مان را بیهوده تلف می کنیم 
بدون اینکه برنامه ای برای آن داشته باشیم یا کار 

مفیدی انجام دهیم.
از تمام آنچه گفته شــد می توانیم به این نکته 
برســیم که ما یک جامعه مصرف گرا هســتیم که 
متأسفانه به سمت آمار باالی مصرف گرایی هم در 

حال حرکت هستیم.
برای اینکــه مصرف گرایــی در جامعــه کنترل 
شــود الزم اســت که جلوی فروش های افراطی و 
غیرضروری که تنها به مصرف گرایی بیشــتر جامعه 
منتهی می شــود گرفته شــود. جوانان هر ساله به 
اســتفاده از یک دســتگاه و مدل جدیــد متمایل 
می شــوند و برای اینکه بتوان جلوی این مساله را 
گرفت باید دست به روشــنگری و اطالع رسانی در 
جامعه زد تا بتوان بالیایی را که مصرف گرایی بر سر 

جامعه و به ویژه قشر جوان می آورد کاهش داد.

سبک زندگی و مصرف کاالهای خارجی
هگمتانه، گروه سبک زندگی: سبک زندگی یکی از 
مهمترین مقوله های است که همه ما باید نسبت به 
اجرایی کردن آن در زندگی روز مره خود تالش کنیم 
ولی متأســفانه عده ای با فرهنگ غلط چشــم و هم 
چشمی و با مصرف گرایی کاالهای خارجی تغییرات 

عمده ای در سبک زندگی خود به راه انداختند.
به نوشته شــبکه اطالع رســانی راه دانا، امروز 
زندگی هایــی از دوام و بقــاء بیشــتری برخوردار 
هستند که سبک زندگی آنان کاماًل ساده باشد چرا 
که برخی ها با تغییرات رفتاری و گفتاری در سبک 
زندگی ایرانی اسالمی خود متأسفانه به دنبال الگو 

گرفتن از غربی ها هستند.
سبک زندگی امروزی ما متأسفانه بر پایه چشم 
و هم چشــمی قرار گرفته اســت و این را به خوبی 

می توان از وســایل و نیازمندی های روزمره زندگی 
محیط اطرافمان به خوبی مشاهده کرد.

خرید کاال های خارجی و لوکــس و گران قیمت 
بزرگترین ضربه به اقتصاد خانوار است که متأسفانه 
عالوه بر تولید شــغل برای کارگران خارجی عاملی 
برای تعطیلی کارخانه های داخلی می شویم که این 
موضوع به راحتی و بدون توجه بــه این اصل مهم 

توسط من و شما ها در حال انجام است.
تغییر ســبک زندگی ایرانی اســالمی به سبک 
زندگی غربی عالوه بر چالش های که در حوزه زندگی 
زناشوئیی ایجاد کرده اســت باعث طالق های شده 
است که ریشــه این طالق ها در همین چشم و هم 

چشمی ها نهفته شده است.
خرید کاال های خارجی توســط ما و تب مصرف 

گرایی یکی از مهمترین چالش هایی است که سبک 
زندگی ایرانی اســالمی ما را تحت الشعاع قرار داده 
است و همین مسئله نیز بر زیاده خواهی فرزندان 

ما نیز تأثیر بسزایی داشته است.
متأسفانه برخی فروشــندگان نیز از عرضه کاالی 
ایرانی به جــای کاالی خارجی امتنــاع می ورزند و 
ذائقه مشتریان را به مصرف کاالی خارجی ترغیب 
می نمایند که این نیز نمونه از تغییر سبک زندگی ما 

به حساب می آید.
برخــی دیگر از فروشــندگان با تزریــق یاس و 
ناامیــدی به مشــتریان در خصــوص بنجل بودن 
و یا مستهلک شــدن ســریع کاالی ایرانی و سایر 
روش های دیگر مشــتریان از خریــد کاالی ایرانی 

متواری می سازند.

بدون شــک این گونــه رفتار ها و گفتــار باعث 
می شــود که ســبک زندگی مــا به خریــد کاالی 
خارجی تغییر مسیر دهد و همین است که کشور 
ما ســاالنه جوالنگاه میلیارد ها دالر واردات کاالی 
خارجی می شــود و این همه ارز از کشــور خارج 
می شود و این در حالی اســت که بیشتر این کاال 
در سطح کشور و با کیفیتی بهتر نیز تولید می شود 
و هزاران کارگرایرانــی از وجود این کارخانه ها امرار 

معاش می کند.
به هر حال امیدواریم با خریــد کاالی ایرانی و 
تغییر سبک زندگی به سبک زندگی ایرانی اسالمی 
همت نمایم و قدری نیز از چشــم و هم چشمی ها 
بکاهیم تا زندگی خوب، ساده و عاشقانه ای را برای 

خانواده خود رقم بزنیم.

مادران مصرف زده
هگمتانه، گروه ســبک زندگی: بی تردید 
می توان خانواده را کوچکترین نهاد مهم در 
جامعه نامید که نقــش تعیین کننده ای در 

شکل گیری سایر نهادهای اجتماعی دارد.
به نوشــته تبیان، در این نهــاد مهم و 
حســاس، زن همچون ضربانی اســت که 
حیات خانــواده به او بســتگی دارد. آنچه 
مشــخص اســت اینکه قلــب جامعه در 
ســینه خانــواده می طپد و قلــب خانواده 
در سینه زن. شــاید به همین خاطر است 
که در بسیاری از موارد می توان معیارهای 
صعود و یا سقوط یک جامعه را با چگونگی 
معیشــت زنان، جایگاه اجتماعــی آنان و 

چگونگی ایفای نقش آنها، دریافت کرد.
نقش زنان به عنوان همســر و سپس 
به عنوان مادر، نقشــی مهم و سرنوشــت 
ساز اســت. نقش تربیتی زنان در ارتباط با 
فرزندانشــان، می تواند آینده یک جامعه 
و فرهنگ را رقم زنــد. هرچند که نمی توان 
اهمیت نقش پدر را نادیده گرفت اما آنچه 
که تجربه به اثبات رســانیده، این است که 
نقش مادر در ارائه تفکر و الگوهای رفتاری 
بر فرزندان، غیــر قابل انکار اســت. البته 
حساسیت و اهمیت این نقش، در سالهای 
اولیه زندگی بیشــتر است. یعنی زمانی که 
پایه های شخصیتی فرزندان در حال شکل 

گیری است.
اما در مراحل بعدی رشد و خصوصا در 
ســنین نوجوانی و ســالهای ابتدایی ورود 
بــه دوران جوانــی، نقش جامعــه و گروه 
همســاالن نیز بر افــراد، مؤثر اســت و در 

برخی از موقعیتها و شــرایط، ممکن است 
تأثیر گذاری از این جانب، بیشــتر شود اما 
هیچگاه نمی تواند بر پایه های شــخصیت 
شــکل گرفته شــده، تأثیر چندانی داشته 

باشد.
در واقع، بیــان نکات مذکــور می تواند 
مقدمه ای برای ورود بــه مبحث مورد نظر 
این نوشــتار باشــد. اینکه نقش تربیتی 
والدیــن و خصوصــا مــادران تــا چه حد 
می تواند در شکل گیری شخصیت و خلق و 

خوی آینده فرزندان، مؤثر باشد.
وقتی در شــرایط جامعه امروز با انواع 
و اقســام پدیده های رفتــاری و اجتماعی 
نامطلوب مواجه می شــویم، این سوال در 
ذهن به وجود می آید کــه چه چیز موجب 
می شــود تا برخی از تفکــرات و الگوهای 

عمل در شخصیت افراد شکل گیرد.
به طور مثال به گسترش روحیه مصرف 
زدگی و تجمل گرایی در شرایط فعلی دقت 
کنید. افزایش چشــمگیر این فرهنگ در 
ســالهای اخیر و خصوصا در میان جوانان، 

موضوعی مهم و قابل توجه است.
در گذشــته ســاختار زندگی و فرهنگ 
حاکم بر رفتــار و منش افراد بــه گونه ای 
دیگر بود. به گونه ای کــه میزان بهره مندی 
افــراد از امکانات و رفــاه در زندگی به طور 
تقریبی در یک ســطح قرار داشت. همین 
امر موجب می شــد تا حس برتری جویی 
و یا به عبارتی، خصلتی به نام چشم و هم 
چشمی، در میان افراد در حد اندکی وجود 
داشته باشــد. قناعت و رضایت در زندگی 

افراد موج می زد و اغلب افــراد به گونه ای 
زندگی می کردند که اثری از بلند پروازی و 

اسراف در زندگی شان دیده نمی شد.
اما در حــال حاضر، شــرایط به گونه ای 
دیگر است. دستاوردهای زندگی در جامعه 
مدرن ما را با تغییرات محسوســی نسبت 
به گذشته مواجه کرده است. این تغییرات 
طبیعتــا از وجــوه منفی و مثبــت زیادی 

برخوردارند.
اما بــه طور قطعــی یکــی از معضالت 
جامعه امروز همان چیزی است که از ان به 
عنوان مصرف زدگی یا بیماری عصر امروز، 
یاد می کنند. ممکن اســت این ســوال در 
ذهن شما به وجود بیاید که دلیل افزایش 
این روحیه و همه گیر شدن آن، چیست؟ 
آنچه مسلم اســت اینکه شــرایط زندگی 
در دوران مدرنیته و مختصــات مربوط به 
جریان جهانی شدن، تا حد زیادی در این 

رابطه مؤثر است.
اما فرهنگ مردم جامعه نیز بسیار مهم 
اســت. این فرهنگ شــبیه به یک فرایند 
است که در طی زمان شــکل می گیرد. در 
شکل گیری یک فرهنگ، ابتدا نهاد خانواده 
و ســپس، نقش جامعه قابل توجه است. 
به این ترتیــب و با توجه به نــکات مذکور 
می توان به این مسئله اشاره کرد که نقش 
مادران در تربیت و فرهنگ سازی فرزندان، 

بسیار مهم و سرنوشت ساز است.
مادر باید در خانواده در تمامی زمینه ها 
نقش نظارتگــری را ایفا کند کــه تصمیم 
گیری هــای او بــر اســاس مصلحــت و 

موقعیت کلی خانواده، صورت می گیرد.
آنچه مشخص اســت اینکه نقش پدر 
هم، به عنــوان مدیر خانواده بســیار مهم 
اســت و نقش مادر به عنوان یک مشاور و 
ناظر بر تمامی ارکان زندگی مورد نظر است. 
در زمینه های اقتصــادی، نقش مادر و پدر 
حائز اهمیت اســت اما نحوه ایفای نقش 
والدیــن در این زمینــه دارای تفاوتهایی با 

یکدیگر می باشد.
پدر وظیفــه تأمین معاش خانــواده را 
عهده دار است اما مادر نیز نقشی حساس 
را در این زمینه عهده دار است. مسلما این 
مادر خانواده اســت که قادر است بر نحوه 
مخارج اعضــای خانــواده نظارتی صحیح 

داشته باشد.
مادری که از ابتدای زندگــی و از دوران 
کودکی فرزندان، توجه خاصی به امور مالی 
خانواده نــدارد، فرزندان او نیــز با همین 
شــیوه بزرگ می شــوند. فرزندانی که در 
این محیط پرورش می یابنــد در نوجوانی 
و جوانی، غالبا افرادی متوقع، بلند پرواز و 

مادی نگر هستند.
از طرفی برخــی از مادران نیــز به این 
صورت فکر می کننــد که از مخــارج اولیه 
و ضروری خویش، صرف نظــر کنند و در 
عوض به خرید کاالهای لوکس غیرضروری 
برای فرزندانشــان بپردازند بــه این امید 
کــه فرزندانشــان دچــار حــس کمبود و 

سرخوردگی و خود کم بینی نشوند.
مهم این اســت که باور داشــته باشیم 
تمکن مالی و یــا گذران زندگی با ســطح 

مالی متوسط، نمی تواند تأثیر مستقیمی بر 
شکل گیری شخصیت افراد داشته باشد، 
بلکه مهم نحوه برخورد مــادر در این زمینه 
اســت. مادری که از کودکی به دنبال ایجاد 
حس عزت نفس در فرزند خویش است، 
باور دارد که عزت نفس، خصلتی شایسته 
است که داشــتن این خصلت ارتباطی به 

میزان ثروت افراد ندارد.
بنابراین بایــد اینطور بیان کــرد که در 
جامعــه مصرفی امــروز که اتفاقا نســل 
جوان این جامعه بیشــتر به دنبال مصرف 
کردن هســتند، الگوی مناسب و درستی را 
در خانواده ندیده اند، کــه البته عده قلیلی 
هم هستند که از این الگوها برخوردار بوده 
اند اما آموزش تلویزیون و ســایر نهادهای 
اجتماعی منجر به ایجاد تغییراتی در نحوه 

تفکر و نگرش آنها شده است.
به هر صورت ســخن ما می تواند برای 
مادرانی که فرزندانی در ســنین خردسالی 
دارنــد، مفیدتر باشــد. به ایــن خاطر که 
بــرای تقویت روحیــه قناعــت، رضایت و 
عزت نفس در فرزندانشان، تالش و دقت 

بیشتری داشته باشند.

فرهنگ شبیه به يک فرايند 
است که در طی زمان 

شکل می گیرد. در شکل 
گیری يک فرهنگ، ابتدا 

نهاد خانواده و سپس، نقش 
جامعه قابل توجه است. 

به اين ترتیب و با توجه به 
نکات مذکور می توان به 

اين مسئله اشاره کرد که 
نقش مادران در تربیت و 
فرهنگ سازی فرزندان، 

بسیار مهم و سرنوشت ساز 
است.





وصیت شهید پرویز اسماعیلى عزت

تا خون در رگ دارید پیرو خط امام باشید
هگمتانــه، گــروه فرهنگی: کجــای 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 نوشتی حرف هایت 
را؟ چه حالی داشــتی وقتی با تمام وجودت جانت 
را گذاشــته بودی البالی واژگان پرپر و می نوشتی 
از عبــورت؟ می نوشــتی از افق هــای گلگــون، از 
جوانه هــای روییــده در خاک هــای تفتیــده. تو 
می نوشــتی و امروز منم که می خوانمش، منم که 
صدای تو شده ام در خواب های ســنگین دنیا. تو 
می نوشتی و امروز مائیم که کلمات تو را فریادیم، 
چشم هایت را بیداریم و دســتانت را در اهتزاز، ای 

جاودانه تاریخ!
بسم هللا الرحمن الرحیم

من المؤمنین رجال صدقــوا ماعاهدوا هللا علیه 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم مــن ینظرو مابدلوا 

تبدیال.
برخــى از مُومنان بزرگ مردانى هســتند که به 
عهد و پیمانى که با خدا بســتند کامــاًل وفا کردند 
و برخى از آنان بر آن عهد ایســتادگى کردند )تابع 
راه خدا شــهید شــدند( و برخى به انتظار )فیض 
شهادت( مقاومت کردند و هیچ عهد خدا را تغییر 

ندادند.
وقتــی کــه وصیت نامــه مــرا مى خوانید من 
دیگر بین شما نیســتم و من این را مى نویسم و 
امیــدوارم بتوانم با پیروزى کامل یــا جزئى براى 
خدا و اسالم و قرآن جان بى ارزشم را به آفریننده 

خود تسلیم کنم.
خدایا تو شــاهدى که چیزى عزیزتــر از جانم 
ندارم که فداى اســالم و قرآن بکنم؛ پــروردگارا تو 
خودت یار و یاور امام امت، خمینى بت شکن باش.

من به خانواده و دوســتانم سفارش مى کنم تا 
خون در رگ دارند پیرو خط امام باشند. امیدوارم 
بتوانم براى شــما یک فرزند نیکــو و صالح بوده 

باشم. از شما مى خواهم پس از شــهادتم گریه و 
زارى نکنیــد و براى من مجلــس مجللى نگیرید 
بلکه خوشــحال باشــید زیرا من پیروز شدم و به 

آرزوى خود رسیدم.
امیدوارم برادران و دوســتان مــن بعد از من 
با پایدارى مــرز و بوم این کشــور اســالمى را از 
دست دشــمنان پلید و کافر بازگردانند. شما را به 
نماز ســفارش مى کنم. از نهج البالغه و قرآن جدا 

نشوید. از گناهان دورى کنید.
مادرم، هر موقع به یاد من افتادى و خواستى 
گریه کنى و یا بر ســر قبرم بیایى آن لحظه به فکر 
کربالى حســین)ع( باش که در آن زمان چگونه 
با یزید براى آزادى مســلمانان از زیر سلطه، خود 
و فرزندانش را دودســتى تقدیم حق تعالى کرد. 
مادر عزیــزم لباس هاى مــرا بر میخ هــاى دیوار 
آویــزان کن زیــرا من نمــردم و زنده ام. از شــما 
مى خواهــم مواظب بــرادر کوچکم باشــید. او را 
مکتبى و مبــارز بار بیاورید. از شــما مى خواهم به 

این پاسداران مهر بورزید.
در آخر تمامى افراد فامیل و پدر و مادر دوست و 

برادرم را سفارش مى کنم پیرو والیت فقیه باشند.
بخشی از وصیت نامه شهید پرویز اسماعیلى عزت
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

اللهّم اْهدِنی فیِه لِصالِِح األْعماِل واْقـــِض لی فیِه الَحوائَِج 
واآلماِل یا من ال َیْحتاُج الی الّتْفسیر والسؤاِل یا عالِماً بما فی 

ُصدوِر العاَلمین َصّل علی محّمدٍ وآلِه الّطاِهرین.
خدایــا راهنمائیم کن در آن به کارهاى شایســته و اعمال 
نیک و برآور برایم حاجت ها وآرزوهایــم اى که نیازى به 
سویت تفسیر وســؤال ندارد اى داناى به آنچه در سینه 

هاى جهانیان است درود فرست بر محمد وآل پاک او.

عکس روز دومین رزمایش کمک مومنانه در همدان
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خداوند به درخواست مخلصین
 پاسخ سریع می دهد

در قرآن کریم آمده اســت: تنها خدا را بخوانید و دین خــود را برای او خالص 
کنید، هرچند کافران ناخشنود باشند.

پیامبر اعظم اســالم)ص( می فرمایند: با میزان اخالص افراد است که درجات 
مؤمنان تفاوت می کند.

حکایت: مردی حمال در گوشه ای نشسته و استراحت می کرد در این حال چند 
کودک روی پشت بام در حال بازی بودند که یکی از آنها بر اثر بی توجهی از روی 
پشت بام افتاد، مرد حمال تا این صحنه را دید به زبان ترکی گفت:  ای ساخلین 

ساخالر، یعنی ای نگهدارنده، نگه دار.
ناگهان کودک بین زمین و آسمان ایستاد. مرد حمال رفت او را گرفت و به زمین 
گذاشــت. عده ای که مشــاهده کردند ریختند و لباس حمال را پاره پاره کرده و 
به عنوان تبرک بردند. مرد حمال گفت چیزی نشــده، من عمری به حرف خدا 

گوش دادم، این بار خدا حرف مرا گوش کرد و کودک را سالم نگه داشت.
باید که جمله جان شوی تا الیق جانان شوی

گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی
در فضای مجازی ببینید

فیلمـ  تئاتر »شرقی غمگین« نوشته سجاد افشاریان
هگمتانه، گروه فرهنگی: فیلمـ  تئاتر »شــرقی غمگین« به نویسندگی ســجاد افشاریان برای 

استفاده عموم در فضای مجازی قرار گرفته است.
به گزارش فارس، نمایش »شرقی غمگین« به نویسندگی سجاد افشاریان، طراحی علی زندیه و 

کارگردانی سعید زارعی در سال 1396 روی صحنه پردیس تئاتر شهرزاد و تماشاخانه پالیز رفته بود.
بازیگران این نمایش سجاد افشاریان و ســید هومن شاهی هستند. این نمایش یک عاشقانه 

نوستالژیک است.
»شرقی غمگین« درباره مردی است که نتوانسته رفتن محبوبش را تاب بیاورد و خودویرانگری 
را انتخاب کرده اســت. زمان در جهان کوچک و محقر او با رفتن دلبر متوقف شــده و علی عشقی 

)سجاد افشاریان( عمال به پایان راه رسیده است.
در حال حاضر فیلمـ  تئاتر این نمایش تهیه شــده و با بهای 10 هزار تومان در ســامانه فروش 

بلیت تیوال برای تهیه عالقه مندان قرار گرفته است.

سی نما

آلبوم »شهر مناجات« 
انتخاب موسیقایی

 برای رمضان
هگمتانه، گروه فرهنگی: آلبوم موسیقایی 
»شــهر مناجــات« شــامل برگزیــده ای از 
مناجات خوانی 10 خواننده موســیقی سنتی 
از سه نسل مختلف، به مناســبت ماه مبارک 

رمضان تولید و روانه بازار شده است.
به گــزارش فــارس، در این آلبــوم که 
به همــت مرکــز موســیقی حــوزه هنری 
و دفتر موســیقی و ســرود صدا و ســیما 
منتشر شــده اســت، محمدتقی سعیدی، 
حســام الدین ســراج، جمال الدین منبری، 
فاضل جمشیدی، حسین علیشاپور، رسول 
رهو، بامــداد فالحتی، حمید خزائی، ســید 
محســن حســینی و هــادی فیض آبادی، 
آوازهای دلنشــینی در فضای نیایش ارائه 

داده اند.
این مناجات خوانی ها با شــعر شــاعرانی 
چون بیــدل دهلــوی، موالنا، حافــظ، عطار 
و نظامی در دســتگاه ها و آوازهایی از جمله 
شــور، اصفهان، همایــون، ماهور، دشــتی، 

شوشتری و افشاری اجرا شده است.
ضبط 8 قطعــه از این آلبوم در اســتودیو 
پژواک حوزه هنری انجام شــده و دو قطعه 
در شــهرهای اصفهان و یزد ضبط شــده اند. 
میالد عرفان پور، مدیریت تولید و ســروش 
بخشــش، نظارت ضبط این آلبوم را برعهده 

داشته اند.
عالقه مندان از هم اکنــون می توانند برای 
تهیــه آلبوم موســیقی »شــهر مناجات« به 
صورت نســخه اصلی به مراکز معتبر فروش 
محصوالت فرهنگی و هنری سراســر کشور 
www.beeptunes. و همچنین وبگاه های
com، www.navaak.com و مرکز پخش 

و نشر جوان و پخش رها مراجعه کنند.

روی خط فرهنگ

توزیع 3000 بسته معیشتی بین نیازمندان همدان
سرهنگ پاسدار بقایی: کمک رسانی بی نظیر به 3 میلیون خانه در یک روز

هگمتانه، گروه خبر همدان: فرمانده ســپاه 
ناحیه همدان گفــت: در یک روز بــه نام کریم 
اهل بیت)ع( درِ 3.5 میلیون منزل نیازمندان 
به صدا درآمده و بسته های معیشتی تقدیم آنها 

شد، که در تاریخ نظیر ندارد.
به گزارش هگمتانه، ســرهنگ پاسدار علی 
بقایی در رزمایش توزیع 3000 بســته معیشتی 
بین نیازمندان همدان، عنوان کرد: رزمایشی که 
در این روزها در حال برگزاری است چند ویژگی 
دارد؛ ویژگی اول اینکه در یــک روز به نام کریم 
اهل بیــت)ع( در 3.5 میلیون منزل نیازمندان 
به صدا درآمده و بســته های معیشــتی تقدیم 

آنها شود، که در تاریخ نظیر ندارد.
وی درباره ویژگی دوم گفت: ســعی شده در 
اجرای این برنامه شعار سال نیز مد نظر گرفته 

شود و از اجناس کامال ایرانی استفاده گردد.
بقایی درباره ویژگی ســوم نیز خاطرنشــان 
کرد: مــردم والیت مدار کشــورمان ثابت کردند 

که از امــت حجاز در عهــد رســول ا...)ص( و 
ائمه اطهار)ع( نیز بهتر هســتند و تنها با توصیه 
رهبر معظــم انقالب این کار عظیــم را رقم زدند 
و همچنین به جهانیــان ثابت کردند که فرهنگ 

ایرانی اسالمی ناب ترین فرهنگ جهان است.
وی تصریــح کرد: در حالی کــه مردم جهان 
در تأمین مایحتاج زندگی و اقالم بهداشــتی با 
یکدیگر ســر جنگ دارند، مردم کشــور ما برای 
کمک بــه همنوعان خــود و تأمیــن نیاز های 

یکدیگر، از همدیگر سبقت می گیرند.
وی بیــان کــرد: در مرحلــه اول رزمایش 
کمک های مؤمنانه 2 میلیــارد و 260 میلیون 
تومان اقالم بهداشــتی و معیشــتی توســط 
ســپاه ناحیه همدان بین نیازمندان توزیع شد 
و در مرحله دوم نیــز در مجموع بیش از 3000 
بســته غذایی هر کدام بــه ارزش 3 میلیون 
ریــال تهیه شــده و در این ایام بــا محوریت 

مساجد شهر همدان در حال توزیع است.

فالحی منتخب مردم همدان در مجلس شورای اسالمی:

مواسات زمینه ساز ظهور است
هگمتانه، گروه خبر همــدان: منتخب مردم 
همــدان در مجلس شــورای اســالمی گفت: 

مواسات زمینه ساز ظهور است.
بــه گــزارش هگمتانــه، حجت االســالم 
احمد حســین فالحی منتخــب مردم همدان 
در مجلس شــورای اســالمی بیان کرد: یک 
دیدگاهی وجود دارد اینکــه هر زمانی جهان را 
گناه و فساد فرا گرفت امام زمان )عج( ظهور 
خواهد کــرد و عده ای این تفکــر غلط را دارند 
که ما نیز برای ایــن کار باید تالش کنیم و چه 
فرقه های انحرافی که با این تفکر غلط شــکل 

گرفته است.
وی افزود: اما در ایــن میان عده ای هم باید 
باشــند و امام زمان)عج( را یاری کنند و زمینه 
ســاز ظهورش باشــند، پس چرا از ایــن گروه 

نباشیم؟!
وی گفــت: اگر بخواهیم قیاســی داشــته 
باشیم بین این دو گروهی که گفته شد در زمان 
کنونی خودمان، باید گروه اول را غربی ها بدانیم 
که برای خرید سالح صف کشــیده اند و گروه 
دوم مردم ایران هستند که از قوت خودشان در 

حال انفاق به دیگران می باشند.
وی افــزود: همچنین روایتی هســت که از 
امام زمان)عج( می پرسند چرا ظهور نمی کنید؟ 
ایشــان می فرمایند من زمانی ظهور می کنم که 
جامعه به ســمت و ســوی همدلی و مواسات 
پیش رود و مــردم مایحتاج همنوعــان خود را 
تأمین کننــد. و ایــن موضوع اکنون به دســت 

ایرانیان در حال رقم خوردن است.
وی ادامه داد: شاید تهدید کرونا که اکنون به 
وجود آمده فرصتی است که زمینه سازی ظهور 
منجی عالم بشــریت را فراهم کنــد پس نباید 

ازاین فرصت غافل شد.

آیت ا... موسوی اصفهانی نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری:

مجلس یازدهم کم کاری های دور قبل را جبران کند

هگمتانه، گــروه خبر همــدان: نماینــده مردم 
همــدان در مجلس خبــرگان رهبری تأکیــد کرد: 

مجلس یازدهم کم کاری های دور قبل را جبران کند.
به گــزارش هگمتانــه، آیت ا... ســید مصطفی 

موسوی اصفهانی در نشســت هم اندیشی شورای 

ائتالف نیروهای انقالب اســالمی استان با حضور 

منتخبــان و نماینــدگان مجلس دهــم و یازدهم 

ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهید حاج میرزا 

سلگی اظهار کرد: ســردار سلگی بســیار متواضع 

بود و تــا آخرین لحظــات عمر در ایــن راهی که 

تشخیص داده بود وظیفه اوســت از هیچ تالشی 

فروگذار نکرد.

نماینــده مــردم همــدان در مجلــس خبرگان 

رهبری در ادامه با اشاره به ایثارگری شهید سلگی 

خاطرنشان کرد: او مرد عمل به تکلیف بود.

رئیس حــوزه علمیه همدان با تأکیــد بر اینکه 

اخالق مدار بودن بســیار مشکل اســت بیان کرد: 

خیلی از اوقات برای خودمان اخالص می تراشیم 

و هوای نفس خودمان را به اســم اخالص عرضه 

می کنیم.

آیــت ا... موســوی اصفهانی با تأکیــد بر اینکه 

اخالص در همه مواضع مشــکل است و در مسایل 

سیاســی رعایت اخالص از همه دشــوارتر اســت 

گفت: اما با تمام مشــکالت وظیفه ماســت که به 

مسایل سیاسی ورود کنیم.

وی در ادامه افــزود: این مجلس بــا توجه به 

حضور اکثریــت انقالبیــون کم کاری های مجلس 

قبل را جبران کند؛ چراکه در مجلس دهم شــاهد 

اهمیت ندادن به مسایل بودیم.

نماینده مــردم همــدان در مجلــس خبرگان 

رهبری تأکیــد کرد: علمــا حق ندارند نســبت به 

چپاول ظالم و ظلمی که به مظلوم شــده ســاکت 

باشند.

وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه شــجاعت در 

کالم وظیفــه کســانی اســت کــه می خواهند در 

راه خدا قــدم بردارنــد، افزود: شــرط خدمت از 

خودگذشــتگی اســت حال ما می گوییم اگر این 

حرف را بزنیم فالنی خوشــش می آیــد، یا خیر؟ 

و نتیجــه این مباحــث همین بالیی اســت که بر 

سرمان آمده است.

آیت ا... موســوی اصفهانــی اظهار کــرد: قدم 

نخســت خدمــت از خودگذشــتگی اســت دلیل 

اینکه شهید مدرس توسط امام)ره( اسوه معرفی 

می شود نیز از خودگذشتگی است.

رئیس حــوزه علمیه همــدان با اشــاره به رد 

صالحیت و تخلفــات برخی نماینــدگان مجلس 

دهم بیان کرد: بنده به آیت ا... رئیســی پیشــنهاد 

دادم کــه این ها را تا در مجلس هســتند محاکمه 

کنید، مصونیت قانونی در قانون گذاری اســت.آیا 

نماینده ای که کار خالفی کرده باید چهار ســال به 

آن رســیدگی نکنند؟ قطعا نه، مردم لذت عدالتی 

که مقام معظم رهبــری در بیانیه گام دوم انقالب 

هم به آن اشــاره فرمودند کامل نتوانستند بچشند 

گرچه به قــول رهبر انقــالب قســمت هایی از آن 

انجام شد.

آیت ا... موســوی اصفهانی در ادامه از منتخبان 

مردم خواســت منویــات مقام معظــم رهبری را 

در مقام عمــل در اولویت قرار دهنــد به خصوص 

این چهار ســال اخیر کــه رهبر انقالب شــعار هر 

سالشان رســیدگی به مســایل اقتصادی بوده و 

عمال نمایندگانمان در مجلس نشــان بدهند که در 

خدمت رهبر هستند.

*لزوم رسیدگی به بی بند و باری فضای مجازی
وی در ادامه با اشــاره بــه لزوم رســیدگی به 

بی بند و باری فضای مجازی تأکید کرد: باید برای 

مدیریت فضای مجازی فکری کرد در شــبکه های 

اجتماعی به قرآن توهین می شــود بــه اعتقادات 

مردم که برای آن ها خون داده اند توهین می شود 

اما کسی به فکر ساماندهی این فضا نیست.

رئیس حــوزه علمیه همدان در پایان ســخنان 

خود بر لزوم تقویت حوزه های علمیه تأکید کرد.

*حجت االســالم ارزنده: فاصله اوضاع سیاسی، 
اجتماعــی و فرهنگی جامعه بــا آرمان های انقالب 

اسالمی

رئیــس شــورای ائتــالف نیروهــای انقالب 

اســالمی اســتان همدان هم در این جلسه گفت: 

درک شــب قدر تنها با بیدار ماندن تــا اذان صبح 

محقق نمی شــود، غیر از بیداری در شــب قدر که 

پا گذاشــتن در وادی ایمن الهی اســت اگر کسی 

توانست در شب قدر خودش را در مسیر امام)ع( 

قرار دهد و بــه عنوان یک پیرو بــه معنای واقعی 

پشت ســر امام معصوم علیه الســالم حرکت کند 

و خودش را به او برســاند امام حرکتش می دهد 

در غیر این صورت هزار مــاه هم بخواهد تالش کند 

یک قدم نمی تواند جلو برود.

حجت االســالم محمدعلی ارزنــده در ادامه با 

گرامیداشــت یاد و خاطره مجاهدت های سردار 

شــهید ســلگی اظهار کرد: از همســر ایشــان و 

فرزندان بزرگوارشــان تشــکر می کنــم قطعا اگر 

ایشان موفق بودند صبح تا شــب زحمت بکشند 

و در خدمت مردم باشــند الزمــه آن این بوده که 

همسر ایشان همراهی بکند. اگر کسی همسرش 

در خدمت به مردم همکاری نکنــد نمی تواند جلو 

برود.

وی بــا اشــاره بــه فاصلــه اوضاع سیاســی، 

اجتماعی و فرهنگی جامعه بــا آرمان های انقالب 

اســالمی، امام امــت و شــهدا اظهار کــرد: این 

وضعیت نشأت گرفته از ســوء مدیریت مسؤوالن 

اجرایی اســت و در مجلســی کــه رو بــه اتمام 

اســت نیز عده ای که در تصمیمــات اثرگذار بودند 

متأسفانه آن مسیری که باید را طی نکردند.

وی در ادامه بــه اهمیت نقــش این دوره از 

مجلس شــورای اســالمی اشــاره کرد و گفت: 

منتخبــان ایــن دوره مســؤولیت خطیــری به 

دوش دارنــد و با تــالش می تواننــد خون دل 

گــر نمایندگان  خوردن مــردم را جبــران کنند. ا

می خواهنــد آرمان های نظام مقــدس جمهوری 

اســالمی محقق شــود الزمه آن این است که با 

تمام وجــود و خالصانه در صدد این باشــیم که 

خواســته نظام اســالمی، رهبر فرزانه انقالب و 

ملت صبور، مقــاوم، ایثارگر و شــهادت پرور را 

کنند. محقق 

وی ضمن تأکید بر حمایت مردم از کسانی که 

حرف انقالب را می زنند خاطرنشــان کرد: با توجه 

به حمایت هایی که صورت گرفته اســت شــورای 

ائتالف از طرف مردم از منتخبــان انتظاراتی دارد 

که مهمترین آن حرکت در مسیر انقالب و رهبری 

است و اینکه باهم متحد، همدل و همسو باشید.

رئیــس شــورای ائتــالف نیروهــای انقالب 

اســالمی اســتان همدان از نمایندگان خواســت 

شــفافیت را اولویت خود قرار دهنــد چراکه مردم 

سره و ناسره را تشخص می دهند.

حجت االسالم ارزنده با تأکید بر حمایت بیش 

از پیش نمایندگان از جوانــان و بانوان اظهار کرد: 

شــورای ائتالف نیروهای انقالبی، شورای ائتالف 

نیروهــای انتخابات نیســت که چند مــاه قبل از 

انتخابات فعال شویم، چند نفر را به مردم معرفی 

و تالش کنیم که رأی بیاورند.

وی در ادامه افزود: شــورای ائتــالف نیروهای 

انقالب باید در همه عرصه هــا بتواند نظر انقالبیون 

را مطرح کرده و از مســؤوالن مطالبه گری داشــته 

باشد و با کمک نمایندگان انقالبی دست در دست 

هم داده و اثرگذار باشد.

وی با تأکید بر لزوم جــذب حداکثری و عدم 

تنــدروی خاطرنشــان کــرد: نباید به کســانی که 

با اعتقادات سیاســی مــا زاویه دارنــد بالفاصله 

برچســب ضد انقــالب بزنیــم. وظیفــه ما جذب 

حداکثری است.

گفتنی اســت این جلســه با حضــور اعضای 

انقــالب اســالمی  ائتــالف نیروهــای  شــورای 

اســتان همدان و رؤسا و دبیران شــورای ائتالف 

شهرســتان های اســتان، همسر شــهید سلگی و 

هفت نفــر از منتخبــان یازدهمیــن دوره مجلس 

شورای اسالمی برگزار شد.

حمیدرضــا حاجی بابایی، حجت االســالم احد 

آزادیخواه، ســرمدی، جعفــری، بیگــی، مفتح و 

فالح از منتخبــان مردم و رنجبــرزاده، بهرام نیا و 

خجســته نیز از نمایندگان مردم در مجلس دهم 

در این جلسه حضور داشتند.


