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غ  فروش مر
گران تر از 15 هزار تومان

 تخلف است
غ 28 هزار تومان شد هر شانه تخم مر
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سعیدی۲ ینب  ز عکس: 

مرکز تخصصی تربیت اسالمی کودک و نوجوان با حمایت های آیت ا... شعبانی در مجتمع آدینه افتتاح شد

کودکان و نوجوانان همدان 
صاحب مرکز تخصصی شدند

ایمن سازی پل شهید قهاری با نصب تابلوهای جهت نما
هگمتانــه، گــروه خبر همــدان: ســازمان حمل 
بــه  اقــدام  همــدان  شــهرداری  ترافیــک  و  نقــل  و 
کیفــی تابلوهــای شــهری  بهســازی و به روزرســانی 
همــدان و ایمــن ســازی پــل شــهید قهــاری کــرده 

است.
بــه گــزارش هگمتانــه بــه نقــل از روابــط عمومــی 
ســازمان حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری همدان، 
عملیــات تعویــض تابلوهــای شــوران و بــال کبوتری 

تقاطع سه سطحی شهید قهاری اجرایی شد.
برنامــه  اقــدام  ایــن  در  گــزارش  ایــن  اســاس  بــر 

، در طبقــات ســه گانــه ایــن تقاطــع بــه منظــور  محــور
، زیبایی جلوه بصری شهر و تأمین  ایمن سازی معبر
عالئم هشــداری برای راننــدگان، تابلوهای راهنمایی 
مطابــق  نیــاز  مــورد  تعــداد  و  تعویــض  رانندگــی  و 

استانداردها نصب شد.
گفتنــی اســت ایــن ســازمان در راســتای بهبــود 
اقــدام  شــهر  در  ترافیکــی  نشــان های  و  ســازه ها 
بــه نوســازی و خریــد تعــداد قابــل توجهــی از انــواع 
ترافیــک  کننــده  کنتــرل  و  هدایتگــر  ســیلندرهای 

شهری کرده است.

رئیس کمیسیون برنامه  بودجه و مالی شورا اعالم کرد:

ضرورت تعیین معیارهای کارشناسی 
برای تدوین بودجه عادالنه

رئیــس کمیســیون برنامــه ، بودجــه و مالــی شــورای 
اســالمی شــهر همدان اعــالم کرد: انتظــار می رود 

شــهرداری در قالب ارائه الیحه به صحن شورا، 
معیارهای کارشناســی مناســب از جمله عدم 
تدویــن  بــرای  و...  مناطــق  توســعه یافتگی 
بودجه عادالنه و منطقی سال 1400 شهرداری 

تعییــن کند تا بر اســاس ایــن معیار 
و مالک ها، مســیر برنامه ریزی 

شده و بهتر طی شود.

داد کاهش  را  مسافرت ها  کرونا 
درون شهری تصادفات  کاهش 

هگمتانــه، گروه خبر همــدان: رئیس پلیس راه 
ع کرونا و  اســتان همــدان گفت: تــداوم مــوج شــیو
هشدار مســؤوالن، موجب خلوت شــدن جاده ها 

و کاهش مسافرت ها شده است.
بــه گــزارش هگمتانــه، ســرهنگ رضــا عزیــزی روز 
موجــب  کرونــا  گیــری  همــه  کــرد:  بیــان  پنجشــنبه 
کاهــش شــمار مســافرت ها در نــوروز 99 شــد اما در 
خرداد امســال شــمار مسافرت ها نســبت به خرداد 

سال گذشته 15 درصد رشد داشت.
وی بیــان کرد: اما با ورود به تیرماه مجدد شــاهد 
رونــد نزولی مســافرت ها و کاهش حجــم ترافیک در 
مســیرهای بــرون شــهری هســتیم کــه امیــد می رود 

این وضعیت همچنان حفظ شود.
در  گفــت:  همــدان  اســتان  راه  پلیــس  رئیــس 
چهارشنبه گذشته شاهد یک سانحه فوتی در محور 
خ یک دستگاه  خ به ر آورزمان بودیم که بر اثر برخورد ر

پیکان با کامیون راننده پیکان در دم جان باخت.
چــپ  بــه  انحــراف  داد:  ادامــه  عزیــزی  ســرهنگ 

پیــکان بــه علــت خســتگی و خــواب آلودگــی راننده، 
عامل بروز این ســانحه فوتی در محور آورزمان بوده 

است.
از  یکــی  نهاونــد  آورزمــان  محــور  گفــت:  وی 
حادثه خیز ترین مســیرهای برون شهری این استان 
بــه شــمار مــی رود کــه هــر ســاله 15 تــا 20 نفــر در این 

مسیر جان خود را از دست می دهند.
رئیــس پلیس راه اســتان همــدان بیان کــرد: چهار 
بانــده کــردن این مســیر در دســتور کار اداره راه ســازی 
قرار گرفته که اجرای این طرح در حوزه نهاوند به اتمام 
رسیده و در حوزه مالیر همچنان در دست اجرا است.

ســرهنگ عزیــزی بیــان کرد: در ســه ماه گذشــته 
خ داده  چندیــن مورد ســانحه فوتی در این اســتان ر
کــه 95 درصــد تصادف هــا مربــوط به راننــدگان بومی 

بوده است.
رئیــس پلیس راهنمایــی و رانندگی همدان نیز از 
کاهــش تصادفات درون شــهری در همدان نســبت 

به سال گذشته خبر داد.

علی فکری با اشاره به اینکه خوشبختانه امسال 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بــا کاهش 
تصادفــات مواجــه هســتیم اظهار کــرد: روزهای اخیر 
شــاهد تصادفاتــی بودیــم کــه نیــاز اســت راننــدگان 

بیشتر رعایت کنند.
 دو مورد تصادف هنگام 

ً
وی با اشاره به اینکه اخیرا

خ داده اســت گفت: وقتی جاده ها  صبح در بلوار ارم ر
خلوت می شــود ســرعت  خودروها باال می رود و گاهی 

منجر به تصادف می شود که باید مراقب بود.
رئیــس پلیس راهنمایی و رانندگی همدان تأکید 
کرد: هنگام صبح کمی ســطح هوشیاری افراد پایین 
می آید و خستگی و خواب آلودگی عارض می شود که 

این امر می تواند تصادف را به دنبال داشته باشد.
وی بیــان کــرد: این روزهــا به خصــوص افرادی 
کــه در تفرجگاه هــا حضــور می یابنــد و تــا پاســی از 
شــب بیــرون می ماننــد، هنگام بازگشــت بــه خانه 
کار  اســت  ممکــن  امــر  ایــن  و  هســتند  خســته 

دهد. دستشان 

: امام جمعه همدان با انتقاد از گرانی های سرسام آور

جامعهنیازمندمدیریتقویتر
رئیس کل دادگستری استان:

همدان  شورای  خوب  تسلط 
وندی شهر حقوق  و  شهری  رویدادهای  بر 

2 صفحه 

فرمانده انتظامی استان:

در کنار شوراهای اجتماعی 
محالت همدان خواهیم بود

همــدان  اســتان  انتظامــی  فرمانــده 
اجتماعــی  شــوراهای  کنــار  در  کــرد:  تأکیــد 

محالت همدان خواهیم بود.
به گزارش هگمتانه، سردارعلی کامرانی 
صالــح در جمــع رؤســای شــورای اجتماعــی 

محــالت همدان اظهــار کرد: شــوراهای 
اجتماعــی محــالت همــدان بایــد در 

زمینه افزایش مشــارکت مردم ...

5 صفحه 

5 صفحه 
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غ گران تر از  فروش مر
15 هزار تومان تخلف است
غ 28 هزار تومان شد هر شانه تخم مر

رئیــس  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
غ و ماهــی همــدان بــا بیــان اینکه  اتحادیــه مــر
غ در روزهــای اخیر نوســان داشــت  قیمــت مــر
غ  گفت: در حــال حاضر قیمت هــر کیلوگرم مر

در بازار 15 هزار تومان تعیین شده است.
روز  عاشــوری  جــواد  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
غ گرم  گذشــته با بیــان اینکه قیمت هــر کیلو مر
در بــازار بــرای مصرف کننــدگان 15 هــزار تومــان 
تصویب شــده اســت اظهــار کرد: قیمــت گذاری 

بیش از این مبلغ تخلف محسوب می شود.
غ  وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر مــر
بــا قیمــت 14 هــزار و 500 تومــان  گــرم همــدان 
افــزود:  می شــود  عرضــه  صنفــی  واحدهــای  بــه 
بازرســان اتحادیه بــه منظور جلوگیــری از تخلف 
همــه روزه در دو شــیفت صبــح و بعدازظهر بازار 

را رصد می کنند.
غ و ماهی همدان در ادامه  رئیس اتحادیه مر
غ در روزهای اخیر اشــاره  بــه نوســان قیمــت مــر
کــرد و گفــت: با توجه به شــرایط موجــود قیمت 

غ گرم تعیین شده است. مصوبی برای مر
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم هــر نــوع گــران 
خ مصوب را از طریق ســامانه  فروشــی باالتر از نر
124 اطــالع رســانی کننــد تصریــح کــرد: در حــال 
حاضــر کمبــودی در زمینه عرضه ایــن کاال وجود 
غ گرم در همدان  ندارد و روزانه بیش از 70 تن مر

عرضه می شود.
عاشــوری در پایــان بــه دلیــل شــیوع بیماری 
کرونــا و تعطیلی تاالرهــا و میهمانی ها از کاهش 
تقاضــای ایــن کاال خبــر داد و خاطرنشــان کــرد: 
غ نیــز از 18 هزار تومان  قیمت هر شــانه تخم مر

به 28 هزار تومان افزایش یافته است.

خانه 150 ساله اقامتگاه 
بوم گردی می شود

معــاون  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
میراث فرهنگی همــدان از ایجاد اقامتگاه بوم 

گردی در بافت تاریخی شهر همدان خبر داد.
بــه گــزارش هگمتانــه، احمــد ترابــی از ایجــاد 
شــهر  تاریخــی  بافــت  در  گــردی  بــوم  اقامتــگاه 

همدان خبر داد.
وی گفــت: ایــن خانــه تاریخی بــا هماهنگی و 
نظــارت اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری و با ســرمایه گذاری بخش خصوصی 

مرمت می شود.
احمــد ترابی گفت: این بنــا در محدوده بافت 
تاریخی شــهر همــدان در خیابان فرعــی باباطاهر 
با قدمت حدود 150 ســال توســط مالک با اعتبار 
بیــش از چهــار هزار میلیون ریــال در حال مرمت 
اســت. وی گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه این بنــا در 
یکــی از محله هــای قدیمــی احداث شــده و دارای 
ظرفیــت مطلوبی برای ایجــاد اقامتگاه بوم گردی 

است.
بــا  طبقــه  دو  در  بنــا  ایــن  داد:  ادامــه  ترابــی 
نمــای آجــری و ایــوان و تزئینات گچ بــری احداث 
و تاکنــون بیــش از 80 درصــد بنــا مرمت شــده و 
بــا تجهیــز و تکمیــل می توانــد در هــر شــبانه روز 
حداقل 50 نفر گردشگر را در خود اسکان دهد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان:

کرامت کاهش دهنده 
آسیب های اجتماعی

مدیــرکل  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان گفت: 
آســیب های اجتماعی  کاهش دهنــده  کرامــت 

است.
بــه گــزارش هگمتانــه، احمدرضــا احســانی با 
بیــان اینکه کرامت یکــی از رفتارهای پســندیده 
و انســانی در هر فرد اســت که مزایای آن هم به 
فرد و هم به جامعه می رســد، بیــان کرد: کرامت 
فضیلــت اخالقــی اســت که کــودک همــراه خود 
بــه دنیا می آورد یعنی بخشــی از آن ذاتی و ارثی و 

بخِش اعظم آن اکتسابی و تربیتی است.
رفتارهــای  از  یکــی  کرامــت  ادامــه داد:  وی 
عالــی اجتماعــی اســت کــه در صــورت وجود و 
گســترش آن در جامعــه نیازمنــدان با خاطری 
آســوده زندگــی می کننــد و ترویــج روح کرامت 
خصیصــه  ایــن  شــدن  نهادینــه  و  جامعــه  در 
باعــث  خــود  مــردم،  آحــاد  میــان  در  انســانی 
جامعــه  در  اجتماعــی  آســیب های  کاهــش 

می شود.
احســانی با اشــاره به اینکه کرامت به عنوان 
کاهــش  بــه  می توانــد  رفتــاری  فضیلــت  یــک 
آســیب های اجتماعــی در حوزه هایــی همچــون 
زمینــه تکــدی گــری و آســیب های مربــوط بــه آن 
بــه عنــوان کنتــرل مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد، 
اظهــار کــرد: اگر افــراد جامعه کرامت را ســرلوحه 
رفتارهای خود قرار دهند این خصیصه آسمانی 
اجتماعــی  آســیب های  و  می یابــد  گســترش 

کاهش می یابد.

خبــــــــر

تسهیالت 6 میلیون تومانی 
برای تاکسیرانان

تیر به معاونت   15 تا  تاکسی داران 
کنند مراجعه  تاکسیرانی 

معــاون  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
تاکســیرانی ســازمان حمل و نقل بار و مســافر 
 6 تســهیالت  پرداخــت  از  همــدان  شــهرداری 
میلیــون تومانــی بــه تاکســیرانان همــدان خبر 

داد.
به گزارش هگمتانه، میالد کریمی از پرداخت 
تاکســیرانان  بــه  تســهیالت 6 میلیــون تومانــی 
همــدان خبــر داد و اظهــار کــرد: بــا پیگیری هــای 
در  و  کشــور  تاکســیرانی  اتحادیــه  مدیرعامــل 
راســتای مصوبات ســتاد ملی مقابله با ویروس 
کرونــا و بــا هــدف حمایــت از کســب و کارهــای 
، وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی  آســیب پذیر
بــه تاکســیرانانی کــه زیــر پوشــش بیمــه تأمیــن 
اجتماعی هســتند تســهیالت 6 میلیون تومانی 

اختصاص داده است.
وی بیــان کــرد: فهرســت رانندگان مشــمول 
از طریــق وزارت کشــور بــه وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی تحویل داده شــده و متقاضیان 
می تواننــد بــا مراجعــه بــا وبــگاه کارا بــه نشــانی 
نــام  ثبــت  مراحــل  طــی  و   kara.mcls.gov.ir
تکمیلی نسبت به دریافت این وام اقدام کنند.

و  حمــل  ســازمان  تاکســیرانی  معــاون 
در  همــدان  شــهرداری  مســافر  و  بــار  نقــل 
خصــوص شــرایط ارائه تســهیالت خاطرنشــان 
تســهیالت  ایــن  مشــمول  تاکســیرانانی  کــرد: 
می شــوند کــه دارای پروانــه تاکســیرانی و بهره 
آخریــن  اینکــه  باشــند؛ ضمــن  بــرداری معتبــر 
وام  از  اســتفاده  و  تســهیالت  دریافــت  زمــان 

هفتم تیرماه امســال است.
تســهیالت  اعطــای  مهلــت  تمدیــد  بــه  وی 
و  کــرد  اشــاره  میلیونــی   2 وام  قرض الحســنه 
مســؤوالن  توســط  کــه  تاکســی دارانی  گفــت: 
خطــوط تاکســی درون شــهری بــرای دریافت وام 
کمک معیشــتی معرفی شــدند تا 15 تیرماه برای 
دریافــت معرفی نامــه به بانک بــرای دریافت وام 

به معاونت تاکسیرانی مراجعه کنند.
کریمــی در گفتگــو با فارس، خاطرنشــان کرد: 
به درخواســت های بعد از تاریخ یاد شده ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.

25 پایگاه سنجش
 برای 30 هزار نوآموز همدانی

مدیــرکل  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
آمــوزش و پــرورش اســتان همــدان گفــت: 25 
پایگاه ســنجش ســالمت جســمانی و آمادگی 
ایــن  نوآمــوزان  بــرای  ســیار  و  ثابــت  تحصیلــی 
اســتان پیش بینی شده و از 21 تیرماه فعالیت 

خود را آغاز می کند.
بــه گــزارش هگمتانــه، محمــد پــورداود عصر 
چهارشــنبه در نشســت ســتاد اجرایــی برنامــه 
سنجش سالمت جســمانی و آمادگی تحصیلی 
پوشــش  زیــر  امســال  نوآمــوز  هــزار   30 افــزود: 
ح قــرار می گیرنــد و خانواده هــا تــا پایــان  ایــن طــر
شــهریورماه فرصــت دارنــد بــا نوآمــوزان خود به 

این پایگاه ها مراجعه کنند.
برنامــه  اجــرای  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کار  ایــن  کــرد:  اضافــه  نوآمــوزان  ســنجش 
بــزرگ در جای دهــی صحیــح نوآمــوز در نظــام 
آموزشــی و تأثیــر آن در پیشــرفت تحصیلــی و 
پیشــگیری از بــروز مشــکالت در آینده بســیار 

است. مؤثر 
پــورداود بــا تأکید بر ضــرورت رعایت تمامی 
رســانی  اطــالع  و  بهداشــتی  نامه هــای  شــیوه 
در  نوآمــوزان  موقــع  بــه  حضــور  بــرای  دقیــق 
نوبــت  گفــت:  ســالمت  ســنجش  پایگاه هــای 
دهــی به نوآمــوزان بــه گونه ای صــورت خواهد 
پایگاه هــا  در  جمعیــت  ازدحــام  از  کــه  گرفــت 

شود. جلوگیری 
وی افــزود: فضــای پایگاه هــا از لحــاظ رعایت 
نــکات بهداشــتی و ضدعفونــی بــودن آن بــرای 
ســنجش دانش آمــوزان مــورد بررســی و ارزیابی 

قرار خواهد گرفت.

خبــر

همدان خبر 

رئیس کل دادگستری استان:

تسلط خوب شورای همدان
بر رویدادهای شهری و حقوق شهروندی

کودکان و نوجوانان در دادگستری همدان راه اندازی شعبه ویژه 

کل  رئیــس  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
دادگستری استان همدان گفت: شورای اسالمی 
شــهر همدان تســلط خوبی بر رویدادهای شهری 
و حقــوق شــهروندی دارد و اعضــای آن بــا شــور و 

انگیزه پیگیر حل مشکالت هستند.
بــه گــزارش هگمتانــه، بــه مناســبت هفتــه قوه 
قضائیــه اعضای شــورای اســالمی شــهر همــدان با 
رئیس کل دادگستری استان همدان دیدار کردند.

محمدرضــا عدالتخــواه در ایــن دیــدار بــا بیــان 
اینکه در شــورای اســالمی شــهر همــدان خمودگی 
و بی انگیزگی نیســت، گفت: شــورای اسالمی شهر 
و  شــهری  رویدادهــای  بــر  خوبــی  تســلط  همــدان 
حقوق شهروندی دارد و اعضای آن با شور و انگیزه 

پیگیر حل مشکالت هستند.
در  بــودن  محــور  ســالمت  کــرد:  اظهــار  وی 
شــوراهای اســالمی یــک شــرط مهــم اســت کــه در 
همــدان این امر بــه دلیل وجود نیروهای ارزشــی و 

اصیل حفظ شده است.
بــا   � همــدان  قضایــی  دســتگاه  اخیــر  اقدامــات 

پیوست فرهنگی همراه بوده است

رئیــس کل دادگســتری اســتان همــدان افــزود: 
اقدامــات اخیــر دســتگاه قضایی در 10 ماه گذشــته 
در ایــن اســتان به طور عمــده با پیوســت فرهنگی 
روبه رو بوده اســت، تا جایی که نام ساختمان قبلی 
دادگســتری به ســردار شــهید همدانی، ســاختمان 
نــام شــهید ســلیمانی، ســاختمان های  بــه  جدیــد 
دادگاه های انقالب به نام شهید میرزامحمدسلگی 
و ســاختمان دادســرا بــه شــهید محمــد بروجــردی 

تغییر یافته است.
در  زندانــی   541 عفــو  بــه  اشــاره  بــا  عدالتخــواه 
مــاه  چنــد  روزی  شــبانه  پیگیری هــای  بــا  همــدان 
اخیــر مجموعــه دســتگاه قضایــی اســتان، تصریح 
بــا پیوســت  نیــز  ایــن زندانیــان  آزادی  کــرد: نحــوه 
فرهنگــی همراه بــود تا جایی که ایــن عفوخوردگان 
با برنامه ای هماهنگ شــده با عنوان »بازگشــت به 
زندگــی« در گلــزار شــهدا حضــور یافتنــد و بــا قرائت 
میثــاق نامه ای، ورود مجــدد به زندگی خود را با نام 

و یاد شهدا آغاز کردند.
وی تشــکیل ســتاد تألیــف قلــوب و 450 هــزار 
رویکــرد  بــا  حبــس  جایگزیــن  مجــازات  ســاعت 

حبس زدایی را زمینه ســاز کسب عنوان نخست 
اســتان همــدان درخصــوص صلــح و ســازش در 

برشمرد. کشور 
رئیــس کل دادگســتری اســتان همــدان گفــت: 
افزایــش تعداد دادگاه هــای تجدیدنظر از 11 شــعبه 
به 17 شعبه و دادگاه های حقوقی از 10 شعبه به 14 
شــعبه، هم سبب شــده تا رسیدگی به پرونده های 

مختلف سریعتر و با کیفیت تر انجام شود.
مرتبــط  اختــالف  رفــع  بــرای  گفــت:  عدالتخــواه 
بــا مســائل اقتصــادی، مجتمــع ویــژه رســیدگی به 
دعــاوی فعــاالن اقتصــادی در همــدان در دســت 

اجراست.
وی همچنیــن بــا تأکیــد بر اینکــه بایــد از حقوق 

کــودکان و نوجوانــان حمایــت کــرد، افــزود: با توجه 
به اینکه شــعبه ویژه اطفال و نوجوانان در اســتان 
همدان وجود نداشــت، با پیگیری های انجام شده 
خوشــبختانه ســی ام فروردیــن مــاه ســال جــاری با 
تشــکیل ایــن شــعبه موافقــت شــده اســت و بــه 
دنبال آن هســتیم تا مجتمعی هم با همین عنوان 
با حضور چند روانشــناس، مشــاور و قاضی تربیت 

شده درخصوص مسائل کودکان ایجاد شود.
رئیــس کل دادگســتری اســتان همــدان گفــت: 
خوشــبختانه قانــون حمایت از اطفــال و نوجوانان 
هــم تصویب شــده و یــک نمونه از ایــن قوانین آن 
اســت که فروش ســیگار به افراد زیر 18 ســال جرم 

است.

مرکز تخصصی تربیت اسالمی کودک و نوجوان با حمایت های آیت ا... شعبانی در مجتمع آدینه افتتاح شد

شدند تخصصی  مرکز  صاحب  همدان  نوجوانان  و  کودکان 
هگمتانــه، گروه خبــر همدان: مرکــز تخصصی 
تربیت اســالمی کــودک و نوجوان اســتان همدان 

در مجتمع آدینه راه اندازی شد.
آیت ا... شعبانی: بسیاری از خانواده ها در تربیت   �

کودک دچار بحران هستند
به گزارش خبرنگار هگمتانه، نماینده ولی فقیه 
در اســتان همدان، عصر سه شــنبه در آئین افتتاح 
مرکــز تخصصــی تربیــت اســالمی کــودک و نوجــوان 
استان همدان با بیان اینکه در حوزه تربیت کودک 
مراکــز و مجموعه های متعــددی فعالیت می کنند، 
فرهنــگ  شــورای  در  گذشــته  ســال  کــرد:  عنــوان 
عمومــی اســتان همــدان پیشــنهاد راه انــدازی یک 

ح شد. مرکز تخصصی کودک و نوجوان مطر
آیــت ا... حبیب  ا... شــعبانی با اشــاره به همکاری 
اداراتــی چــون تبلیغات اســالمی و فرهنگ و ارشــاد 
کــرد:  تصریــح  مرکــز  ایــن  راه انــدازی  در  اســالمی 
اســاس نامه و آیین نامــه مرکــز نوشــته شــد و ایــن 

مرکز حاصل تالش های فراوان است.
وی بــه ضرورت راه انــدازی مرکز تخصصی تربیت 
فرهنــگ  افــزود:  و  کــرد  تأکیــد  نوجــوان  و  کــودک 
اســالمی و آییــن دینــی مــا بایــد هویت ســاز نســل 
جدیــد باشــد و اگر بخواهیــم آینده ســازان را تربیت 
کنیــم بایــد آموزه هــای دینــی و ســنت های معنــوی 

معقول را به آنها منتقل کنیم.
امام جمعــه همدان تصریح کرد: امروز دشــمن 
قصــد دارد در هویت هــای دینــی مــا اختــالل ایجــاد 
کنــد و قصــد دارد در هویت ســازی ایرانــی اســالمی 

نفوذ کند.
آیــت ا... شــعبانی تأکیــد کــرد: چنانچــه بخواهیم 
، با استقالل فکری و نسلی  نسلی مســؤولیت پذیر
کــه مرعــوب تمــدن غــرب نشــود تربیت کنیــم باید 

فعالیت هایی در این زمینه صورت بگیرد.
وی در ادامه سخنانش به افتتاح مجتمع آدینه 
اشاره کرد و گفت: در این مجتمع چندین مجموعه 
از جملــه مدرســه قرآنــی حضــرت زینــب)س(، مرکز 
صیانــت از خانــواده، مرکز مشــاوره،  مرکز تخصصی 

تربیت اسالمی کودک و نوجوان فعال است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مرکــز تخصصــی تربیــت 
کودک دارای هیأت مدیره و هیأت امنا است، عنوان 
کــرد: بهزیســتی و آمــوزش و پــرورش جــزء اعضــای 
حقوقــی هســتند و تمــام فعالیت هــای کودک محور 

و محتواها و سایر مسائل شناسایی شده است.
وی ادامــه داد: اکنــون بســیاری از خانواده هــا در 
تربیــت کــودک دچــار بحران هســتند؛ چراکــه تربیت 
کودک دیگر تنها در منزل نیست بلکه فضای بیرون 
و فضای مجازی هم عرصه تربیت کودک شده و این 

کار را برای خانواده ها سخت کرده است.
تولیــد محتــوا و انتشــار ویژه نامــه کودک توســط   �

روزنامه هگمتانه
آیــت ا... شــعبانی بــه تولیــد محتــوا در ایــن مرکز 
اشــاره کرد و گفت: ویژه نامه کودک توسط تحریریه 
روزنامه هگمتانه هر هفته منتشــر می شــود و این 
روزنامــه بــا همکاری مرکــز تربیت اســالمی کودک و 

نوجوان کار تولید محتوا را انجام می دهد.
: خلق دو شــخصیت   � حجــت االســالم قصــری فــر

داســتانی آنــا و دانا بــرای ویژه نامه کــودک در روزنامه 
هگمتانه

مدیــر مرکــز تخصصــی تربیت اســالمی کــودک و 
نوجوان اســتان همدان هم در این مراســم با بیان 
اینکــه راه انــدازی این مراکز از دغدغه هــای نماینده 
ولی فقیه در اســتان بود و این مرکز در دفتر سابق 
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان همــدان راه انــدازی 
می شــود، گفت: آیین نامه مرکز نوشته شده است 

و اکنون ویراست ششم آن است.
حجت االسالم شــورا قصری فر به سیاست های 
مرکز از جمله جبهه سازی، استفاده از ظرفیت های 
مردمــی و عــدم تصدی گــری اشــاره کــرد و بــا تأکیــد 
بــر اینکــه اتکای مــا بــه ظرفیت های مردمی اســت، 
 80 بــه  نزدیــک  بــه  راســتا  همیــن  در  کــرد:  عنــوان 

هســتند  فعــال  کــودک  حــوزه  در  کــه  مجموعــه 
سرکشــی کردیــم که از این میان مشــخص شــد 30 

مجموعه اولویت شان تربیت است.
وی بــا تأکیــد بــر اینکه یکــی از سیاســت های ما 
عدم تصدی گری اســت، عنوان کرد: این مرکز نقطه 
اتصال جامعه با ظرفیت های مردمی اســت که باید 

آنها را شناسایی کنیم و پای کار بیاوریم.
قصری فر به 6 مأموریت این مرکز هم اشاره کرد 
و با تأکید بر هم افزایی و پشتیبانی از مجموعه های 
و  تصمیم گیــری  گفــت:  تربیــت،  عرصــه  در  فعــال 
تصمیم ســازی در ایــن مرکــز توســط مــردم صــورت 
می گیــرد و دفتــر اندیشــه ورز هــم از مردم تشــکیل 
از  مرکــز  عملیاتــی  دفترهــای  بــه  وی  اســت.  شــده 
جملــه دفتــر کودک بــرای کودکان تا 7 ســال اشــاره 
کرد و گفت: دفتر پسران و دختران نیز فعال است 
و ایــن مرکــز بــر اســاس دغدغه هــای نماینــده ولی 

فقیه در استان همدان ایجاد شده است.
قصری فــر بــه فعالیــت دفتــر تولید محتــوا، امور 
مربیان،  مشــاوره، تبلیغ، خدمات تربیتی نیز اشــاره 
کــرد و گفت: اقــدام برای تولیــد محتــوا از ویژه نامه 
کودکانــه روزنامــه هگمتانه شــروع شــده و هفتگی 
دانــا  و  آنــا  شــخصیت  دو  کــه  می شــود  منتشــر 

به عنوان خواهر و برادر برای آن خلق شده است.

اختصاص 50میلیارد ریال بودجه ملی به تاالر بزرگ شهر
برای توسعه فرهنگ ارشاد  فرهنگ و  شهرداری و  هم افزایی 

نماینــده  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در 
مجلس شــورای اســالمی از اختصاص 50میلیارد 

ریال بودجه ملی به تاالر بزرگ شهر خبر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار هگمتانه، پژمــان محمدی 
در بازدید کمیته معماری شــهرداری همدان از تاالر 
بــزرگ شــهر گفــت: بــا پیگیــری رئیــس کمیســیون 
اســالمی،  شــورای  مجلــس  بودجــه  و  برنامــه 
پیگیری هــای مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان و حمایت های شهرداری همدان تاالر بزرگ 

و موزه مفاخر فرهنگی شهر ساخته می شود.
وی افــزود: 50میلیارد ریــال از ردیف بودجه ملی 
بــه این پــروژه اختصــاص یافته اســت که بــه زودی 

شاهد اوج گرفتن عملیات اجرایی خواهیم بود.
اســتان  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
همــدان هــم در خــالل ایــن بازدیــد گفــت: اســتان 
همــدان با غنای فرهنگی مطلوبی کــه دارد نیازمند 
زیرســاخت متناسب اســت تا تراز کیفی فعالیت ها 

از بستر کّمیت ارتقا پیدا کند.
محمدرضــا احســانی خاطرنشــان کــرد: همــدان 

دارای ظرفیت های بی بدیل فرهنگی است که برای 
تضــارب فعالیت ها نیاز مبــرم به تجهیزات و فضای 

کافی تمرین و مسابقه و همایش ها داشتیم.
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: به دنبــال اعتالی 
دارالمؤمنیــن  در  هنــر  و  فرهنــگ  پیــش  از  بیــش 
افزایــی  هــم  امــکان  بنابرایــن  هســتیم  همــدان 
دســتگاه های مرتبــط با موضــوع برای اســتان دارای 
اهمیــت اســت کــه جــا دارد از تالش هــای بــی پیرایه 
نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی 

به ویژه حمیدرضا حاجی بابایی قدردانی کنیم.
معــاون معماری و شهرســازی شــهردار همدان 
مدیریــت  نــگاه  کــرد:  تصریــح  بازدیــد  ایــن  در  نیــز 
شــهری همــدان همــواره حمایــت از فعالیت هــای 
فرهنگــی، مذهبــی و هنــری بــوده و در ایــن راســتا 
تــالش همــکاران بــرای ایجــاد بســتر مناســب برای 

توسعه فعالیت ها مدنظر بوده است.
امیر فتحیان نســب یادآور شــد: غنــای فرهنگ 
شــهرداری  امــور  تســهیل  بــه  شــهر  در  عمومــی 

از  اینکــه بخــش اعظمــی  کمــا  هــم کمــک می کنــد 
همــدان  شــهرداری  در  حرفــه ای  فعالیت هــای 

معطوف به امور فرهنگی است.
و  قوانیــن  چارچــوب  در  کــرد:  تأکیــد  وی 
اساســی  معیارهــای  کــردن  لحــاظ  بــا  و  مقــررات 
معمــاری و شهرســازی در همــدان حامــی توســعه 
زیرســاخت های فرهنگی هســتیم و در بخش های 
تخصصــی هــر کمکــی از مدیریــت شــهری ســاخته 

باشد دریغ نخواهیم کرد.
مدیــر منطقــه دو شــهرداری همــدان نیــز گفت: 
بــا توجه بــه موقعیت جغرافیایی تــاالر بزرگ و موزه 
مفاخــر شــهر همــدان کــه در ســمت شــمالی تپــه 
مصلی قرار دارد و چشم انداز مهمی از شهر را در بر 
گرفتــه، اتمام این پروژه به تکمیل زیباســازی منظر 

تپه مصلی کمک خواهد کرد.
حامد جلیلوند بهســازی و ســاماندهی اساســی 
تپــه مصلــی را از اولویت هــای مقــدم در شــهرداری 
منطقه دو برشــمرد و افــزود: هر نقطه از تپه مصلی 
کــه رو به بهســازی و رســیدگی باشــد برای مــا دارای 

اهمیت و واجد همکاری همه جانبه خواهد بود.

22هزار همدانی مشترک پرمصرف برق
مدیرعامــل  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان همــدان گفت: 
بیش از 22 هزار مشــترک پرمصرف داریم و این در 
حالی است که تنها به تعرفه 7 درصد از مشترکان 

خانگی و تجاری اضافه شده است.
شــیرزاد  هگمتانــه،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
جمشــیدی در نشســت خبــری به مناســبت هفته 
صرفه جویــی در مصــرف بــرق، بــا اشــاره بــه اینکــه 
تــا پایــان ســال گذشــته 110 میلیــارد تومــان طلــب 
شــرکت از مشــترکان بــود، افــزود: این عــدد اکنون 
به 120 میلیارد تومان افزایش یافته اســت که سهم 

ادارات 40 میلیارد تومان است.
وی بــا بیــان اینکــه بیشــترین بدهــی مربــوط به 
صنایــع و ادارات اســت، اظهــار کــرد: ســرانه مصرف 
خانوارهــا یــک هــزار و 896 کیلــووات اســت کــه یک 

مشترک خانگی سالیانه این میزان مصرف دارد.
جمشیدی با اشاره به اینکه اوج مصرف استان 

از 15 خــرداد مــاه شــروع می شــود و بــا افزایش دما، 
افزایش بار برق در استان داریم، افزود: ساعت اوج 
مصرف کشــوری و اســتانی از ساعت 12 ظهر تا 17 و 

20 تا 24 است.
وی با بیان اینکه صنایع کشــاورزی در مورد اوج 
مصــرف بــا شــرکت تفاهم نامــه دارنــد، عنــوان کرد: 
چنانچه مشــترکان در اوج مصرف الگوی مصرف را 

رعایت کنند مشمول پاداش می شوند.
ایــن مســؤول بــه حــذف کامــل قبــوض کاغذی 
اشــاره و بیان کرد: از 596 هزار و 78 مشــترک، 573 
هــزار و 177 مشــترک الگــوی مصرف خــود را رعایت 
کرده انــد و از ایــن تعــداد 310 هــزار و 645 مشــترک 

مشمول تخفیف شده اند.
جمشــیدی با اشــاره به اینکــه 110 میلیون تومان 
از قبوض شــرکت برق شــامل تخفیف شــده است، 
عنوان کرد: بیش از 22 هزار مشترک پرمصرف داریم 
و ایــن در حالــی اســت کــه تنها بــه تعرفــه 7 درصد از 

مشترکان خانگی و تجاری اضافه شده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد 60 مشــترک مــا از 
مولــد اضطــراری اســتفاده می کننــد، اظهــار کــرد: 3 
میلیارد تومان پاداش مشترکان کم مصرف صنایع 
و کشــاورزی اســت که 2.5 میلیارد تومان مربوط به 
کشــاورزی و 549 میلیــون تومان مربــوط به صنایع 
اســت. وی تلفــات شــبکه بــرق اســتان را دو رقمــی 
عنوان کرد و گفت: امســال باید تلفات برق اســتان 

تک رقمی شود.
جمشــیدی با اشاره به اینکه تاکنون 4.5 درصد 
رشــد اوج مصــرف در اســتان اســت، عنــوان کــرد: 
وصــول مطالبــات شــرکت در ســال گذشــته 96.4 
بــه ســال 97، 2.5 درصــد  کــه نســبت  بــود  درصــد 

کاهش دارد و آن هم ناشی از کرونا است.
را  شــرکت  اهــداف  از  دیگــر  یکــی  وی 
اعــالم  خانگــی  مصــرف  ســرانه  استانداردســازی 
نیروگاه هــای  تعــداد  و  ظرفیــت  کــرد:  تصریــح  و 

خورشــیدی از 5 مــورد بــه 6 نیــروگاه افزایــش یافته 
اســت کــه تعداد نیروگاه های ســی اچ بــی به 4 عدد 
رســید کــه در مجمــوع 60 مــگاوات تولیــد نیــروگاه 
خورشــیدی اســتان اســت که ظرفیــت بهره برداری 
ظرفیــت  و  اســت  مــگاوات   50 بــه  نزدیــک  شــده 

نیروگاه سی اچ بی، 51 درصد رشد دارد.
درجــه   27 از  همــدان  دمــای  افزایــش  بــه  وی 
بــه 37 درجــه اشــاره کــرد و از مــردم خواســت تــا در 
صرفه جویی برق نهایت همکاری را داشــته باشــند 

تا خاموشی نداشته باشیم.
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انعکاس کوثر از طرف وزارت دفاع به نیروی هوایی ارتش 3 فروند جت جنگنده  تحویل 

مراسم عروسی به قیمت 
عزای چندین نفر تمام می شود

اســتاندار کهگیلویــه و بویراحمــد گفــت: در 
یک مراســم تشــییع جنــازه در چرام بیــش از 20 
خانم به کرونا مبتال شــدند. به علت شرکت در 
تشــییع جنــازه، ترحیــم، عروســی ها و تجمعات 
هــم اکنــون اســتان های بــا جمعیــت یکســان 
بــا اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 80 تــا 90 نفر 
تلفــات دادنــد در حالی که ما هــم اکنون 13 نفر 
تلفــات داده ایم.عروســی به قیمــت عزای چند 

نفر را انجام ندهیم.

صادرکنندگان به تقویت
 نظام ارزی کمک کنند

معــاون برنامه ریــزی وزیــر صنعــت، معــدن 
و تجــارت گفــت: صادرکننــدگان بــا بازگردانــدن 
ارز حاصــل از صــادرات بــه تقویــت نظــام ارزی 
و ســاماندهی بــازار ارز کمــک کننــد. بخشــی از 
افزایــش قیمت هــا ناشــی از تــورم و همچنیــن 
فرآینــد معیــوب در نظام توزیع اســت. شــورای 
پــول و اعتبار در مصوبــه اخیر خود در واگذاری 
دارایی هــای مــازاد بانک هــا پیشــنهادی جــدی 
ارائــه کــرد که هیــچ واحــد تولیدی نباید توســط 

بانک ها تعطیل شود.

کرونا فعالیت 38 درصد 
کسب وکارها را به طور کامل 

متوقف کرد
نتایج بررسی مرکز آمار ایران نشان می دهد 
شــیوع ویروس کرونا موجب شــد فعالیت 38 
درصد کســب وکارها در اســفند 98 و فروردین 
99 به طــور کامــل متوقــف شــود کــه البتــه این 
عدد در اردیبهشت به 21 درصد کاهش یافت. 
نتایــج این بررســی نشــان می دهــد بیش ترین 
تأثیــر کرونــا بــر میــزان فــروش کســب و کارهــا 
بوده اســت؛ به طوری که میزان فروش کســب 
و کارهــا بــا 48.8 درصــد در اســفند و فروردیــن 
بیش تریــن  اردیبهشــت  در  درصــد   45.7 و 

تأثیرپذیری را از کرونا داشته است.

کارگران توان پرداخت 
اجاره بهای مسکن را ندارند

و  قــراردادی  کارگــران  اتحادیــه  رئیــس 
پیمانــی گفت: حقــوق و دریافتی کارگــران دیگر 
بهــا  اجــاره  و  هزینه هــای مســکن  پاســخگوی 
نیســت. اکثر کارگران یا به حاشیه شهرها رفته 
یا ناچار به ســکونت در شهرستان ها شده اند. 
مصوبه افزایش حق مســکن کارگران در انتظار 
تصویب هیأت دولت اســت و توقع و خواسته 
جامعه کارگری این است که این مصوبه از اول 

فروردین ماه اعمال شود.

بازگشایی80 درصد 
مرزهای تجاری

حســین مــدرس خیابانی سرپرســت وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت بــا اشــاره به شــیوع 
ویروس کرونا و مسدود شدن مرزهای تجاری، 
گفت: 80 درصد مرزهای تجاری بازگشایی شده 
است. مســیر صادرات برای واحدهای تولیدی 
بــاز شــده اســت؛ از طرفــی بــه دلیــل اختالفات 
ارزی و همچنین اهمیت موضوع ارزآوری بحث 
تأمین مواد اولیه صادرات اهمیت باالیی دارد.

معرفی گردانندگان وبگاه های 
تقلب امتحانی به پلیس فتا

وزیــر علــوم، تحقیقات و فناوری با اشــاره به 
گهی هــا در فضــای مجــازی بــرای کمــک  برخــی آ
برخــط بــه دانشــجویان در امتحانــات همچون 
گهــی »همیــار تقلــب« یا »کمــک به دانشــجو«  آ
هشــدار داد: افــرادی کــه در فضــای مجــازی بــه 
دانشــجویان  مجــازی  امتحــان  همیــار  عنــوان 
گهــی می دهند، بــه پلیس فتا معرفــی و با آنها  آ

برخورد می شود.

 ، گران فروشی و احتکار
صدرنشین تخلفات در بازار 

لوازم خانگی
بازرســی  و  نظــارت  معاونــت  سرپرســت 
سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان تهران 
ح نظارت بر بــازار لوازم خانگی  بــا بیان اینکه طر
تا زمان پایدار شــدن بــازار ادامه دارد، اعالم کرد 
ح  کــه بیشــترین تخلفــات کشــف شــده در طــر
ویــژه نظارتــی بــازار لــوازم خانگــی گران فروشــی، 
احتــکار و تقلــب بوده و تاکنــون پرونده تخلف 
168 واحد صنفی به مراجع قضایی ارسال شده 

است.

اخبــار کوتاه

رئیس  به  مجلس  کمیسیون های  رؤسای  نامه 
اخیر وگرانی های  اقتصادی  مشکالت  درمورد  جمهور 

رؤســای  جهــان:  و  ایــران  گــروه  هگمتانــه، 
شــورای  مجلــس  تخصصــی  کمیســیون های 
اســالمی در نامــه ای بــه رئیــس جمهــور درمــورد 
وگرانی هــای  ومعیشــتی  اقتصــادی  مشــکالت 
اخیــر تصریح کردنــد: روند هفت ســاله مدیریت 
خــود را تغییــر دهیــد چــرا کــه مجلــس یازدهــم 
در مقابــل حقــوق مردمــی کــه در طــول تاریخ بی 

نظیرند، سکوت نخواهند کرد.
ح است: متن کامل این نامه به این شر

»اکنون که در آســتانه ورود به هشتمین سال 
از دوران خدمــت شــما تحــت عنــوان عالی تریــن 
مقام اجرایی کشــور هســتیم و مجلس یازدهم با 
هــدف احیای ارزش های انقالب اســالمی کار خود 
را آغــاز نموده، شــاهد وضعیت دردناکی هســتیم 
که آن را شایســته ملت شهید پرور ایران اسالمی 
نمی دانیــم، از این روی و براســاس وظیفه انقالبی 
و قانونــی خویش مبنی بر نظــارت بر قوه مجریه و 
همچنین به موجب اصل هشــتم قانون اساسی 
و به عنوان نمایندگان ملت غیور ایران الزم است 
نکاتی را به شــما به عنوان مســؤول اجرای قانون 
اساســی که در اصل یکصد و سیزدهم این قانون 

بر آن تأکید شده است تذکر دهیم.
جناب آقای رئیس جمهور

شــمادر پیشــگاه قــرآن کریــم و در برابــر ملــت 
ایــران بــه خداونــد متعــال ســوگند یادکــرده ایــد 
کــه  کــه پاســدار قانــون اساســی باشــید، قانونــی 
داشــتن مســکن مناســب را حق هر فرد دانســته 
و وظیفــه ایجــاد امــکان اشــتغال بــرای هــر فــرد را 
بــر عهــده دولت گذارده اســت، قانونی کــه بر منع 
، احتــکار و اســراف و همچنیــن افزایــش  انحصــار
تولیــدات کشــاورزی، دامــی و صنعتــی تــا رســیدن 
بــه خودکفایــی و رهیــدن از وابســتگی تأکید دارد. 
شــما  دولــت  ســالگی   8 آســتانه  در  اکنــون  امــا 
فاصلــه نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی بــا ایــن 
اصــول چــه میزان اســت؟ آیــا این حجم گســترده 
از جوانــان بیکار از کشــوری جز ایــران بر این خاک 
قــدم می گذارنــد؟ آیا آنانــی که در تأمین معیشــت 
زندگــی  حداقل هــای  بــرای  و  انــد  درمانــده  خــود 
خــود مجبــور بــه چنــد نوبــت کار در روز هســتند 
شــهروندان ایران نیســتند؟ ای کاش در مســیری 
کــه بــه محــل کار می رویــد صــورت کودکانــی کــه از 
فقر مشــغول کار هســتند یا زبالــه گردانی که برای 

لقمه ای نان می جنگند را هم بنگرید.
آقای دکتر روحانی

اطــالع  افــزون مــواد غذایــی  روز  از قیمــت  آیــا 
دارید؟ آیا از نســبت حداقل های یک سبد غذایی 
، یک کارمند و یک معلم اطالع  بــا حقوق یک کارگر
داریــد؟ افزایــش تــورم در بخــش مســکن اعــم از 
خ رو  خریــد و اجاره به گوشــتان رســیده اســت؟ نر
به فزونی خدمات در بخش حمل و نقل و قیمت 
تهیــه خــودرو شــخصی را می دانیــد؟ اگــر می دانید 
از جــوان تحصیلکــرده بیکار توقع کــدام امید را در 
دولــت تدبیــر و امیــد داریــد؟ آمــار افزایشــی طالق 
رونــد  و  فرزنــدآوری  کاهــش  ازدواج،  کاهــش  و 
صعــودی آســیب های اجتماعــی بــه ســمع و نظــر 

شــما می رسد؟ صعوبت و سختی های پیش روی 
کارآفرینــان و ســنگ اندازی در مقابــل صنعتگران 
در ساختار اداری دولت شما با وظایفی که همین 
دولت در برنامه ششــم توســعه بــرای خود هدف 
گــذاری کرده اســت چه همخوانی دارد؟ مســؤولی 
کــه در مقابــل ســوء عملکــرد دســتگاه زیــر نظــر 
خــود به جــای اصــالح روندها و عملکردها تاســف 
می خــورد چه نســبتی با روحیه جهادی و اســالمی 
دارد؟ بی انگیزگی و رخوت در برخی اطرافیان شما 
مــوج می زنــد و ایــن پدیــده موجــب ایجــاد حــس 
رهاشــدگی از منظــر اقتصادی در بین مردم شــده 
اســت. این تنها ارزش پول ملی نیست که هر روز 
رو به کاهش است بلکه امید و آرزوی صدها هزار 
جوان است که دستخوش نامالیمات و تغییرات 

مکرر اقتصاد دولت شما می شود.
آقای رئیس جمهور

ایجــاب  شــما  مســؤولیت  حساســیت 
می کنــد که همچــون پدری دلســوز و نگاهبانی 
را  جهــان  و  جامعــه  احــوال  و  اوضــاع  تیزبیــن 
رصــد کنیــد و برای حوادث واقع شــده پیش از 
بحــران تدبیــری اندیشــید، بــه قول شــیخ اجل 

: ی سعد
عــالج واقعــه پیــش از وقــوع بایــد کــرد/ دریــغ 

سود ندارد چو رفت کار از دست
بــه روزگار ســالمت ســالح جنگ بســاز / وگرنه 

سیل چو بگرفت، سد نشاید بست
از وقــوع حــوادث  اینکــه رئیــس دولــت پــس 
و فجایــع از آنهــا بــا خبــر شــود و بــه آنهــا لبخنــد 
بزنــد در کدامیــن منطــق پذیرفته اســت؟ از شــما 
تقاضامندیــم نصیحــت ایــن بــرادران ایمانی خود 
را بپذیریــد و رونــد هفــت ســاله مدیریــت خــود را 
تغییــر دهیــد چــرا کــه مجلــس یازدهــم بــا هــدف 
احیــای انقالبی گــری پا به میدان گذاشــته و بر ســر 
آرمانهــای خــود خواهــد ایســتاد؛ پــس بنــای آنچه 
ســابقا بــا مجلــس داشــته ایــد را کنــار بگذاریــد و 
یازدهــم  مجلــس  در  مــردم  نماینــدگان  بدانیــد 
در مقابــل حقــوق مردمــی کــه در طــول تاریــخ بــی 

نظیرند، سکوت نخواهند کرد.
امضا:

برنامــه  بابایی،کمیســیون  1_حمیدرضاحاجــی 
وبودجه ومحاسبات

، امنیت ملی  2_حجت االســالم مجتبی ذوالنور
وسیاست خارجی

3_حجت االسالم مرتضی آقاتهرانی، فرهنگی
4_محمدرضا پور ابراهیمی، اقتصادی

5_فریدون عباسی،انرژی
6_سید جواد ساداتی نژاد،کشاورزی

7_حسینعلی شهریاری،بهداشت ودرمان
وتحقیقــات  منادی،آمــوزش  8_علیرضــا 

وفناوری
9_عیسی زاده،اجتماعی

،شوراها وامورداخلی 10_محمدصالح جوکار
11_ محمدرضارضایی کوچی،عمران

تاالرپشــتی،صنایع  اکبــری  اهلل  12_عــزت 
ومعادن«.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس:

قانون انتخابات ریاست جمهوری، امسال اصالح می شود
رئیــس  جهــان:  و  ایــران  گــروه  هگمتانــه، 
شــوراهای  و  کشــور  داخلــی  امــور  کمیســیون 
مجلس گفت: قانون انتخابات ریاست جمهوری، 
مجلس و شوراها دارای اشکاالت متعددی است 
کــه مجلس اصالح این قوانیــن را در اولویت خود 

می گذارد.
قانــون  اصــالح  دربــاره   ، جــوکار محمدصالــح 
انتخابــات، اظهــار کــرد: قانــون انتخابــات ریاســت 
شــوراها  و  اســالمی  شــورای  مجلــس  جمهــوری، 
دارای اشــکاالت متعددی اســت و بر این اساس، 
اصــالح قانــون انتخابــات از اولویت هــای اصلی ما 
جهــت پیگیری در کمیســیون امور داخلی کشــور 

و شوراها است.
وی افزود: یکی از برنامه های اصلی کمیسیون 

قانــون  اصــالح  شــوراها،  و  کشــور  داخلــی  امــور 
انتخابــات ریاســت جمهــوری و شوراهاســت چــرا 
کــه زمــان زیادی تــا انتخابات ســال آینده ریاســت 

جمهوری و شوراها باقی نمانده است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 
تصریح کرد: بر این اســاس، امسال کمیسیون با 
همــکاری وزرات کشــور و شــورای نگهبــان اصالح 
قانون انتخابات شــوراها و ریاســت جمهوری را در 

دستور کار خود قرار خواهد داد.
انتخابــات  قانــون  اصــالح  کــرد:  اظهــار  جــوکار 
دارای  مــا  بــرای  هــم  اســالمی  شــورای  مجلــس 
 پــس از 

ً
کــه قطعــا اهمیــت بســیار زیــادی اســت 

برگــزاری انتخابــات 1400، ایــن قانــون را هــم اصالح 
خواهیم کرد.

مجلس

انتقاد شدید آیت اهلل نوری همدانی از مسؤوالن

ید جلوی گرانی ها را بگیر
دارند معیشت  مشکل  مردم 

هگمتانــه، گــروه ایــران و جهــان: مرجــع تقلیــد 
شیعیان با اشاره به مشکالت جامعه گفت: مردم 
از نظر معیشــت و اقتصاد دچار مشکل هستند و 
مسؤوالن باید با نظارت جلوی این گرانی را بگیرند 
و امــروز ضعف نظــارت بر بازار یکــی از عوامل گرانی 

است.
ســید  ســردار  دیــدار  در  همدانــی  نــوری  آیــت ا... 
محمــود میرفیضــی فرمانده انتظامی اســتان قم که 
در دفتــر معظــم لــه برگزار شــد، با اشــاره بــه اهمیت 
امنیــت در جامعــه اظهار کرد: همه مــردم به امنیت 
احتیــاج دارنــد و بایــد در جامعــه امنیــت الزم برقــرار 

باشد.
وی برقراری عدالت را مورد توجه قرار داد و افزود: 
مســؤوالن بایــد نســبت بــه ایــن موضــوع اهتمــام 
داشــته باشــند، همه مردم خواهان برقراری عدالت 

هستند و برابری و عدالت نظام را بیمه می کند.
نیــروی  کار  کــرد:  بیــان  شــیعیان  تقلیــد  مرجــع 
انتظامی برقراری امنیت است و در کنار این موضوع 

بایــد در رعایــت عدالــت و حقوق مردم نیز ســرلوحه 
باشــد، نیــروی انتظامــی بــرای ایجادامنیــت و حفــظ 
ارامــش مــردم تــالش می کنــد و ایــن زحمــات قابــل 

تقدیر است.
اســتاد ســطوح عالــی حــوزه علمیــه بــا اشــاره بــه 
حدیثی از امام صادق)ع( عنوان کرد: مسؤوالن باید 

در زمینه امنیت، عدالت و ارزانی و نعمت احساس 
وظیفه کنند، راضی نگه داشتن مردم یکی از وظایف 

مهم مسووالن است.
آیــت ا... نــوری همدانــی بــا اشــاره بــه مشــکالت 
جامعه افزود: مردم از نظر معیشــت و اقتصاد دچار 
مشــکل هســتند و مســؤوالن باید با نظــارت جلوی 
ایــن گرانــی را بگیرنــد و امــروز ضعــف نظارت بــر بازار 

یکی از عوامل گرانی است.
وی با اشــاره بــه اقتدار ایــران اســالمی در منطقه 
بیــان کرد: ایران امروز در برابر دنیا قرار گرفته اســت 
کشــورهای  و  صهیونیســم  آمریــکا،  کــه  طــوری  بــه 
وابســته آن ها شبانه روز در حال توطئه افکنی علیه 

نظام هستند.
مرجــع تقلیــد شــیعیان بــا اشــاره بــه ایــام میــالد 
حضــرت معصومــه)س( و دهه کرامت خاطرنشــان 
اهــل  کریمــه  مجــاوران  و  زائــران  بــه  خدمــت  کــرد: 
نداریــم  شــکی  و  اســت  بزرگــی  توفیــق  بیــت)س( 

باالترین عبادت خدمت به مردم است.

: رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

نیست ثبتی  واحدهای  به  افراد  مراجعه  به  نیازی  دیگر 
هگمتانــه، گروه ایران و جهان: رئیس ســازمان 
کلیــه  کــرد:  تصریــح  کشــور  امــالک  و  اســناد  ثبــت 
اســناد،  ثبــت  ســازمان  اجرایــی  فرآینــد  و  مراحــل 
الکترونیکــی شــده اند و بعــد از این دیگــر نیازی به 

مراجعه افراد به واحدهای ثبتی نیست.
ذبیــح اهلل خدائیــان در اســتودیو گفتگــوی ویــژه 
خبری شــبکه دو ســیما افزود: یکی از سیاست های 
مــا در ســند تحول در ســازمان ثبت اســناد و امالک 
ح تحول در قوه قضائیه،  کشور به عنوان جزئی از طر
استفاده حداکثری از سامانه های الکترونیک است.

راه انــدازی   � بــا  مــردم  امــور  در  تســریع  و  تســهیل 
سامانه الکترونیک

ســامانه ها  ایــن  از  منــدی  بهــره  داد:  ادامــه  وی 
نظــارت  و  مــردم  امــور  تســریع  و  تســهیل  اســباب 
دقیق تــر دســتگاه های ذیربــط را فراهــم مــی آورد کم 
هزینــه بــودن اســتفاده از این ســامانه ها هــم نکته 

بارز دیگری در این حوزه به شمار می رود.
فراینــد  و  مراحــل  کلیــه  کــرد:  تصریــح  خدائیــان 
اجرایی سازمان ثبت اسناد، الکترونیکی شده اند و 
زیــن پس دیگر نیازی به مراجعــه افراد به واحدهای 
ثبتــی نیســت، فقط کافی اســت افــراد بــا مراجعه به 
دفاتــر ثبتــی ارائــه تقاضا کنند پــس تقاضــای آنها به 
ســند الکترونیک تبدیل و به واحدهای ثبتی ارسال 
می گــردد و در واحدهــای ثبتــی بــرای هــر تقاضــا یک 
پرونــده الکترونیــک تشــکیل و اســتعالمات الزم به 

عمل می آید.
وی بــا اشــاره بــه ایجــاد درگاه خدمات مشــتریان 
گفــت: بعــد از ایــن همــه خدمــات ارائــه شــده و یــا 
درجریان ارائه به مراجعین، در قالب کارتابل تدوین 
شــده بــه نام هــر مراجعه کننــده قرار خواهــد گرفت 
و دسترســی فــرد بــه تمامی خدمــات و انــواع آنها که 
از ســوی ســازمان ثبــت اســناد دریافت کرده میســر 

خواهد بود.
کشــور  امــالک  و  اســناد  ثبــت  ســازمان  رئیــس 
را دیگــر  بــه شــکایات  بازرســی و رســیدگی  ســامانه 
خدمت قابل ارائه به مراجعین و مشتریان سازمان 
ثبت اســناد و امالک برشــمرد و افــزود: تاکنون کلیه 
بررســی ها و بازنگری هــا بــه صــورت فیزیکــی انجــام 
می شد ولی زین پس این مراحل، الکترونیک انجام 

خواهد شد.
*راه انــدازی ســامانه تطبیق اثر انگشــت صاحبان   �

سند با اثر انگشت ثبت شده در سامانه ثبت
انگشــت  اثــر  تطبیــق  ســامانه  راه انــدازی  از  وی 
صاحبان ســند با اثر انگشــت ثبت شده در سامانه 
ثبــت اســناد و امــالک خبــر داد و خاطــر نشــان کــرد: 
تاکنــون مــواردی بــه چشــم می خــورد کــه افــرادی بــا 
جعــل اثر انگشــت دیگران اقدام بــه معامله و ثبت 
ســند می کردند اما بعد از این با ثبت اثر انگشــت و 
بهــره گیری از ســامانه تطبیــق اثر انگشــت، از جعل 
و کلیــه اقدامــات سوءاســتفاده جویانــه جلوگیــری 

خواهد شد.
خدائیــان بــا بیــان اینکــه اکثــر قراردادهــای میان 
فــردی درجامعــه بــه صــورت غیررســمی و غیــر ثبتی 
 25 درصد پرونده های ما مربوط 

ً
است افزود: حدودا

بــه قراردادهایــی اســت که بــه صورت ســند عادی و 

غیر رســمی منعقد شده اند، می توان گفت این نوع 
از ســند بیشــتر به منظور کاله برداری و یا پولشویی 

منعقد می گردد.
کشــور  امــالک  و  اســناد  ثبــت  ســازمان  رئیــس 
خاطرنشــان کــرد: معمواًل بیشــتر تغییــر کاربری ها و 
نقــل و انتقــاالت زمین های اطراف تهــران به صورت 
غیــر رســمی معامله می شــود، طبــق آمار رســمی، در 
ســال 98، 127 هزار پرونده برای الزام به تنظیم سند 
رســمی مــال غیــر منقــول تشــکیل شــده اســت در 
 75 هزار پرونده الزام به 

ً
خصــوص خودرو هم حدودا

تنظیم ســند رســمی خودرو داشــته اند، در سال 98 
 33 هزار پرونده با موضوعیت اثبات صحت 

ً
حــدودا

معامله به ثبت رسیده است.
وی افــزود: اگر مردم مجاب شــوند کــه معامالت 
خــود را به صورت رســمی انجام دهند شــاهد چنین 

دعاوی و پرونده های وقت گیری نخواهیم بود.
شناســایی   � بــرای  ســامانه ای  حاضــر  حــال  *در 

خانه های خالی نداریم
خدائیــان درخصوص شناســایی خانه های خالی 
کشــور نیــز گفــت: در حــال حاضــر ســامانه ای بــرای 
شناســایی خانه هــای خالی نداریم و این شناســایی 
بــه راحتی انجــام نمی پذیرد، به این منظــور در قالب 
ح کــرده ایــم هــر فــردی کــه بــرای  پیشــنهادی مطــر
بــه  ملــزم  می کنــد  اقــدام  ســاخت  پروانــه  دریافــت 
دریافــت یــک کــد شناســایی اســت و پــس از آن هر 
یــا ســاختمان صــورت  اقدامــی در خصــوص واحــد 
پذیــرد بایــد در ســازمان ثبــت اســناد، ثبــت پرونده 
و تاریخچــه کنــد بدین ترتیــب شناســایی خانه های 

خالی آسان تر می شود.
کشــور  امــالک  و  اســناد  ثبــت  ســازمان  رئیــس 
گفــت: اگر بخواهیم جامعه توســعه یافته در بخش 
ح  زمین و مســکن داشته باشــیم نیازمند اجرای طر
ح  ( هســتیم، متأسفانه این طر حدنگاری )کاداســتر
در کشــور درحــد انتظار محقق نشــده یکــی از دالیل 
عــدم اجــرای آن هم مانند همیشــه عــدم تخصیص 

ح است. بودجه به این طر
خدائیــان تصریح کرد: کمبود نقشــه بردار و عدم 
 
ً
کــه عمدتــا ارگان هــا  همــکاری دســتگاه ها و دیگــر 

صاحبان اراضی هســتند را می توان دیگر دالیل رایج 
ح حدنگاری عنوان کرد. اجرایی نشدن طر

وی بــا تأکیــد بر ســخنان آیت اهلل رئیســی، رئیس 
ح  دســتگاه قضای کشور گفت: یکی از محورهای طر
ح حدنگاری  تحــول در ثبــت را تســریع در اجــرای طــر
قــرار دارد در این باره برای اولین بار بودجه ای خاص 
ح حدنگاری در قانون بودجه سال 99 دیده شده  طر

است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور افزود: 
مــا این توانایی را داریم که با همکاری دســتگاه های 
مربوطــه از جملــه اوقــاف و جهاد کشــاورزی، جنگل 
تــا  شــمال  زمین هــای  تمامــی  آبخیــزداری،  و  داری 
، ثبت و  جنوب کشــور را اعم از همه ســواحل کشــور
تثبیــت کنیم تــا از زمین خواری و تغییــر کاربری های 
غیــر قانونــی و فروش هــای غیــر مجــاز جلوگیــری به 

عمل آید.
ع سردفترداری سامان می یابد  � *موضو

حاشــیه های  و  ســردفترداری  خصــوص  در  وی 
ایــن ســمت گفــت: عــده ای گالیه مندنــد کــه آزمون 
ســردفترداری در فواصل زیاد برگزار می شود و برخی 
ایــرادات هم بــه امتیازهــای میلیاردی ســردفترداری 
در بعضــی شــهرها وارد شــده مدتــی هــم دولــت در 
خصــوص موروثــی و انحصــاری بــودن ســردفترداری 
از یــک شــخص به فرزندان و یا نزدیــکان آن ایراداتی 
وارد آورد، در ایــن بــاره بــه فرمــوده آیــت اهلل رئیســی 
مــوارد  ایــن  تعدیــل  خصــوص  در  نامــه ای  ئیــن  آ
پیشــنهاد و به ریاست قوه قضائیه ارسال کرده ایم 
ئیــن نامه، به موضوع  ســعی داریــم پس از تصویب آ

سردفتر داری سرو سامان بدهیم.
خدائیــان گفــت: در خصــوص الکترونیک شــدن 
مراحــل ثبــت اســناد و نگهــداری اســناد و مــدارک 
مــردم، کلیه تدابیر امنیتی و حفاظتی دیده و تدوین 

شده است.
وی بــا بیــان اینکــه رتبــه جهانــی ایران در شــرایط 
بهبــود فضــای کســب و کار 127 اســت ادامــه داد: 
بخشــی از بهبــود فضــای کســب و کار در کشــور بــر 
عهده ســازمان ثبت اســناد اســت زیرا یک کسب و 

کار در قدم اول نیاز به ثبت خود دارد.
کشــور  امــالک  و  اســناد  ثبــت  ســازمان  رئیــس 
تصریــح کــرد: مراحــل ثبــت شــرکت ها کــه معمــواًل 
چندیــن مــاه به طــول می انجامید توســط ســازمان 
آنجــا کــه برخــی  ثبــت اســناد، الکترونیکــی شــد، از 
اســتعالم  بــه  پاســخ  و  تأییــد  بــرای  دســتگاه ها  از 
مــا زمــان زیــادی را صــرف می کردنــد مــا بــا همکاری 
وزارت اقتصــادی و دارایــی موفــق بــه راه اندازی یک 
پنجره واحد شــدیم، زین پس کســی که قصد ثبت 
شــرکت دارد دیگــر نیازی به پاســکاری شــدن میان 
دســتگاه ها ندارد، زیرا نمایندگان همه دســتگاه ها 
در یــک محــل حضــور دارنــد و اگــر فــرد مدارکــش 
تکمیــل باشــد شــاید ظرف یــک روز بتواند شــرکت 
خــود را ثبــت کنــد این روش بــه عنوان یــک راهکار 
موفــق، قابلیــت اجرایــی در دیگــر اســتان ها را دارا 

است.
*برای رســیدگی به وضع شــرکت های ســوری باید   �

دیگر ارگان ها و دستگاه ها وارد کار شوند
خدائیــان گفت: در نقش ثبت احوال شــرکت ها 
و دیگــر ارگان هــا بازی می کنیم وظیفه ما اســتعالم و 
احراز شرایط اولیه شرکت ها برای ثبت شدن است، 
برای رسیدگی به وضع شرکت های سوری باید دیگر 

ارگان ها و دستگاه ها وارد کار شوند.
مــا معتقدیــم نظارت هــای  افــزود:  پایــان  وی در 
پســینی باید به گونه ای باشــد که کســی جرأت نکند 

شرکت سوری راه اندازی کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

افرادی که مفاسد را »سوت« می زنند مورد حمایت مجلس قرار می گیرند
هگمتانــه، گــروه ایــران و جهان: نماینــده مردم 
، بــاوی و کارون در مجلس گفت: نمایندگان  اهواز
مجلس از افرادی که مفاســد اقتصــادی را در همه 

سطوح افشا می کنند، حمایت خواهند کرد.
ســید کریم حســینی، به اهتمام مجلس یازدهم 
بــرای مبارزه با فســاد و همچنین حمایــت از افرادی 
کــه فســاد را افشــا می کننــد، اشــاره کــرد و گفــت: بــا 
توجــه به اینکــه عزم مجلــس یازدهم بــرای مبارزه با 
فســاد جــدی اســت به همیــن دلیــل بایــد از تمامی 
راه هــای قانونــی کــه می تواننــد این مســئله را هموار 

کنند حمایت شود.
وی در ادامــه افزود: بر همین اســاس طرحی هم 
در این رابطه به هیأت رئیســه مجلس ارائه شــده تا 

حمایــت از افــرادی که فســاد را ســوت می زنند جنبه 
افــرادی در  باالخــره در مواقعــی  کنــد؛  پیــدا  قانونــی 
سطوح مختلف مفاسدی را مرتکب می شوند و این 
فســادها نیز از ســوی اشــخاصی برمال می شــوند که 
ح برای تشــویق و ایجــاد انگیزه ای بوده برای  این طر
آنهایــی که وظیفه قانونی و دینی خود را در خصوص 

فساد انجام می دهند.
، بــاوی و کارون اظهار کرد:  نماینــده مردم اهواز
افــرادی کــه مفاســد را افشــا می کننــد یــک حرکــت 
بســیار ارزنده ای را انجــام می دهند؛ چــرا که این ها 
جلوگیــری  المــال  بیــت  و  جامعــه  بــه  آســیب  از 
کرده اند و قطعا مورد حمایــت نمایندگان مجلس 

بود. خواهند 

بــه  یازدهــم  مجلــس  در  مــردم  نماینــده  ایــن 
مفاســد  بــا  مبــارزه  در  قضــا  دســتگاه  عملکــرد 
کــرد:  اظهــار  و  اشــاره  درشــت ها  دانــه  اقتصــادی 
بــه  جدیــد  دوره  ایــن  در  قضــا  دســتگاه  عملکــرد 
ریاســت، آیت اهلل رئیســی بی نظیر بوده و اقدامات 
ایــن روزهــای قوه قضائیه نــور امید را در دل مردم 

روشن کرده است.
حســینی در ادامــه افزود: وقتی کــه افراد متخلف 
در دســتگاه قضایــی پــای میــز محاکمه قــرار گرفتند 
این بدان معناست که ریاست قوه قضاییه تعارفی 
با کســی ندارد و خط قرمز آن فقط حق الناس است؛ 
بنابرایــن مفســدان بدانند که از زیر تیــغ تیز عدالت 

رد خواهند شد.

ایران و جهان
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راه اندازی 150 کارگاه تولید مبل و منبت 
در دهفول

شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
روســتای دهفول مرکز دهســتان 
 2 در  و  بــوده  طریق االســالم 
از شهرســتان نهاونــد  کیلومتــری 
قــرار دارد، مردمــان ایــن روســتا با 
مبــل  تولیــد  کارگاه   150 راه انــدازی 
و منبــت تحولی بزرگ در اشــتغال 
ایجــاد  شهرســتان  روســتایی 

کرده اند.
به گزارش هگمتانــه، این روزها 
جوانــان روســتای دهفــول از توابع 
شهرستان نهاوند 150 کارگاه تولید 

مبــل و منبــت راه اندازی کرده انــد و با این اقدام 
توانستند سهم بزرگی در ایجاد اشتغال، مبارزه 
اجتماعــی در ســطح  و مفاســد  ،بیــکاری  بــا فقر

شهرستان نهاوند داشته باشند.
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  رئیــس 
گردشــگری نهاوند اظهار کرد: روســتای دهفول 
یکــی از روســتاهای قدیمــی اســت که بــا صنایع 
دســتی و تولیــدات دامــی در شهرســتان نهاوند 
از  گفــت:  جانجــان  محســن  اســت.  معــروف 
گذشــته های بســیار دور قالیبافــی، منبت کاری، 
گیوه بافــی، دامــداری و کشــاورزی  از  عمده ترین 
ظرفیت های موجود در روستای دهفول نهاوند 
بــوده اســت کــه در ایــن بیــن قدمــت قالیبافــی 

و گیوه بافــی آن بــه بیــش از 150 ســال قبــل بــاز 
می گردد.

وی عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه این کــه شــغل 
بســیاری از این افراد منبت کاری اســت با کمک 
افــراد خیر و پــس انداز خانواده هــا مقداری پول 
جمع آوری شــد و در اختیار این افراد قرار گرفت، 
آن هــا نیز به ســرعت و با پشــتکار خــود اقدام به 

احداث کارگاه کردند.
بــه نقــل از تســنیم، ایــن مقــام مســؤول بــا 
تشریح سازو کار کارگاه های تولید مبل و منبت 
کــرد: در حــال حاضــر  ایــن روســتان عنــوان  در 
نزدیــک بــه 600 نفــر در 150 کارگاه مشــغول بــه 

فعالیت اقتصادی سالم هستند.

: امام جمعه بهار

امنیت اخالقی 
مطالبه مردم از دستگاه قضایی 

گروه شهرســتان:  هگمتانه، 
به مناسبت گرامیداشت هفته 
قــوه قضاییه نشســت رئیس و 
کارکنان دادگســتری بهار با امام 

جمعه برگزار شد.
به گزارش خبرنــگار هگمتانه 
امــام  نشســت  ایــن  در   ، بهــار از 
جمعــه بهــار گفت: قــوه قضاییه 
و  اســت  ملــت  حقــوق  پاســدار 
دارای پنج مســوولیت مشخص 

در قانــون اساســی جمهوری اســالمی اســت اما 
باید دادگســتری نســبت به مقوله پیشگیری از 
جرم بیش از پیش توجه داشته باشد وکارکنان 
قوه قضاییه باید نسبت به تعهد، اخالق، سعه 
، رفتــار اســالمی و اخــالق خوش بــا مردم و  صــدر

تقویت باورهای دینی اهتمام ورزند.
حجت االسالم ارزنده ادامه داد: قوه قضاییه 
 ، امــور اصــالح  کیفــری،  حقوقــی،  عرصه هــای  در 
اجــرای عدالــت، مبــارزه بــا ظلــم و تبعیــض بایــد 
وظیفــه خــود را به نحــو احســن در جامعه انجام 
دهــد تــا امنیــت و احســاس امنیــت در جامعــه 

نهادینه شود.
بــه  نســبت  قضاییــه  قــوه  کــرد:  اضافــه  وی 
پیگیری و پیشــگیری جرائم ســازمان یافته باید 

دقت و توجه جدی داشــته باشــد تا حرکت های 
خطــر آفریــن و آســیب های اجتماعــی در جامعه 

کاهش یابد.
نمــاد  را  قضایــی  دســتگاه  همچنیــن  وی 
الزم  گفــت:  و  دانســت  اســالمی  نظــام  اقتــدار 
اســت دســتگاه قضایــی در مقابل مفســدین و 

باندهای فساد با قدرت برخورد کند.
امــام جمعه بهــار امنیت اخالقــی را مطالبه 
همه مردم و دلســوزان برشــمرد و بر مبارزه با 
بدحجابــی تأکیــد کــرد و گفــت: تقویــت ایمان، 
اجــرای  و  عمــل  بــرای  خداترســی  و  معنویــت 
کســانی  همــه  خصوصیــت  اســالم  احــکام 
اســت که بــه دنبال اســالمیت نظــام و جامعه 

. هستند

کشف 30 کیلوگرم 
مواد مخدر در مالیر

فرمانــده  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
انتظامــی اســتان همدان از کشــف 30 کیلوگرم 
مــواد مخــدر در عملیــات مشــترک پلیســی در 

مالیر خبر داد.
علــی  ســردار  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
کامرانی صالــح بــا اشــاره بــه کشــف 30 کیلوگــرم 
تریاک با لفافه اظهار کرد: این میزان مواد مخدر 
در شهرســتان مالیر کشــف شــد که دستگیری 

دو قاچاقچی را نیز به همراه داشت.
پــی  در  گفــت:  خبــر  ایــن  تشــریح  در  وی 
تالش هــای اطالعاتــی کارکنــان پلیــس مبــارزه با 
مــواد مخــدر اســتان، این بانــد بزرگ قاچــاق که 
اقــدام به انتقال تریاک از اســتان های جنوبی به 

همدان می کرد، شناسایی شد.
فرمانــده انتظامــی اســتان همــدان افــزود: با 
توجه به اشراف روی شیوه و شگرد اعضای باند 
و بــا هدایت اطالعاتی و عملیاتی کارکنان پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اســتان و شهرســتان مالیر 
در یک عملیات هوشــمندانه بــا بکارگیری اصل 
غافلگیری خودروی ســواری متهمان شناسایی 

و متوقف شد.
کارکنــان  اطالعاتــی  اشــراف  گفــت:  وی 
بــر  را  عرصــه  مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه  پلیــس 
کــرده  تنــگ  اســتان  ســطح  در  قاچاقچیــان 
مخــدر  مــواد  قاچاقچیــان  شــده  باعــث  و 
نتواننــد بــه راحتــی بــه اهــداف شــوم و پلیــد 

برسند. خود 
کامرانی صالــح در ادامه ســخنانش از توقیف 
یــک محموله برنج قاچاق بــه ارزش 300 میلیون 
ریــال در همــدان خبــر داد و گفــت: در راســتای 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال، مأمــوران پلیــس امنیــت 
اقتصادی استان با تشدید کنترل بر خودروهای 
عبــوری در ایســتگاه شــهید زارعی یک دســتگاه 
خودروی نیســان حامل بار قاچاق را شناســایی 

و متوقف کردند.
وی افــزود: در بازرســی از کامیــون تعــداد 44 
کیســه 10 کیلویی برنج قاچاق فاقد هرگونه مجوز 

گمرکی به ارزش 300 میلیون ریال کشف شد.
فرمانــده انتظامی اســتان همــدان در گفتگو 
بــا فــارس، اظهــار کــرد: در ایــن رابطه یــک متهم 
دســتگیر و پس از تشــکیل پرونــده راهی مرجع 

قضائی شد.

فرمانده انتظامی نهاوند خبر داد:

غرق شدن کودک 4 ساله 
در کانال آب 

ورزشگاه علیمرادیان

ــان: فــرمــانــده  ــت ــرس ــه هــگــمــتــانــه، گــــروه ش
 4 پسربچه  شـــدن  غـــرق  از  نــهــاونــد  انــتــظــامــی 
آب حفر شده در ورزشگاه این  ساله در کانال 

شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، ســرهنگ احمد ســاکی 
ظهــر چهارشــنبه گذشــته در جمــع خبرنــگاران 
بیــان  نهاونــد  در  داده  خ  ر حادثــه  تشــریح  در 
بــا  تلفنــی  تمــاس  پــی  در  گذشــته  شــب  کــرد: 
غــرق  بــر  مبنــی   110 پلیســی  فوریت هــای  مرکــز 
شــدن پســر بچه 4 ســاله در کانــال آب در یکی 
از محــالت شــهر نهاونــد مأمــوران انتظامــی بــه 

محل اعزام شدند.
وی افزود: پــس از حضور مأموران، خانواده 
پســر بچه اظهــار کردند که فرزندشــان غروب از 
ج و پس از گذشــت چندین ســاعت  منــزل خار
از  بــه منــزل برنگشــته و  از تاریــک شــدن هــوا 
ورزشــگاه  نزدیکــی  در  آنهــا  منــزل  کــه  آنجایــی 
علیمرادیــان بــوده بــه داخل محوطه ورزشــگاه 
متأســفانه  کــه  می کننــد  مشــاهده  و  مراجعــه 
کــه در داخــل محوطــه  آب  کانــال  پســربچه در 
ورزشــگاه حفر شــده ســقوط کرده و غرق شده 

است.
سرهنگ ساکی همچنین گفت: با هماهنگی 
بــه  متوفــی  جســد  اورژانــس  بــا  گرفتــه  صــورت 
ســردخانه منتقــل و بــا تشــکیل پرونــده قضائــی 
دســت  در  خصــوص  ایــن  در  قانونــی  اقدامــات 

پیگیری است. 

خبــر

: مدیر جهاد کشاورزی بهار

آغاز برداشت محصول جو
ع بهار  از مزار

جهــاد  مدیــر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
برداشــت  گفــت:  بهــار  شهرســتان  کشــاورزی 
محصــول جــو از ســطح 17 هــزار و 800 هکتــار از 

کشتزارهای شهرستان بهار آغاز شد.
بــه گــزارش هگمتانــه، عبدالحســین اکبــری با 
بیــان اینکــه برداشــت جــو از ســطح 17 هــزار و 800 
هکتــار از کشــتزارهای شهرســتان بهار آغاز شــده 
اســت، گفت: بر اســاس پیش بینی صورت گرفته 
میزان برداشت جو در سال جاری افزایش خواهد 

داشت.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان بهار با اعالم 
ایــن خبر افزود: به منظور تأمیــن علوفه مورد نیاز 
واحدهای دامی 17 هزار و 800 هکتار از اراضی زراعی 
آبــی و دیم شهرســتان بهار به صــورت مکانیزه زیر 
کشت محصول جو قرار دارد که با توجه به تأمین 
نهاده هــای تولیــد و اســتفاده از بذرهــای اصــالح 

شده در وضعیت مناسبی از رشد قرار دارند.
اکبــری اظهار کرد: پیش بینی می شــود امســال 
بهــار  شهرســتان  در  جــو  تــن  هــزار   36 از  بیــش 

برداشت شود.
بــه نقل از مهــر، وی عنوان کرد: برای برداشــت 
محصول جو تاکنون 50 دستگاه کمباین از داخل 
ج منطقــه تأمین، ضد عفونــی و معاینه فنی  و خــار

شده است.

پیش بینی خرید تضمینی 
10 هزار تن گندم در تویسرکان

جهــاد  مدیــر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
خریــد  پیش بینــی  از  تویســرکان  کشــاورزی 
تضمینــی 10 هــزار تــن از گنــدم ایــن شهرســتان 

توسط مراکز خرید خبر داد.
در  اکبــری  مســعود  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
کمیســیون خریــد تضمینــی گنــدم بارند گی هــای 
امسال برای برداشت محصول خوب گندم و جو 
در ســال جــاری را مطلــوب دانســت و اظهــار کرد: 
خســارات تأثیرگــذار چون ســرمازدگی را در ســطح 
شهرســتان شــاهد نبودیم مگر خسارت معدود 
و جزئــی نظیر آفت کــه همکاران مــا در این موارد 

به موقع وارد عمل شدند.
بکارگیــری  پیش بینــی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
100 دســتگاه کمبایــن بــرای برداشــت  حداقــل 
محصــول گندم و جــو گفت: طی بازدید میدانی 
از اراضــی زیــر کشــت گنــدم و جــو حــدود 35 تا 
40 درصــد ایــن محصــوالت برداشــت شــده که 
عمــده برداشــت هــم مربــوط بــه محصــول جو 

است.
بیــان  بــا  مدیــر جهــاد کشــاورزی تویســرکان 
هیــچ  تویســرکان  در  خــدا  لطــف  بــه  اینکــه 
تــا  آتش ســوزی  خصــوص  در  گزارشــی  گونــه 
بــه امــروز نداشــتیم یــادآور شــد: بــا ایــن وجــود 
ســایر  و  آتش نشــانی  بــا  الزم  هماهنگی هــای 
ســطح  در  الزم  آمادگــی  منظــور  بــه  دســتگاه ها 

شهرستان انجام شده است.
وی با اشــاره به باال بودن هزینه های جابجایی 
کشــاورزان  کــرد:  تأکیــد  کمبایــن    دســتگاه های 
ســعی کننــد در زمانــی که دســتگاه کمبایــن برای 
برداشــت محصــوالت در روســتا هســت، توافقی 
کار برداشــت را انجام دهنــد، چراکه اگر کمباین از 
ج شــود برگرداندن مجدد دستگاه به  روســتا خار

روستا ممکن نیست.
به نقل از فــارس، اکبری با بیان اینکه کارخانه 
بــه عنــوان مراکــز  آرد نویــن، ســوتلق و اتحادیــه 
خرید و تعاونی روســتایی به عنوان مباشــر خرید 
مشــخص شده اند گفت: پیش بینی ما از 18 هزار 
تــن محصول برداشــت شــده گندم امســال این 
اســت کــه حــدود 10 هــزار تــن آن بــه مراکــز خریــد 

فروخته می شود.

خبــر اعمال محدودیت های جدید کرونایی در مالیر
مالیر هاجر  بهشت  آرامستان  ورودی های  مجدد  شدن  بسته 

وزارت  اعــالم  طبــق  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، مالیــر از نظــر 
قــرار  هشــدار  وضعیــت  در  کرونــا  ویــروس  شــیوع 
دارد کــه بــه دلیــل روند صعــودی تعــداد مبتالیــان به 
ایــن ویــروس، بر اســاس تصمیم ســتاد پیشــگیری، 
کنتــرل و مقابلــه با ویــروس کرونا در این شهرســتان، 
اعمــال  مــوارد  برخــی  در  جدیــدی  محدودیت هــای 

می شود.
بــه گــزارش هگمتانه، به گفته شــبکه بهداشــت و 
درمــان مالیــر در یک ماه گذشــته 90 درصــد افرادی که 
در این شهرستان به ویروس کرونا مبتال و تست آنها 
مثبت اعالم شد، مربوط به کسانی بود که در مراسمی 
همچــون عروســی، عــزا و مهمانی هــای خانوادگــی آن 
هــم بدون توجــه به فاصله گــذاری اجتماعــی و رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی شرکت کردند.
معــاون اســتاندار همــدان و فرمانــدار ویــژه مالیــر 
پنجشــنبه گذشــته در ایــن بــاره در جمــع خبرنــگاران 
اظهــار کــرد: با شــیوع ویــروس کرونــا از هفته گذشــته 
محدودیت های جدیدی را اعمال کردیم و شهروندان 
و تمامــی ارگان هــا و نهادهــا، اصنــاف و بازاریــان ملــزم 
بــه رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی و فاصله گذاری 

اجتماعی هستند.
قــدرت اهلل ولــدی تأکیــد کــرد: 90 درصــد مبتالیــان 
جدیــد به ویــروس کرونا در این شهرســتان مربوط به 
افرادی است که در مراسم عروسی و عزا شرکت کردند 

و باید جلوی شیوع همه گیری کرونا گرفته شود.
وی افــزود: طبق بخشــنامه ای که به دســتگاه های 
خدمات رســان و حوزه های تبلیغاتی و سایر نهادهای 
مرتبط ارسال شــد، اجازه برگزاری مراسم در آرامستان 

بهشت هاجر مالیر لغو شد.
فرمانــدار ویــژه مالیــر ادامــه داد: به چاپخانــه داران 
ســطح شــهر نیز اعالم کردیم اجازه چــاپ اعالمیه های 

مراســم  گذشــته  روال  طبــق  و  ندارنــد  را  ترحیــم 
خاکســپاری بــا تعــداد محــدود و برابر شــیوه نامه های 

بهداشتی انجام می شود.
در  عروســی  برگزارکننــدگان  کــرد:  تأکیــد  ولــدی 
ایــن شهرســتان متعهــد بــه رعایــت شــیوه نامه های 
بهداشتی و ضوابط الزم هستند، در غیر این صورت به 
نیروی انتظامی مصوبه داده ایم که با حضور دســتگاه 

قضایی با متخلفان برخورد شود.
وی گفت: به دلیل رعایت نکردن موارد بهداشــتی 
بــه  مراجعــه  هنــگام  رجوع هــا  اربــاب  برخــی  توســط 
دســتگاه های اجرایــی، کارمنــدان ایــن ادارات به کرونا 
مبتال شــده اند که اســتفاده از ماســک و رعایت موارد 

بهداشتی هنگام ورود الزامی شد.
معــاون اســتاندار همــدان بــا اشــاره به بازگشــایی 
مســاجد در ســاعت های خاص بیــان کــرد: نمازگزاران 
هنگام ورود به مســاجد ملــزم به رعایت فاصله گذاری 
اســتفاده  و  بهداشــتی  شــیوه نامه های  و  اجتماعــی 
از لــوازم شــخصی خــود هســتند و ایــن مــوارد از قبــل 

اطالع رسانی و تذکر داده شده است.
ولــدی با تأکید بر اینکه ســالمت مــردم در اولویت 
ما اســت افزود: مرکــز خدمات جامع ســالمت باغ گل 

روزانه از افراد مشکوک، تست کرونا می گیرد.
وی یادآور شد: تمامی اصناف و بازاریان نیز ملزم به 
استفاده از ماسک و دستکش هستند و هر حوزه ای 
کــه کوتاهــی کنــد، با برخــورد دســتگاه قضایــی مواجه 

می شود.
بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  مالیــر  ویــژه  فرمانــدار 
بازگشــایی تاالرهــا و رســتوران ها نیــز تأکید کــرد: طبق 
بخشنامه جدید این اماکن باید با 50 درصد ظرفیت و 
رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری 

اجتماعی فعالیت کنند.
کــرد: همچــون  از شــهروندان درخواســت  ولــدی 

اوایــل شــیوع ویــروس کرونــا، همراهی الزم را با ســتاد 
مقابلــه بــا کرونــا در این شهرســتان داشــته باشــند تا 
بــا قطع زنجیــره همه گیــری، بتوانیم هر چــه زودتر این 

ویروس را شکست دهیم.
مجــدد  شــدن  بســته  از  نیــز  مالیــر  شــهردار 
ورودی هــای آرامســتان بهشــت هاجــر مالیــر در پــی 

شیوع مجدد کروناویروس خبر داد.
حســین بابائی با بیان اینکه جلسه مقابله با کرونا 
با حضور مســؤوالن ادارات و ســازمان های وابسته به 
شــهرداری در سالن جلسات باغ تاریخی سیفیه برگزار 
شد، اظهار کرد: شیوع مجدد کرونا ویروس از چند روز 
قبل آغاز شــده و تعداد مبتالیان افزایش یافته است 
که این امر نیاز بیشــتر به محلول پاشــی و ضدعفونی 
کردن شهر را می طلبد و تمام کارکنان شهرداری باید با 

تمام امکانات در این امر کوشا باشند.
وی افزود: در همین راســتا ســازمان حمل و نقل 
مســافر و بــار نســبت به ضــد عفونــی کردن وســایل 
نقلیــه عمومی، تاکســی ها و اتوبوس ها اقدام می کند 
و تاکســی ها ملزم هستند سه نفر مسافر سوار کنند 
و کرایه آنها سرشــکن شــده و افزایش جزیی داشــته 

باشد.
وی از بســته شــدن مجدد ورودی های آرامستان 
بــه  توجــه  بــا  کــرد:  بیــان  و  بهشــت هاجــر خبــر داد 
اینکــه برگــزاری مجالــس ترحیــم در مســاجد ممنوع 
اســت، تعدادی از بســتگان اموات، این مراســم را در 
آرامســتان بهشــت هاجــر برگــزار می کردند کــه باعث 
تجمع افراد شــده و احتمال ســرایت کرونا را افزایش 

می داد.
بابائــی اظهارکــرد: برابــر مصوبــه ســتاد هماهنگــی 
مقابلــه بــا کرونــا شهرســتان مالیــر از ابتــدای تیرمــاه 
ســال جاری در ورودی آرامســتان بهشت هاجر بسته 

می شود و از تجمع افراد جلوگیری به عمل می آید.

شــهردار مالیر از افزایش محلول پاشــی در ســطح 
تمــام  افــزود:  و  داد  خبــر  شــهری  مبلمــان  و  معابــر 
ســرویس های بهداشــتی بوســتان هــا، وســایل بازی 
کودکان و مبلمان بوســتان ها هر روزه با آب ژاول ضد 

عفونی می شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به دستورالعمل های 
بهداشتی یکی از بهترین راه های جلوگیری از سرایت 
کرونا اســتفاده از ماسک اســت، مقرر شده است به 
منظور حفظ سالمت کارکنان شهرداری از ابتدای تیر 
مــاه کلیه مراجعان به شــهرداری ملزم به اســتفاده از 
ماسک باشــند و معاونت خدمات شهری شهرداری 
مالیر نســبت به تهیه ماده اصلی ضدعفونی اقدام و 
پیگیری هــای الزم درباره عملیات ضد عفونی معابر را 

به عمل آورد.
»شهری که من دوســت دارم« به تصویر کشیده   �

شد
ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  مالیــر  شــهردار     
خــود گفــت: همزمــان بــا دهه کرامــت در مراســمی از 
برگزیدگان مســابقه نقاشی« شــهری که من دوست 

دارم« با اهدا لوح و جایزه تقدیر به عمل آمد.
ســال  اســفندماه  مســابقه  ایــن  افــزود:  ــی  ئ ا ب ا ب
گذشــته همزمان با هفته درختکاری و با هدف رشــد 
و پــرورش خالقیت هــای کــودکان و آشــنایی آنهــا بــا 
اهمیت فضای سبز شهری در هشت گروه سنی 4 تا 
11 ســال برگزار و بیش از 500 اثر به دبیرخانه ســازمان 

ارسال شد.
وی خاطرنشــان کرد: بر اساس رأی هیأت داوران، 
امیرمحمــد  غیاثونــد،  امیرحســین   ، ی ـ ـ ب ج ر ا  ی ت ن ـ ـ ش
کریمی، برســام موســوی، مینا زرینی، فاطمه مهدوی 
، ســورن کولیوند، زهرا اســدی، آرتین زندی و الین  پور
بابایی، برگزیدگان مســابقه نقاشــی » شــهری که من 

دوست دارم« بودند.

طی سال 98

آستان قدس رضوی در بهار ینه یک و نیم میلیارد تومانی  هز
آســتان قــدس رضــوی  گــروه شهرســتان: مســؤول دفتــر  ه،  ـ ـ ان ت م گ ه
شهرســتان بهار از هزینه کرِد یک میلیارد و 517 میلیون تومان در ســال 98 

توسط آستان قدس رضوی شهرستان بهار خبر داد.
، عبداله رجبی در جمع خبرنگاران  بــه گــزارش خبرنگار هگمتانه از بهار
شهرستان بهار گفت: 27 میلیون تومان برای 135 نفر زیارت اولی در طی 
ســه کاروان زیارتــی در ســال گذشــته هزینــه شــد. هزینه رفت و برگشــت 
توســط خیریــن بهــاری و اســکان و تغذیــه توســط آســتان قــدس رضــوی 

مشهد انجام شد.
وی اعــالم کــرد: بــرای اطعــام محرومیــن و نیازمنــدان و زائریــن کربال 57 
میلیــون و 975 هــزار تومــان، عیــادت و دلجویــی از محرومیــن و بیمــاران 
ســرطانی و جانبــازان 51 میلیــون تومان، بــرای تهیه جهیزیه بــرای زوج های 

جوان نیازمند به جهیزیه 128 میلیون و 600 هزار تومان هزینه شده است.
وی تصریــح کــرد: ســبد کاال بــرای نیازمنــدان در 8 مرحلــه با اعتبــار 326 
میلیــون و 897 هــزار تومــان توزیــع شــد کــه اعتبــار آن از محــل کمک هــای 

خیرین بهاری تأمین شد.
رجبــی اظهــار کرد: کمک نقــدی بالعوض به مبلــغ 16 میلیــون و 965 هزار 
تومان، اعطای تسهیالت به مبلغ 250 میلیون تومان با سود 4 درصد، کمک 
بــه بیمــاران شــامل هزینه هــای دارویــی، عمــل جراحــی، کمک بیمارســتان، 
دندانپزشکی به مبلغ 26 میلیون و 134 هزار تومان صورت گرفته و در حوزه 

اشتغال و کارآفرینی 1 میلیارد و 500 هزار تومان هزینه شده است.
وی توجــه بــه مســائل فرهنگــی را از رویکرد های آســتان قــدس رضوی 
برشــمرد و گفت: در مناسبت های مختلف برنامه های فرهنگی با اعتباری 
بالــغ بــر 107 میلیــون و 303 هــزار تومــان انجام شــده، همچنین 100 ســاعت 
کالس آموزشــی در مناطــق محــروم توســط اردوهــای فرهنگــی جهــادی در 
روســتاهای شهرســتان و مســکن مهــر برپــا شــده کــه در هــر کالس 200 تا 
450 نفر شــرکت کننده در کالس های گلدوزی، نقاشی، ریاضی، زبان، قران، 

مشاوره و روانشناسی شرکت کردند.
وی مبلغ نقدی جمع آوری شده از مردم را 365 میلیون و 700 هزار تومان 

اعالم کرد و گفت: در سال گذشته مبلغ مذکور توسط آستان قدس رضوی 
شهرستان بهار جمع آوری شد.

رجبــی اعــالم کرد: 450 خیر به صــورت ثابت و دائمی و برخــی از خیرین به 
صورت مقطعی به آستان قدس رضوی شهرستان بهار کمک می کنند.

وی تصریح کرد: یک هزار کیســه آرد در راستای کارآفرینی برای رشته بری، 
پختن نان و گرده به صورت رایگان در اختیار افراد قرار گرفته و آستان قدس 
رضوی شهرســتان بهار در اشــتغال به کار زنان سرپرســت خانوار در خیاطی 

و بافندگــی اقداماتــی داشــته و در صــدد ایجاد محلی، برای فــروش تولیدات 
آستان قدس است و دولتی ها باید زمینه فروش یا صادرات را فراهم کنند.

وی افزود: دو منزل مسکونی و 5 سرویس بهداشتی و سه مورد ایزوگام 
با اعتبار 115 میلیون و 700 هزار تومان، هزینه رفت و برگشت اعزام افراد برای 
اردوهــای  جهــادی بــا اعتبار 3 میلیون تومان توســط آســتان قــدس رضوی 

شهرستان بهار انجام شده است.
 وی اعالم کرد: آستان قدس رضوی شهرستان بهار جزء شهرستان های 
پیشرو در جذب نذورات و صدور قبوض کمک در کشور است و همچنین 

در استان دارای رتبه برتر است.
عبداهلل رجبی از جذب 130 گوسفند قربانی در سال گذشته در شهرستان 
بهار خبر داد و گفت: برخی از مردم هزینه سالگرد اموات را توسط آستان به 

نیازمندان می رسانند که اقدامی بسیار خداپسندانه است.
وی تصریح کرد: تعداد خادمیاران شهرســتان بهار 495 نفر هســتند که 
250 خــادم فعــال می باشــند و 240 نفــر دارای پرونده ناقص هســتند که باید 

آموزش های الزم را بگذرانند.
مســؤول دفتر آســتان قدس رضوی شهرســتان بهار اظهار کرد: تهیه 3 
هزار مورد مواد ضدعفونی کننده، 2 هزار ماسک، تهیه سبد کاال برای بیماران 

کرونایی نیز انجام شده است.
در صورتی که ثروتمندان خمس و زکات حقیقی خود را پرداخت کنند   �

هیچ نیازمندی در شهر باقی نخواهد ماند
وی اظهار کرد: نیازمندان ســطح شــهر شناسایی شــده و هر یک از مراکز 
خیریه شهرستان، بخشی از خانواده های نیازمند را حمایت می کند تا موازی 
کاری صــورت نگیــرد و هزار خانواده در شــهر بهار تحت حمایت مراکز خیریه 
شهرستان قرار دارند و در صورتی که ثروتمندان خمس و زکات حقیقی خود 

را پرداخت کنند هیچ نیازمندی در شهر باقی نخواهد ماند.
رجبی عنوان کرد: در ســال تحصیلی گذشــته 300 دانش آموز لوازم تحریر 
کیــف و کفش و هزینه ثبت نام از آســتان قدس رضــوی دریافت کردند و 50 

مورد لباس فرم دانش آموزی توسط آستان تأمین شده است.
وی بــه برنامه های دهه کرامت اشــاره کــرد و گفت: نصب صد پرچم امام 
رضا)ع( با همکاری شهرداری، تهیه 20 مورد کمک هزینه جهیزیه به مبلغ 100 
میلیــون تومــان، اهدای 12 دســت لباس کامل نــوزاد به بیمارســتان آیت ا... 
بهــاری و ذبــح 4 بانــی در شــب والدت امــام رضــا)ع( برای نیازمنــدان و حضور 
خادمیــن حــرم بــا پرچم گنبد حــرم مطهر امــام رضــا )ع( در مراســم تجلیل از 

فعالین رزمایش کمک مؤمنانه در دهه کرامت انجام می شود.
وی ویزیــت رایــگان ســه پزشــک خادمیــار در دهــه کرامــت، اجــرای 
مســابقات مختلف در فضای مجازی از ســوی کانون خادمیاران اللجین، 
برپایی کاروان شــادی ســیار شــهر صالح آبــاد، توزیع 350 ســبد غذایی به 
خانوارهــا در روز تولــد امــام رضــا )ع( در ســطح شهرســتان بهــار را از دیگر 

برنامه های دهه کرامت عنوان کرد.

شهرستان
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تخفیف فصلی خرید کتاب

معــاون  همــدان:  خبــر  گــروه  گمتانــه،  ه
اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره کل  رهنگــی  ف
همدان گفت: تخفیف فصلی برای خرید کتاب 
پیش بینــی شــده تــا عالقــه منــدان بتوانند به 

سمت مطالعه و کتاب سوق یابند.
فرهنگــی  معــاون  هگمتانــه،  گــزارش  ــه  ب
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی همــدان بــا 
ـان اینکــه توســعه و اشــاعه فرهنــگ کتــاب  بیـ
خوانــی همــواره در دســتور کار اداره فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی اســت اظهار کرد: بر این اساس 
هــر ســال عــالوه بــر نمایشــگاه سراســری کتاب 
نمایشــگاه های اســتانی و عمومــی دیگــری نیــز 
برگزار می شــود تا بتوان فرهنگ مطالعه و کتاب 

را وارد خانواده ها کرد.
مجیــد فروتــن بیــان کــرد: در هــر فصلــی از 
ســال تخفیــف ویــژه ای بــرای خواننــدگان کتاب 
اختصــاص می یابد به طوری که کتاب فروشــی ها 
بــا 20 درصــد تخفیــف فــروش دارنــد تــا بتــوان 

فرهنگ کتاب خوانی را گسترش داد.
ح بازدید و خرید کتاب از فروشــگاه ها  وی طر
کــه طرحــی از ســوی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی اســت را نیز بــرای افزایش خریــد کتاب 
ح بــرای کتــاب  عنــوان کــرد و افــزود: در ایــن طــر
ه  ـ ـ ت ف ر گ ر  ـ ـ ظ ن ر  د ی  ر ت ـ ـ ش ی ب ف  ـ ـ ی ف خ ت ن  ا ک د و ـ ـ ک

می شود.
وی تصریح کرد: برای حمایت از انتشــاراتی ها 
دهنــد  افزایــش  را  نشــر  تازه هــای  ننــد  ا و ت ب ه  ـ ـ ک
نیــز کاغــذ تأمیــن شــده و به علــت شــیوع کرونا 
در فهرســت حمایتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 

اسالمی نیز قرار گرفته اند.
وی در گفتگــو با فارس بیان کرد: در افزایش 
ســطح کتاب خوانــی همه نهادهــای فرهنگی به 
ویژه نهاد کتابخانه های عمومی دخیل هستند 
بــه طــوری کــه بــا افزایــش عضوگیــری می توانند 

موجب افزایش سطح مطالعه شود.

از سوی مجمع خیرین سالمت همدان 
صورت گرفت

کمک460 میلیون ریالی 
به بیماران سخت درمان

هگمتانه، گروه خبر همدان: مســؤول امور 
مشــارکت های مردمی مجمع خیرین سالمت 
همــدان از مســاعدت 460 میلیــون ریالــی بــه 

بیماران سخت درمان همدان خبر داد.
به گــزارش هگمتانه، حمید شــاکری صفت از 
برگــزاری یک صــد و نود و چهارمین جلســه امور 
مــددکاری مجمع خیرین ســالمت همــدان خبر 
داد و اظهــار کــرد: در این جلســه پرونده 11 بیمار 

بررسی شد.
بــه مســاعدت بالعــوض 150  اره  ـ ا اشـ ـ ـ ب وی 
میلیــون ریالــی مجمــع خیرین ســالمت همدان 
وام  ریــال  میلیــون   250  : د و ز ـ ـ ف ا ن  ا ر ا ـ ـ م ی ب ه  ـ ـ ب

قرض الحسنه در اختیار بیماران قرار می گیرد.
مســؤول امور مشــارکت های مردمــی و امور 
مــددکاری مجمــع خیریــن ســالمت همــدان بــا 
بیــان اینکه 60 میلیــون ریال از ســایر مراکز برای 
ایــن بیمــاران تخفیــف گرفتــه شــد خاطرنشــان 
کــرد: در ایــن جلســه تصویــب شــد ســه بیمــار 
ح »ســخاوت« و سه بیمار نیز زیر  زیرپوشش طر

ح مهربانی« قرار گیرند. پوشش »طر
وی با اشاره به اینکه در مجموع 460 میلیون 
ریــال به بیماران ســخت درمان مســاعدت شــد 
خاطرنشــان کــرد: بیمــاران گــروه هــدف مجمــع 
خیرین ســالمت همدان بیماران ســخت درمان 
مبتــال بــه ســرطان نیازمنــد بزرگســال، کــودکان 
ناشــنوا و کم شــنوا، کودکان دارای بیماری قلبی، 
کــودکان دارای اختــالل رشــد، کــودکان دارای 
بیمــاری حــاد چشــمی و کــودکان دارای شــکاف 

لب و کام نیازمند هستند.
شــاکری صفــت با بیــان اینکــه اقــدام خیر در 
نــزد خداوند منــان بی اجــر نخواهد مانــد افزود: 
خیــران می تواننــد کمک هــای خــود را به شــماره 
6037991199528096 واریــز کننــد تــا بــه  کارت 

دست نیازمندان واقعی برسد.

خبــر

فرمانده انتظامی استان:

در کنار شوراهای اجتماعی 
محالت همدان خواهیم بود

گــروه خبــر همــدان: فرمانــده  هگمتانــه، 
در  کــرد:  کیــد  تأ همــدان  اســتان  امــی  ظ ت ن ا
ـار شــوراهای اجتماعــی محــالت همــدان  کنـ

خواهیم بود.
بــه گــزارش هگمتانــه، ســردارعلی کامرانــی 
اجتماعــی  شــورای  رؤســای  ــع  م ج ر  د ح  ـ ـ ل ا ص
شــوراهای  کــرد:  هــار  ظ ا ن  ا د ـ ـ م ه ت  ال ـ ـ ح م
زمینــه  در  بایــد  ان  د ـ ـ م ه ت  ال ـ ـ ح م ی  ـ ـ ع ا م ت ج ا
افزایــش مشــارکت مــردم، ایجــاد احســاس 
و  ش  ز و ـ ـ م آ و  ن  ا د ن و ر ه ـ ـ ش ر  د ت  ی ل و ؤ ـ ـ س م

گاه ســازی افراد جامعه قدم بردارد. آ
و  م  ـ ـ ه م ی  ـ ـ ع و ض و م ت  ـ ـ ی ن م ا  : ت ـ ـ ف گ ی  و
مشــارکت مــردم در ایجــاد امنیــت انکارناپذیر 

است.
وی بــا بیــان اینکه در این زمینه شــوراهای 
مشــارکت های  جــذب  بــا  محــالت  ــی  ع ا م ت ج ا
مردمــی بــه ایجاد بهتــر امنیت کمــک خواهند 
اجتماعــی  شــوراهای  ضــای  ع ا  : ت ـ ـ ف گ  ، د ر ـ ـ ک
محــالت همــدان عــالوه بــر ارتبــاط مســتمر بــا 
کالنتری هــا می تواننــد با پلیس هــای تخصصی 
ما نیز ارتباط داشــته و مشکالت محالت خود 

ح کنند. را مطر
فرمانــده انتظامــی اســتان همدان بــا بیان 
گاه ســازی  اینکــه یکــی از اهداف این شــوراها آ
گاه ســازی مــردم  آ و اطالع رســانی اســت و بــا 
جامعــه می تــوان بیــش از 70 درصــد مانــع از 
گاه سازی  وقوع جرم در جامعه شــد، گفت: با آ
و اطالع رســانی مناســب در جامعــه می تــوان 

جلوی انجام بســیاری از جرایم را گرفت.
وی بــا اشــاره به معضــل اعتیــاد در جامعه 
بیــان کرد: ســال گذشــته بیــش از 7 تــن انواع 
مــواد مخــدر در اســتان همدان کشــف شــد و 
بــر روی یــک بانــد مــواد مخــدر حداقــل 4 مــاه 
کار اطالعاتی انجام شــد تا به موفقیت دســت 

پیدا کردیم.
فرمانــده انتظامــی اســتان همــدان عنــوان 
کــرد: موضــوع مبــارزه بــا مــواد مخــدر بایــد در 
کمااینکــه  ازی شــود  ـ ا فرهنگ سـ ـ خانواده هـ
ارتقا سواد رســانه ای یکی از اولویت های مهم 

جامعه ما است.
ســردار کامرانــی صالــح گفت: حــوزه فضای 
مجازی یکی از دغدغه های اصلی اســت چراکه 
امــروز کســانی کــه بــه طــور تفریحــی در فضای 
مجــازی فعالیــت می کردنــد در ایــن فضــا غرق 

شده اند.
وی بابیــان اینکــه امــروز فضــای مجــازی به 
جوانان ما خوراک می دهد و تمامی مشــکالت 
فرهنگی اجتماعی و ضد ارزشــی حاصل فضای 
بــه  ـبکه های ماهــواره ای اســت  ازی و شـ ـ مجـ
برقــراری بیــش از یــک میلیــون تماس بــا مرکز 
فوریت هــای پلیــس 110 اشــاره و بیــان کــرد: در 
حــال حاضــر 92 درصــد اعــالم رضایت منــدی از 
تماس هــای برقرار شــده بــا مرکــز فوریت های 

پلیس 110 را شاهدیم.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم ارائــه آموزش هــای 
 4 از  بیــش  ـت:  گفـ وندان  ـهر ـه شـ ـ ب ـدد  متعـ
500 دقیقــه از طریــق صــدا و ســیما  ـزار و  هـ
آموزش هــای الزم بــه مردم ارائه شــده و ســال 
گذشــته 35 هــزار نفر در مســاجد و کالنتری ها 
مــوارد آموزشــی را فراگرفتــه و 7 هــزار پرونــده 

خانوادگی نیز به مصالحه ختم شــده است.
فرمانــده انتظامــی اســتان همــدان عنــوان 
کــرد: اهمیــت شــورای اجتماعــی محــالت در 
آمــوزش بــه شــهروندان انکارناپذیــر اســت 
چراکــه یک نفــر از شــورای اجتماعی هــر محله 
می تواند به عنوان معتمد پلیس در آن محله 

شناخته شود.
وی بــا بیــان اینکــه نیــروی انتظامــی در هــر 
لحظــه در کنــار شــوراهای اجتماعــی محــالت 
همــدان خواهــد بــود، بیان کــرد: با تمــام توان 
و ظرفیــت در کنار شــوراهای اجتماعی محالت 
همــدان خواهیــم بــود و از هیــچ کمکــی دریــغ 

نخواهیم کرد.
ســردار کامرانــی صالــح افــزود: شــوراهای 
زمینــه  در  بایــد  ــدان  م ه ت  ال ـ ـ ح م ی  ـ ـ ع ا م ت ج ا
مشــارکت مردم، ایجاد احســاس مسؤولیت، 
گاه سازی افراد جامعه و تأکید لزوم  آموزش و آ

نصــب دوربین در محالت قدم بردارند.

خبــر

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورا:

می خورد رقم  کشور  غرب  منطقه  در  گردشگری  جدید  مقصد 
رئیــس  همــدان:  خبــر  گــروه  نــه،  ا ت م گ ه
کمیســیون اقتصاد، ســرمایه گذاری و گردشــگری 
شــورای اســالمی شــهر همدان تأکید کرد: انعقاد 
تفاهم نامه همکاری مشترک همدان با شهرهای 
ســنندج و کرمانشــاه در حــوزه مدیریــت  شــهری، 
مقصد جدید گردشــگری در منطقه غرب کشور را 

رقم خواهد زد.
به گزارش  هگمتانه، حسین قراباغی در حاشیه 
نشســت مشــترک گردشــگری زاگــرس نشــینان با 
محوریــت انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری مشــترک 
همدان با شــهرهای ســنندج و کرمانشــاه در حوزه 
مدیریت شــهری، گفــت: در گام دوم اجــرای مصوبه 
ایــن کمیســیون تخصصی مبنی بر عملیاتی شــدن 
اهــداف مقصــد جدیــد گردشــگری در منطقه غرب 
ـار در  ، جلســه هماهنگــی و رایزنــی ایــن بـ کشــور
ســطح مدیــران گردشــگری ســازمان های فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری های همدان، سنندج 

و کرمانشاه صورت گرفت.
قراباغــی افــزود: در مرحلــه بعــد، امضــای نهایی 

تفاهم نامه مقصد جدید گردشگری در منطقه غرب 
کشــور توســط شــهرداران یــا رؤســای ســازمان های 
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری های یــاد 

شده، انجام خواهد شد.
این عضو شــورای شــهر همدان معتقد اســت: 
بایــد از ظرفیــت مدیریت شــهری بــرای کمــک بــه 

گردشــگری، جذب و ماندگاری بیشــتر گردشــگر در 
منطقه غرب کشور بهره گیری شود.

قراباغی بیان کرد: اراده ما در کمیسیون اقتصاد، 
سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان بر 
این اســت تا به ســهم خــود از تمامــی ظرفیت های 
ممکن برای توســعه گردشــگری همدان به عنوان 

پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین استفاده کنیم.
رئیــس کمیســیون اقتصــاد، ســرمایه گذاری و 
گردشــگری شــورای اسالمی شــهر همدان در پایان 
گفــت: تــالش کردیــم ضمــن تعامــل و هم فکــری 
بیشــتر بــا اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
ـی  ـی اصلـ ـوان متولـ ـه عنـ بـ ـتان  ـگری اسـ و گردشـ
گردشــگری؛ همــکاری خوبــی بــرای حصول بــه این 

مهم داشته باشیم.
بــه نقــل از روابط عمومی شــورای اســالمی شــهر 
همدان؛ این جلســه به میزبانی ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری همدان و به میزبانی 
دهکــده گردشــگری و اقامتــی گنج نامــه صــورت 

گرفت.
و  علیصــدر  گردشــگری  نشــان  دو  ــن  ی ن چ م ه
گنج نامه نیز تفاهم نامــه همکاری با مدیریت های 
کرمانشــاه  و  ســنندج  شــهرهای  ی  ر گ ـ ـ ش د ر گ
از  مجموعه هــا  ایــن  کارکنــان  ه منــدی  ر ه ب ی  ا ر ـ ـ ب
تاریخــی  شــهر  کهــن  ردشــگری  گ ی  ا ـ ـ ه ت  ی ف ر ظ

همدان امضا کردند.

ح »امام محله« در همدان اجرا می شود طر
امام جمعه همدان: ترویج اندیشه اسالمی نیاز امروز بشر

»امــام  ح  طــر همــدان:  خبــر  ه  و ر ـ ـ گ  ، ه ـ ـ ن ا ت م گ ه
محله« با همکاری مرکز امور رسیدگی به مساجد 

در همدان اجرا می شود.
بــه گــزارش هگمتانــه، نماینــده ولــی فقیــه در 
استان همدان عصر چهارشنبه در دیدار با مدیران 
تبلیغــات اســالمی اســتان گفــت: تمــام جان مایــه 
وظایف تبلیغات اسالمی را اگر در یک کلمه خالصه 
کنیــم، آن حفــظ و تقویــت ارزش هــا و کرامت هــای 

انسانی است.
آیــت اهلل حبیب اهلل شــعبانی اظهار کــرد: حجت 
و  انقالبی تریــن، جهادی تریــن  از  ــری  نظی م  ـال االسـ
همراه تریــن مســؤوالنی اســت که در ایــن مدت در 

همدان با وی در ارتباط بوده ایم.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان همــدان تصریح 
کرد: در جهان امروز که تمدن غربی و سبک زندگی 
در حــال از بیــن بــردن کرامت انســانی اســت، حفظ 
کرامــت و تقویــت کرامت های اکتســابی انســان ها 

وظیفه ذاتی شما است.
وی بــا اشــاره بــه اساســنامه ســازمان تبلیغــات 
اســالمی، بیــان کــرد: یکــی از موضوعــات مهــم در 

ایــن اساســنامه دفــاع عقالنــی و منطقــی از اســالم، 
نظام اســالمی و انقالب اســالمی است که تبلیغات 

اسالمی باید آن را وظیفه خود بماند.
آیت ا... شعبانی با تأکید بر اینکه ترویج اندیشه 
ح کرد: در دنیای  اسالمی نیاز امروز بشر است، مطر
امــروز بــه خصــوص در فضــای مجــازی آموزه هــای 
دینــی و اســالمی ما مورد هجوم قرار گرفته اســت و 
ایــن کار را ســخت تر می کند، و از طرفی مســؤولیت 

شما را دو چندان می کند.
وی بیــان کرد: هر مســؤول در برابر مســؤولیتی 

که دارد باید پاسخ گو باشد.
مدیــرکل تبلیغات اســالمی همدان نیــز با اعالم 
ح »امــام محلــه« در همــدان، گفــت: بــه  اجــرای طــر
منظــور جلوگیــری از مــوازی کاری در فعالیت هــای 
ح با همــکاری مرکز امور رســیدگی  مســجد، ایــن طر

به مساجد اجرا خواهد شد.
حجــت االســالم محمدهــادی نظیــری بــا بیــان 
اینکه رؤســای ادارات تبلیغات اسالمی فرماندهان 
خــط مقدم عملیــات فرهنگی هســتند، اظهــار کرد: 
مبلغان در فضاهای مختلف شــهری و روستایی با 

تمام توان مشغول خدمت رسانی هستند.
وی بــا بیــان اینکــه اگــر مبلغــان جایــگاه خــود 
در جامعــه را بــه درســتی درک کننــد اثــرات خوبــی را 
ح کــرد: تأمیــن امنیــت  شــاهد خواهیــم بــود، مطــر
و برداشــتن کیوســک نیــروی انتظامــی در یکــی از 
مناطــق کــم برخــوردار تنهــا یکــی از نتایــج حضــور و 
فعالیت  مبلغان اســت که این نوع اقدامات را باید 

گسترش دهیم.
وی بــا اشــاره بــه ســالروز تبلیــغ و اطالع رســانی 
دینــی، گفــت: در مراســمی کــه بــا حضــور فعــاالن 
ـور در تهــران برگــزار شــد،  ـر کشـ فرهنگــی سراسـ
همســر شــهید ســلگی، بانوان نهاونــدی که مورد 
تقدیــر رهبر معظــم انقالب قــرار گرفتنــد، خانواده 
ـی  یـ ا جر ا ر  ـ ـ ی ب د ی  ر ـ ـ نی ن  ا ـ هقـ د  ، ـمی سـ قا ـهید  شـ
و  ی  ن ی ـ ـ حس ن  ا ـ ـ م ال غ ر  ـ ـ ی پ ی  ـ ـ ل ل م ل ا ن  ی ب ش  ـ یـ ا م ه
عدالتخواه رئیس کل دادگســتری همدان، توسط 
حجت االســالم والمسلمین قمی مورد تقدیر قرار 

گرفتند.
وی بــا تقدیر از اقدامات رئیس کل دادگســتری 
اســتان همــدان، عنــوان کــرد: توجــه بــه پیوســت 

فرهنگی در فعالیت های دادگســتری اســتان کاماًل 
مشــهود اســت و ایــن اقدامــات باعــث شــده تــا از 
رئیــس کل دادگســتری بــه عنــوان فعــال فرهنگــی 

تقدیر شود.
ح  حجــت االســالم نظیــری بــا اعــالم اجــرای طــر
»امــام محلــه« در همــدان، اظهــار کــرد: بــه منظــور 
جلوگیری از موازی کاری در فعالیت های مربوط به 
ح با همکاری مرکز امور رســیدگی  مســجد، این طر

به مســاجد اجرا خواهد شد.

رئیس کمیسیون برنامه  بودجه و مالی شورا اعالم کرد:

ضرورت تعیین معیارهای کارشناسی برای تدوین بودجه عادالنه
رئیــس  ــدان:  م ه ر  ـ ـ ب خ ه  و ر ـ ـ گ  ، ه ـ ـ ن ا ت م گ ه
کمیســیون برنامه ، بودجه و مالی شورای اسالمی 
شــهر همدان اعالم کرد: انتظار می رود شــهرداری 
در قالــب ارائــه الیحــه به صحــن شــورا، معیارهای 
کارشناسی مناسب از جمله عدم توسعه یافتگی 
مناطــق و... برای تدویــن بودجه عادالنه و منطقی 
ســال 1400 شــهرداری تعیین کند تا بر اساس این 
معیــار و مالک ها، مســیر برنامه ریزی شــده و بهتر 

طی شود.
بــه گزارش روابط عمومی شــورای اســالمی شــهر 
همدان؛ اکبر کاوســی امید در نطق پیش از دســتور 
بیســت ویکمین صحــن شــورا، اظهــار کــرد: البتــه 
کمیســیون تخصصی برنامه ، بودجه و مالی شورای 
شــهر همــدان آمادگــی دارد معیارهای کارشناســی 

ح، ارائه دهد. شده حوزه بودجه را در قالب طر
 ، وی همچنیــن خطاب به اعضای شــورای شــهر
درخواســت کــرد: ایــن مهــم بایــد تأکیــد شــود کــه 
مباحث بودجه و تعرفه سال 99 شهرداری همدان 

از ســوی روابط عمومــی شــهرداری، در دســترس 
تمامــی مــردم قــرار گیرد تا نســبت به شــرایط مطلع 

شوند و مطالبه گری کنند.
کاوســی امید در ادامــه نســبت بــه اعــالم وعــده 
ح قطار شــهری از ســوی شــهردار همدان  اجرای طر
در آییــن افتتــاح و کلنگ زنــی پروژه هــای منطقــه 4 
ح همچنان در حد  انتقاد کرد و یادآور شــد: ایــن طر
ح مباحث به  ح است؛ از این رو باید طر مطالعه مطر

صورت معقول و منطقی باشد.
ضرب و شــتم خبرنگار در جامعه اســالمی، قابل   �

پذیرش نیست
عضو شــورای اســالمی شــهر همــدان همچنین 
نســبت بــه ضرب و شــتم خبرنــگار همدانــی انتقاد 
کــرد و گفــت: یکــی از خبرنــگاران همــدان بــه دلیل 
خ داده توســط یکی از هتل های  انعکاس تخلفات ر
معروف اســتان در زمان اوج بیماری کرونا، از سوی 
کارکنــان ایــن هتــل مورد ضرب و شــتم قــرار گرفت 
کــه ایــن گونــه اقدامــات در جامعــه اســالمی، قابل 

پذیرش نیست.
و  انتظامــی  نیــروی  کــرد:  بیــان  د  ی م ا ی  ـ ـ س و ا ک
دادســتانی باید در این زمینه، حساسیت بیشتری 
داشــته باشــد تــا شــاهد تکرار ایــن حــوادث تلخ در 

شهر همدان نباشیم.
وی بــا تأکیــد بــر اینکه اطالع رســانی و شــفافیت 
متأســفانه  ــرد:  ک ر  ا ـ ـ ه ظ ا  ، ت ـ ـ س ا ی  ر و ر ـ ـ ض ی  ر ـ ـ م ا
اطالع رســانی خبرنــگاران بــه مــذاق برخــی از افــراد 
خــوش نمی آیــد؛ از ایــن رو در صــورت عــدم پیگیری 
جــدی ایــن مهــم، فضایــی فراهــم می شــود کــه 
نخبــگان و فرهیختــگان نمی تواننــد در اجتمــاع به 

ح مسئله و انتقاد، داشته باشند. راحتی طر
آموزش وپــرورش، فرآینــد عملیاتــی مناســب در   �

آموزش پایه ای
جمعیــت  مســؤوالن  بــه  خطــاب  وســی امید  ا ک
شــورا،  صحــن  در  حاضــر  همــدان  احمــر  ــالل  ه
پیشــنهاد داد: تهیه کلیپ آموزشــی یــک دقیقه ای 
به منظــور انتشــار در فضــای مجــازی بــرای آمــوزش 

تمامی افراد جامعــه و ارتقای فرهنگ خودامدادی، 
بسیار اثرگذار است.

عضو شــورای شــهر همــدان در پایــان گفت: اگر 
قــرار اســت آموزش هــا بــه صــورت پایــه ای صــورت 
گیــرد، آموزش وپــرورش بهتریــن مأمــن آن اســت 
کــه عــالوه بــر پوشــش جمعیــت قابــل توجهــی از 
جامعه، آموزش هــای خانواده و جای گذاری دروس 
مرتبــط هــم مدنظر قــرار خواهد گرفــت؛ در مجموع 
آموزش وپرورش، فرآیند عملیاتی مناسبی در حوزه 

آموزش پایه ای خواهد بود.

فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان:

انقالبیون وظیفه  ن ها  ا چمر و  سلگی ها  بیت  تر
وشن مسؤول بسیج اساتید استان همدان شد حسن رحیمی ر

فرمانــده   : ن ا د ـ ـ م ه ر  ـ ـ ب خ ه  و ر ـ ـ گ  ، ه ـ ـ ن ا ت م گ ه
ســپاه انصارالحســین)ع( اســتان همدان تربیت 
نیروهــای کارآمــد در انقــالب اســالمی را یک اصل 
مهم دانست و گفت: تربیت افرادی نظیر شهید 

ســلگی و شهید چمران از وظایف ماست.
بــه گــزارش هگمتانــه، ســردار مظاهــر مجیــدی 
ظهــر دیــروز در مراســم تودیــع و معارفه مســؤول 
بســیج اســاتید اســتان همدان اظهار کرد: انقالب 
اســالمی ایــران نمــای بزرگــی از حجت هــای روی 

زمین را نشان داد.
وی بیــان کرد: شــاید ایــن حجت هایــی که یکی 
پــس از دیگــری آمدنــد بزرگتریــن درس بــرای مــا 
باشد که در این 40 سالگی که پشت سر گذاشتیم 
برای همه قشــرهای مختلف جای ســؤالی نماند و 

یا اینکه عنوان نشــود »ما نمی توانیم«.
ن  تا ـ سـ ا  ) ع ( ـین لحسـ ا ر نصا ا ه  پا ـ سـ ه  ـد ـ ن ما فر
همــدان بــا اشــاره بــه اینکــه شــهید چمــران بــه 
تنهایــی یکــی از حجت هــای بزرگ انقالب اســالمی 
، دانشمند و مجاهد  ایران بود افزود: ایشــان وزیر
بــود و همــه را در اینها تعریف کرد تا دیگر فردی در 

هر طیفی نگوید نتوانســتم پای کار بیایم.

وی یادی از شــهید فهمیده کرد و گفت: جوان 
13 ساله بسیجی نیز حجتی بود که وقتی احساس 
می کنــد تکلیفــی دارد بــه خــود نارنجــک می بندد و 

بــرای دفاع از اعتقادش زیر تانک می رود.
ســردار مجیــدی بــا بیــان اینکــه شــهید ســردار 
ســلگی نیــز حجتــی بود کــه خداونــد توفیقــی به او 
داد و زمانــی طول کشــید تا خاطراتــش را بیان کند 
و بعــد مقام معظم رهبــری توصیفی زیبا در وصف 
ایشــان داشــته باشــند خاطرنشــان کــرد: ســال 
گذشــته نیــز در اوج درگیری کشــور و گرانــی بنزین 
، فرزنــد و خواهــر شــهید  و... خانمــی کــه همســر
بــود منــزل خود را تقدیم ســپاه کرد و ایــن نیز یک 

حجت بزرگ بود.
وی با اشــاره به اینکه در حــوادث مختلف نظیر 
ســیل و زلزلــه افــراد بســیاری بــرای کمــک پــای کار 
آمدنــد و عمل آنها حجت بزرگ بود بیان کرد: باید 
سعی کنیم فرصت ها را از دست ندهیم و تا وقت 

هســت باید کاری انجام دهیم.
اســتان  ع(  ( ن ی ـ ـ س ح ل ا ر ا ص ن ا ه  ا پ ـ ـ س ه  د ـ ـ ن ا م ر ف
همــدان بــا بیــان اینکــه انقــالب اســالمی، انقــالب 
انســانی بــود و وظیفه تربیت انســان ها را بر عهده 

دارد گفــت: بســیج اســاتید وظیفــه ســنگینی را 
برعهده دارد و آن نیز تربیت انســان هاست.

وی با اشاره به اینکه 21 قشر بسیجی داریم که 
مســؤوالن هر قشــر پاســدار هســتند اما به لحاظ 
شــرایط، مســؤول بسیج اســاتید، پاســدار نیست 
و گفتیــم یکــی از اســاتید وظیفــه را برعهــده بگیرد 
5 خدمــت طاهــری،  افــزود: در عملیــات کربــالی 
مسؤول سابق بسیج اساتید استان بودم که وی 
در شــرایط سخت عملیات به عنوان رزمنده تکاور 
انجــام وظیفــه می کرد و تا به امروز نیز از وی همان 

مسیر را دیده ام.
سردار مجیدی تصریح کرد: با بازنشستگی وی 
باید از حضور فرد دیگری بهره مند می شــدیم که از 
او به خاطر زحمات عرصه بســیج اســاتید قدردانی 
می کنیــم و امیدواریــم از وجــودش همچنــان در 

هیأت اندیشــه ورز استفاده کنیم.
وی بــا بیــان اینکه مقــام معظم رهبری رســالتی 
بــرای مــا مشــخص کرده انــد و ایشــان فرموده انــد 
تــوان خــود را در تربیــت 8 میلیــون جــوان مؤمــن 
و انقالبــی، پــای کار بگذاریــم بیــان کــرد: در ایــن 8 
میلیــون ســهمی که برای اســتان قــرار داده اند، در 

ایــن وظیفــه ســخت امــا مهــم بایــد افــرادی چــون 
شــهید ســلگی و شــهید چمــران تربیــت کنیــم که 

آینده کشــور را در دست بگیرند.
ســتان  ا  ) ع ( ـین لحسـ ا ر نصا ا ه  پا ـ سـ ه  ـد ـ ن ما فر
همدان با تأکید بر اینکه درســت است کار سختی 
اســت اما نشــدنی نیســت گفــت: بایــد هم افزایی 

بین اقشــار مختلف بسیج مورد توجه باشد.
وی بــا بیــان اینکــه حلقــه وصــل مــا بــا مــردم، 
بسیج اســاتید اســت و آن بزنگاه بسیار حساسی 
اســت کــه اگر به وظیفه خــود در اینجــا عمل کنیم 
 آینــده درخشــانی خواهیــم داشــت افــزود: 

ً
قطعــا

بســیج تنهــا متعلــق بــه ســپاه نیســت بلکــه از آن 
تمام مردم است.

در این مراســم از زحمات  علی طاهری قدردانی 
شــد و حســن رحیمی روشــن مســؤولیت بســیج 

اســاتید استان همدان را برعهده گرفت.



نجمن خیرهی حمایت از بیماران کلیوی
ا

ن  شعبه استان همدا

نیکوکار ارجمند همین امروز منتظر حضور سبزتان هستیم
نباشـــــــــد... فردایـــــــــــــی  شایــــــــــــــد  و  است  دیـــــــــر  ــردا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف

کارت: یق شماره  ز طر یت ا حما
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38 37 80 11 تلفن:    کلیوی شعبه استان همدان             یه حمایت از بیماران  نجمن خیر ا

صاحبخانه  گرامی!
وضعیت اقتصادی خوب نیســت و شــما هــم حتماً 
مشــکالت خــاص خــود را داریــد. مســتأجرت در 

بهترین وضعیت، از شما خیلی ضعیف تر است؛ 

با هم مهربان باشیم

شنبه 7 تیر ۱۳۹۹    5 ذی القعده  ۱44۱   ۲7 ژوئن  ۲۰۲۰  شماره 64548

مسؤول توسعه فوتبال پایه:

مدرسه های فوتبال در زمان 
کرونا مجوز فعالیت ندارد

هگمتانــه، گــروه ورزش: مســؤول توســعه 
فوتبال پایه گفت: هیچ مجوز رســمی از ســوی 
ستاد کرونا و فدراسیون فوتبال برای فعالیت 
مدارس فوتبال در سراسر کشور صادر نشده 

است.
فوتبــال  توســعه  مســؤول  نکیســا،  یمــا  ن
پایــه )Grass Roots( گفــت: با توجه بــه اینکه 
بــه  بــا حضــور دبیــرکل فدراســیون  جلســه ای 
کمیتــه  روســای  بــا  کنفرانــس  صــورت ویدیــو 
طــور  بــه  کردیــم،  برگــزار  اســتان ها  نــان  ا و ج
رســمی اعــالم کردیــم کــه هیچ مجوز رســمی از 
ســوی ســتاد کرونا و فدراســیون فوتبال برای 
فعالیــت مــدارس فوتبــال در سراســر کشــور 
فوتبالــی  مدرســه  اگــر   . ســت ا ه  ـد نشـ ر  د ا ـ صـ
مجــدد  بازگشــایی  ه  ـ ـ ب م  ا ـد قـ ا ز  و ـ مجـ ن  و ـد بـ
کــرده ایــن کار غیــر قانونی اســت و اگــر احیانا 
یــد فدراســیون فوتبــال در  آ مشــکلی پیــش 
ایــن زمینه بــه هیچ عنــوان پاســخگو نخواهد 
بــود زیرا بــدون مجــوز مدرســه مربوطه اقدام 

به فعالیت کرده اســت.
وی در ادامــه گفــت: در مــدت 6 مــاه هیــچ 
فعالیت ورزشــی صورت نگرفتــه و از کمیته های 
انضباطــی، حراســت و اخــالق و تمــام نفراتــی که 
متولــی حفظ جان و ســالمت خانواده هســتند، 
می خواهم که برخورد جدی در صورت مشاهده 

این موضوع کنند.
ود: از ارگان هایــی کــه دارای مراکــز  وی افــز
ـن فوتبــال هســتند خواهــش  زمیـ و  ـی  زشـ ور
می کنــم که اجازه فعالیــت ندهند چون فوتبال 
آمــوزان در ســنین کــم قــرار داشــته و درگیــر 
شــدن با این ویروس برای بچه ها مشکل ساز 

خواهد بود.
بــا  خــود  نشســت  صــوص  خ ر  د ا  ـ ـ س ی ک ن
مســؤولین ســازمان ورزش شــهرداری تهــران 
ســازمان  مســؤولین  بــا  ا  ر ی  ا ه  ـ جلسـ  : ـت گفـ
و  کــرده  رگــزار  ب ن  ا ر ـ ـ ه ت ی  ر ا د ر ه ـ ـ ش ش  ز ر و
درخواســت مان ایــن بــود کــه اماکــن ورزشــی 
ن  ا ـو عنـ ـچ  هیـ ـه  بـ ن  ما ز ا ـ سـ ـن  یـ ا ر  ـ نظـ ـت  تحـ
امــکان و اجــازه فعالیــت بــه مــدارس فوتبــال 
ـه  بـ ـاب  را خطـ ـه ای  نامـ ا ندهنــد. همچنیــن  ر
دبیــرکل فدراســیون فوتبال ارســال کــرده ام تا 
بــه اســتان ها، مدیرکل هــا و یــا وزارت ورزش 
بــه عنــوان متولــی اعــالم کنــد کــه عواقــب و 
شــرایط فعالیت مدارس به چه صورت خواهد 
بــود. مســئله خطرناکــی اســت و بایــد بهتریــن 

تصمیــم را در این خصوص گرفت.
وی در ادامــه اظهــار کــرد: از امســال فرمــی 
بــه نــام فــرم ارزیابــی پزشــکی پیــش فصــل را به 
مدارس فوتبال و اســتان ها ارســال می کنیم که 
فوتبــال آمــوز بایــد قبــل از شــروع فعایــت خــود 
پــر کنــد و اگر کودکــی احیانا از لحاظ جســمانی و 
یــا مصرف دارو دچار مشــکل اســت، این فرم پر 
می شــود و مربــی از وضعیت کامــل فوتبال آموز 

گاه خواهد بود. آ
نکیســا گفت: یک پزشــکیار یــا بهیار از این 
پــس بایــد بــه طــور دائــم در مدرســه فوتبــال 
ایــن  ـأت فوتبــال  ـد. هیـ باشـ ـته  ـور داشـ حضـ
موضــوع را بایــد الــزام کنــد و بــدون شــک کار 
آفرینــی وســیعی در ایــن زمینه صــورت خواهد 
گرفــت. فکــر می کنــم با کمــک گرفتــن از هالل 
احمــر و یــا ارگان هــای مختلف بتوان شــرایط را 
بــرای فوتبــال آمــوزان مهیــا کــرد تــا در بهترین 
زشــی خــود  وضعیــت ممکــن بــه فعالیــت ور

بپردازند.

خبــر

ثبت 700 زورخانه 
در  بانک اطالعاتی فدراسیون

هگمتانه، گــروه ورزش: رئیس فدراســیون 
گفــت:  پهلوانــی  کشــتی  و  زورخانــه ای  ش  ز ر و
تاکنون مشــخصات 700 زورخانه فعال در نقاط 
مختلف کشور در ســامانه بانک اطالعاتی این 

فدراسیون ثبت شده است.
 900 تاکنــون  کــرد:  اظهــار  جوهــری  ی  ـ ـ ب ت ج م
زورخانــه از ســوی دســتگاه ورزش و هیأت هــای 
زورخانــه ای اســتان های کشــور بــه فدراســیون 
معرفــی شــده اند اما مــالک ما در آمار براســاس 

ثبت در سامانه اطالعاتی است.
ـرد: همچنیــن تاکنــون 17 هــزار  ـان کـ وی بیـ
ـی، داور و مرشــد در ســامانه  ـ ب ، مر ر ـکا زشـ ور
اطالعاتی فدراســیون زورخانه ای نسبت به ثبت 

ج مدارک الزم اقدام کرده اند. نام و در
ش هــای  ز ر و ن  ال ا ـ ـ ع ف ت  ـ ـ ی ع ض و ی  ر ـ ـ ه و ج
زورخانــه ای و کشــتی پهلوانــی کشــور را مطلوب 
دانســت و گفــت: بــه طــور قطــع آمارهــا بیــش از 
این اســت و از اســتان ها خواسته ایم تا نسبت 
بــه ثبت در ســامانه بانک اطالعاتــی اقدام الزم را 

داشته باشند.
وی گفت: عملکــرد هیأت ها و زورخانه ها نیز 
براســاس این ســامانه رتبــه بندی می شــود و با 
راه اندازی آن توانســته ایم ســاماندهی مطلوبی 
را در ورزش زورخانه ای و کشــتی پهلوانی کشــور 

داشته باشیم.
و  زورخانــه ای  ورزش  ن  و ی ـ ـ س ا ر د ف س  ـ ـ ی ئ ر
کشــتی پهلوانی یادآور شد: باتوجه به راه اندازی 
بــه خوبــی در حــوزه  امانه می توانیــم  ـ ـن سـ ایـ
آمــوزش و اطــالع رســانی برنامه ها، اقــدام الزم را 

داشته باشیم.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای میزبانــی مســابقات 
آســیایی و جهانــی اعــالم آمادگــی شــده اســت، 
گفــت: در صــورت مســاعد شــدن شــرایط کرونا، 
خواســتار برگزاری پیکارهای زورخانه ای و کشتی 
پهلوانی در این 2 ســطح بیــن المللی به میزبانی 

کشورمان هستیم.
جوهــری بــا بیــان اینکــه شــیوع کرونــا باعث 
باقــی مانــدن 2 هفتــه پایانــی لیــگ زورخانــه ای 
کشــور شد، گفت: برای برگزاری ادامه مسابقات 

منتظر فراهم شدن شرایط هستیم.
بــرای  ـزی  یـ برنامه ر ود: همچنیــن  ـز فـ ا وی 
اجــرای مســابقات تمامی رده های ســنی انجام 
شــده اســت و تابع ســتاد ملــی مبارزه بــا کرونا 

. م ی ت هس

صدور مجوز برگزاری 
مسابقات لیگ دسته دوم

بــا  مقابلــه  ســتاد  ورزش:  گــروه  ــه،  ن ا ت م گ ه
کرونــا در ورزش طــی اطالعیــه شــماره 17 خــود 
مجــوز برگــزاری مســابقات لیــگ دســته دوم و 

سوم باشگاه های کشور را صادرکرد.
در اطالعیه این نهاد پزشکی در ورزش ایران 
آمــده اســت؛ در مکان هایــی کــه مجــوز تمریــن 
صــادر شــده اســت، برگــزاری مســابقات بــدون 

تماشاگر بالمانع خواهد بود.
ــده  ش ر  د ا ـ ـ ص ه  ـ ـ ی ع ال ط ا ر  د ن  ـ ـ ی ن چ م ه
باشــگاه های لیــگ دســته دوم و ســوم موظــف 
شــده انــد تســت پی ســی آر را از کلیــه اعضــا و 
عوامل تیم های خود هنگام برگزاری مســابقات 

انجام دهند.
شفیعی راد مسؤول برگزاری مسابقات لیگ 
دســته دوم ضمــن تأییــد این خبر اظهــار کرد: با 
صــدور ایــن اطالعیه مجــوز برگــزاری مســابقات 
صادر شــد اما برای عملیاتی و رسمی شدن این 
موضوع بایســتی نامه مربوطه به ســازمان لیگ 

ابالغ شود .
وی افزود: با صدور مجوز قطعا مسابقات در 

زمان های مقرر برگزار خواهد شد .
دو  دســته  لیــگ  در  اری  د ر ه ـ ـ ش و  س  ا ـ ـ پ

نمایندگان فوتبال همدان هستند.

خبــر
معاون ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان:

کسب رتبه سوم مشارکت ورزش شهروندی کشور توسط شهرداری همدان
ورزشــی  معــاون  ورزش:   گــروه  نــه،  ا ت م گ ه
ســازمان فرهنگــی اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
همدان گفت: شهرداری همدان موفق به کسب 
رتبه ســوم مشــارکت در بخش ورزش شهروندی 
در اولیــن دوره مســابقات مجــازی کالنشــهرهای 

کشور شد.
پیــام حیــدری بــا اشــاره بــه کســب رتبــه ســوم 
شــهرداری همــدان در بخــش ورزش شــهروندی 
اظهار کرد: با اعالم رئیس کمیته ورزش و تفریحات 
شــهرداری  ایــران،  رهای  ه ـ ـ ش ن ال ک ع  ـ ـ م ج م م  ل ا ـ ـ س
ورزش  مشــارکت  ش  ـ خـ ب ر  د ت  ـ ـ نس ا و ت ن  ا د ـ ـ م ه
ابقات مجــازی  ـ ـن دوره مسـ اولیـ وندی در  ـهر شـ
ـارک  ـاه مبـ ـه مناســبت مـ ـور بـ کالنشــهرهای کشـ

رمضان رتبه سوم را کسب کند.

وی افزود: تالش ها و پیگیری های کمیته ورزش 
شهروندی همدان به طور قطع یکی از دالیل اصلی 

کسب این موفقیت بوده است.
معــاون ورزشــی ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و 
ورزشــی شــهرداری همدان با اشــاره به کســب این 
موفقیــت گفــت: همچنیــن جــا دارد از تالش هــای 
کارکنــان زحمتکــش معاونــت ورزشــی ســازمان در 

کسب این موفقیت تشکر کنم.
آینــده نیــز  حیــدری خاطرنشــان: امیــدوارم در 

بتوانیم این موفقیت ها را تکرار کنیم.
گفتنــی اســت؛ محمدرضا فروغــی رئیس کمیته 
ن  ا ر ا د ر ه ـ ـ ش ع  ـ ـ م ج م م  ل ا ـ ـ س ت  ا ـ ـ ح ی ر ف ت و  ش  ز ر و
ن  ـ ـ ی ا ب  ـ ـ س ک ی  ـ ـ م ک ح ی  ـ ـ ط ن  ا ر ـ ـ ی ا ی  ا ه ر ه ـ ـ ش ن ال ک

موفقیت را به شهردار همدان تبریک گفت.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان:

انگیزه باالی بازیکنان تیم شهرداری در تمرینات آماده سازی

هگمتانــه، گروه ورزش: ســرمربی تیــم فوتبال 
شــهرداری همــدان گفــت: بازیکنــان تیــم فوتبال 
شــهرداری همــدان بــا انگیــزه بــاال در تمرینــات به 

دنبال حضور قدرتمند در مســابقات لیگ دسته 
دوم فوتبال کشور هستند.

آمادگــی  بــه  ه  ر ا ـ ـ ش ا ا  ـ ـ ب ی  د ـ ـ م ح م ل  گ ی  د ا ـ ـ ه
بازیکنــان تیــم فوتبــال شــهرداری همــدان اظهــار 
کــرد: از 20 خــرداد مــاه با اعــالم زمان آغــاز تمرینات 
لیــگ دســته دوم فوتبــال کشــور بعــد از انجــام 
تســت های کرونــا تمرینات تیم فوتبال شــهرداری 

همدان را آغاز کرده ایم.
وی افــزود: بازیکنان بعــد از دوری چندین ماهه 
از فضــای تمرینــی با انگیزه بســیار بــاال در تمرینات 
حاضــر هســتند و بــا قــدرت تا امــروز ایــن تمرینات 

پیگیری می شود.
ســرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره 
بــه آمادگــی مطلــوب بازیکنــان گفــت: بــا قــدرت و 
انگیــزه بــاال در چند بــازی باقــی مانده از مســابقات 
لیگ دســته دوم فوتبال کشــور حاضر می شویم تا 
حداکثر امتیازات را در این مسابقات کسب کنیم.

گل محمــدی عنــوان کــرد: بــا توجــه به یــک بازی 
معوقــه و 3 امتیــاز دیــدار برابــر ارونــد خرمشــهر 
می توانیــم بگوییم بر روی کاغذ شــانس کمی برای 
حضور در پلی آف خواهیم داشــت بــه همین دلیل 

تا سوت پایان آخرین دیدارمان خواهیم جنگید.

وی با اشــاره به برگزاری دیدارهای تدارکاتی بیان 
کــرد: چندیــن مســابقه را در ایــن مدت بــا تیم های 
ســطح اســتان برای قرار گرفتــن بازیکنان در فضای 

مسابقه برگزار کرده ایم.
ســرمربی تیم فوتبال شــهرداری همدان عنوان 
کــرد: بــه دلیــل اینکه بــازی معوقــه ما پیــش از آغاز 
تمامی مســابقات لیگ دســته دوم برگزار می شــود 
بایــد بــا تمــام تــوان و هــر چــه زودتــر بازیکنــان را به 
آمادگی باالیی برســانیم و امیدواریم در پایان فصل 
اگــر هــم نتوانســتیم بــه پلــی آف صعــود کنیــم در 

جایگاه خوبی قرار بگیریم.

رئیس هیأت ورزش های همگانی همدان:

وجود ظرفیت های بالقوه در نیروی انتظامی برای توسعه ورزش
هگمتانه، گروه ورزش: هادی سبزواری رئیس 
زش هــای همگانــی اســتان همــدان از  هیــأت ور
اماکــن ورزشــی نیــروی انتظامــی بازدیــد کــرد و در 
یــان مرمــت و بازســازی بخش هــای مختلــف  جر

مجموعه ورزشی این نهاد قرار گرفت.
ســبزواری بــا قدردانــی از همــکاری مســووالن 
انتظامــی همــدان در توســعه ورزش به ویــژه حوزه 

همگانــی گفــت: نیــروی انتظامــی همــواره یکــی از 
نهادهــای پــای کار در توســعه ورزش همگانــی بــه 

ویژه همایش های پیاده روی بوده است.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ظرفیت هــای بالقــوه در 
نیــروی انتظامی برای توســعه ورزش اســتان وجود 
دارد، گفــت: خوشــبختانه زیرســاخت های ورزشــی 
مناســب در ایــن مجموعه فراهم اســت کــه زمینه 

حضــور فعاالنــه شــهروندان را نیــز مهیــا ســاخته 
است.

ســبزواری با قدردانی از مرمت و بهسازی فضای 
ورزشــی نیــروی انتظامــی گفــت: مجموعــه ورزشــی 
نیــروی انتظامی واقع در خیابان شــهید خوش لفظ 
بــه راحتــی در دســترس عمــوم مــردم قــرار دارد و 
ایــن آمادگی را داریم تا زمینه مشــارکت در توســعه 

ورزش همگانی را در این مجموعه نیز مهیا سازیم.
رئیس مجمع خیریــن ورزش همدان با تأکید بر 
اینکــه فضای خوبی بــرای ســرمایه گذاری در ورزش 
نیــروی انتظامــی وجود دارد، گفــت: آمادگی داریم تا 
ضمن بازدیــد از فضاهای در اختیار نیروی انتظامی 
در ســطح اســتان، زمینه جذب و مشــارکت خیرین 

ورزش و نیز سرمایه گذاران را فراهم کنیم.

ح کردند محققان دانشگاهی مطر

؟! »تماشاگران فوتبال« سرمایه یا دردسر
هگمتانــه، گــروه ورزش: تماشــاگران، همــواره 
به عنــوان ســرمایه های اصلــی فوتبــال و ســایر 
ح می شــوند. امــا  زش هــای عامه پســند مطــر ور
نگاهی به پهنه مســابقات داخلی، نشان می دهد 
کــه متولیان فوتبــال، نه تنهــا از این ســرمایه های 
بالقــوه، به درســتی اســتفاده نمی کننــد، بلکــه بــا 
مدیریت نادرســت، زمینه رفتارهای ناهنجار را در 

آنان فراهم می آورند.
در  اجتماعــی،  ای  ه  د ـ ـ ی د پ ن  ا و ـ ـ ن ع ه  ب ش  ز ر و
جوامــع مــدرن امــروز جایــگاه خاصــی در مطالعــات 
اندیشــمندان علــوم مختلــف یافتــه اســت. ابعــاد 
گوناگــون ایــن پدیــده، آن را از یــک امــر رقابــت 
ج ســاخته و دامنــه آن را به اغلب  انگیــز صــرف خــار

موضوعات اجتماعی پیوند داده است.
در میــان رشــته های مختلــف ورزشــی، فوتبــال 
جایــگاه برتــری دارد. از ســال 1960 کــه فوتبــال دیگر 
ح نبــود و حیات  به عنــوان یــک ورزش گروهــی مطــر
اجتماعــی یافــت، توجــه محققیــن اجتماعــی را بــه 
خود جلب کرد، تا جایی که فیلســوف مشــهور ژان 
پــل ســارتر گفته اســت: خصوصیات یــک جامعه را 

در فوتبال آن کشور جستجو کنید.
بــه گفتــه پژوهشــگران ایــن حــوزه، تنــوع ابعــاد 
مختلف فوتبال به گونه ای اســت که در حال حاضر 
از آن به عنــوان یــک صنعت یاد می شــود و روســای 
فدراســیون های کشــوری، قــاره ای و جهانی فوتبال 
در رده افــراد بانفوذ و قدرتمند سیاســی قرار دارند. 
امــا ایــن صنعــت پررونــق، روی دیگــری هــم دارد و 
آن تنش هایــی اســت کــه از قبــل، حیــن و پــس از 

مســابقات مهیج فوتبال، میان هــواداران مختلف 
 
ً
ـا ـا اصطالحـ بــا یکدیگــر و توســط آشــوب گــران یـ
 باعث بروز حوادث 

ً
خ می دهد و بعضا هولیگان ها ر

تلخی می شود.
رقابت هــای ورزشــی، ورزشــکاران و تماشــاگران 
کــه ممکــن  قــرار می دهنــد  تی هایــی  ا در وضعی ر
اســت قواعــد و هنجارهــا و تقســیم کارهــای رایج را 
به آســانی نقض کرده و به رویارویی پرخاش جویانه 

و خشونت آمیز روی آورند.
در رابطــه بــا ایــن موضوع مهــم که در کشــور ما 
نیــز ابعــاد گوناگونــی پیدا کــرده اســت، محققانی از 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران مرکــز و واحــد 
علــوم و تحقیقــات، پژوهشــی را انجــام داده انــد که 
در آن، پدیــده هولیگانیســم در بیــن تماشــاگران 
فوتبــال مــورد تبییــن جامعه شــناختی واقــع شــده 

است.
از طریــق پرسشــنامه و  ـن پژوهــش جالــب  ایـ
بــا مشــارکت 422 نفــر از تماشــاگران فوتبــال شــهر 

تهران انجام شده است.
طبــق یافته های ایــن مطالعه، محیــط پیرامون، 
رفاهــی و شــخصیت  امکانــات  کاذب،  ـات  ـ ن هیجا
برون گــرا بــر هولیگانیســم مؤثــر هســتند و امکان 

حرکت به سوی آن را فراهم می آورند.
ـان رحمانــی خلیلــی،  ایــن خصــوص، احسـ در 
اســتادیار جامعه شناســی دانشــگاه آزاد اســالمی 
واحــد تهــران مرکــز و همــکارش در ایــن تحقیــق 
می گوینــد: »دو عامــل محیــط پیرامــون و هیجانات 
کاذب تماشاگران فوتبال به طور مستقیم می تواند 

ـاد  ـال ایجـ ـاگران فوتبـ ـم را در تماشـ هولیگانیسـ
کنــد. همچنیــن عواملــی مثــل امکانــات رفاهــی و 
شــخصیت برون گرا به شــکل غیرمســتقیم بر این 

موضوع اثر می گذارند«.
کاذب عــالوه  ا، هیجانــات  ـ هـ یافته  ـن  یـ ا ـق  طبـ
بــر تأثیــر مســتقیم بــه شــکل غیرمســتقیم نیــز از 
طریــق تأثیرگــذاری بــر محیــط پیرامــون بــر ایجــاد 

هولیگانیسم تأثیر می گذارند.
بــه  وجــه  ت ا  ـ ـ ب  ، ش ر ا ک ـ ـ م ه و  ی  ـ ـ ل ی ل خ ی  ـ ـ ن ا م ح ر
نتایجــی کــه از پژوهــش خــود بــه دســت آورده انــد، 
پیشــنهاداتی را جهــت کنترل بیشــتر ایــن موضوع 

ارائه داده اند. به گفته این محققان:
- ســازمان و نهادهایــی که امــکان تأثیرگذاری بر 
رفتار تماشاگران را دارند یعنی باشگاه های ورزشی، 
فدراســیون فوتبــال و نظایــر این هــا، بایســتی در 
، الگوی رفتاری  چارچوب ارتباطی متقابل با یکدیگر
مناســب به نوجوانان و جوانان جامعه به خصوص 

طرفدار فوتبال جهت کنترل آن ها ارائه دهند.
- بــا توجــه بــه این کــه نوجوانــان و جوانــان بــه 
اقتضاء ســن از نیــروی هیجانی باالیــی برخوردارند، 
مجاری تخلیه انــرژی هیجانی الزم برای آن ها فراهم 
شــود. بــرای مثال اجــرای کنســرت با حضــور یکی از 
خواننــدگان محبــوب می توانــد در ایــن زمینــه مؤثر 

باشد.
در  موجــود  رفاهــی  امکانــات  ایــش  ز ف ا  -
ورزشــگاه ها، یکــی دیگر از کارهای مهمی اســت که 

می تواند در کنترل خشم هواداران مؤثر باشد.
برگــزاری  و  انتظامــی  مأموریــن  بــه  ش  ز و ـ ـ م آ  -

کالس هــا و دوره هــای آموزشــی بــرای کادر حفاظت 
از ورزشــگاه ها جهــت برخــورد بــه دور از تنــش  بــا 

تماشاگران بایستی در دستور کار قرار گیرد.
- برنامه ریــزی اصولــی بــرای نحــوه ورود و خــروج 
افــراد و تماشــاگران بــه ورزشــگاه، به طوری کــه هــم 
شــان و منزلــت افــراد حفــظ شــود و هــم کمتریــن 

تنش و برخورد ایجاد شود.
یرســاخت های  ز و  ا  ه ر ت ـ ـ س ب ی  ز ا ـ ـ س م  ه ا ر ف  -
مناســب بــرای حضــور بانــوان در ورزشــگاه ها بــه 
شــکل منطقــی و بــا طــی شــدن فرآینــد زمان بــر آن 
و راهــکار اصولــی و مــدون بایــد مــد نظر قــرار گیرد. 
این موضوع موجب می شــود کــه حادثه های تلخی 
همچون خودســوزی دختر جوانی موسوم به دختر 
آبــی کــه نشــات گرفتــه از نــگاه و شــیوه غلــط ورود 

بانوان به ورزشگاه بود، تکرار نشود.
به نقل از ایسنا، این یافته های علمی پژوهشی 
کــه در صورت به کار گرفته شــدن توســط نهادهای 
مرتبط، می تواند تا حد زیادی به آرام و ســالم شــدن 
جو ورزشــگاه های فوتبال بیانجامــد، در فصل نامه 
مــه 

ّ
»علــوم اجتماعــی« وابســته بــه دانشــگاه عال

طباطبائی منتشر شده اند.

ورزش
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رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان خبر داد:

گردشگری زاگرس نشینان ایجاد می شود تاق مشترک شبکه  ا

هگمتانــه، گــروه خبر همدان: رئیس ســازمان 
فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری همــدان 
گفــت: اتــاق مشــترک شــبکه گردشــگری زاگــرس 

نشینان ایجاد می شود.
مشــترک  نشســت  در  هگمتانــه،  گــزارش  ــه  ب
گردشگری زاگرس نشینان با حضور رئیس سازمان 
نگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری همــدان،  ره ف
کرمانشــاه، مســؤول  ــر گردشــگری شــهرداری  مدی
فرهنگی هنری شــهرداری سنندج، دبیر کمیسیون 
ســرمایه گذاری و گردشــگری شــورای اســالمی شــهر 
علیصــدر،  ســیاحتی  شــرکت  نماینــده   ، ن ا د ـ ـ م ه
مدیرعامــل تلــه کابیــن گنجنامــه و مشــاور اجرایــی 

دهکده گنجنامه برگزار شد.
رئیــس ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی 
شهرداری همدان در این نشست با اشاره به لزوم 

رونــق گردشــگری اظهــار کــرد: بــا توجه بــه تأکیدات 
کمیســیون ســرمایه گذاری و گردشــگری شــورای 
شــهر و شــهردار همدان در راستای توسعه و رونق 
گردشگری سیاست نشست با مدیران گردشگری 

کالن شهرها پیگیری شد.
وح اهلل وجــدی هویــدا افــزود: در شــهرهای  ر
هــدف نظیــر تهران و بــم جلســات و پیگیری های 
خوبــی انجــام شــد و تفاهمــات خوبــی نیــز بــرای 
ارتباطــات بیشــتر و اســتفاده از ظرفیت ها بســته 

شد.
رئیــس ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی 
شــهرداری همــدان با اشــاره به ظرفیت گردشــگری 
تفاهــم  حاضــر  حــال  در  گفــت:  زاگــرس  ن  ا ن ک ا ـ ـ س
بــا  بــا شــهرهای ســنندج و کرمانشــاه  ـی  نامه هایـ
از  بهتــر  اســتفاده  بــرای  اری ها  د ر ه ـ ـ ش ت  ـ ـ ی ر و ح م

ـای ایــن اســتان ها و رونــق گردشــگری  ظرفیت هـ
بسته خواهد شد.

وجــدی هویــدا خاطرنشــان کــرد: همچنین اتاق 
مشترکی با محوریت بخش خصوصی برای توسعه 
رونــق گردشــگری منطقــه زاگــرس نشــینان ایجــاد 

می شود.
وی بــا بیــان اینکــه هــر چــه ســریع تر بایــد ایــن 
ح هــا به ســرانجام برســد، بیان کــرد: کرونــا نباید  طر
باعث شــود تــا تمــام برنامه های ما تعطیل شــود و 

ح ها به سرانجام برسد. باید این طر
رئیــس ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی 
شــهرداری همــدان عنــوان کــرد: در حــال حاضــر 
ح هــا بــا محدودیــت اجــرا شــود تــا بعــد از کرونــا  طر
ح هــای  ـا ظرفیــت کامــل طر بتوانیــم بــه خوبــی بـ

گردشگری را برگزار کنیم.

وی بــا بیان اینکه توســعه گردشــگری نیازمند 
بــرای  کــرد:  ـد  کیـ تأ  ، ـت سـ ا ی  ـه ا منطقـ ی  ر ـکا همـ
ا  ـ هـ فیت  ظر ه  ـ همـ ز  ا د  ـ ـ ی ا ب ی  ـگر شـ د گر ـعه  سـ تو

استفاده شود.
ـان اینکــه در همــدان حــوزه میــراث  ا بیـ ـ بـ وی 
فرهنگی و گردشگری ارتباط خوبی با ما دارد، گفت: 
بــه زودی اســتان های دیگــر نظیر لرســتان، قزوین 
ح گردشــگری زاگرس نشــینان  و زنجــان نیــز در طــر

اضافه خواهند شد.
وی با اشــاره به جذب گردشگری از تهران گفت: 
ج میالد امضا کرده ایم تا یک  مــا تفاهم نامه ای با بر
طبقــه در اختیــار ما قرار گیرد تــا از این ظرفیت برای 

جذب گردشگر استفاده کنیم.
وجــدی هویــدا خاطرنشــان کــرد: بایــد از تمــام 

ظرفیت ها برای رونق گردشگری استفاده شود.

ح شد: در دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با  مدیرکل تبلیغات اسالمی استان مطر

کرونا یستی و رسانه ای در دوران  اهمیت جنگ ز
فوت 150 مبتال به کرونا در همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس دانشــگاه 
علوم پزشکی ابن سینا از فوت 150 نفر در همدان 
بــه خاطــر ابتال بــه کرونــا خبــر داد و گفــت: باید کار 
فرهنگی وسیعی برای چگونگی زندگی با ویروس 

کرونا انجام گیرد.
حیدری مقــدم  رشــید   ، ه ـ ـ ن ا ت م گ ه ش  ر ا ز ـ ـ گ ه  ـ ـ ب
ظهــر دیــروز در دیدار بــا مدیرکل تبلیغات اســالمی 
اســتان همدان با بیان اینکه ما به عنوان ســربازان 
سالمت انجام وظیفه می کنیم؛ در خصوص شرایط 
خــاص جهــان بعــد از بــروز کرونــا اظهــار کــرد: هیــچ 
صاحب نظــری اتفاق اخیر کرونــا در جهان و درگیری 

آن را پس از این نمی تواند پیش بینی کند.
وی بــا اشــاره بــه رونــد بــروز کرونــا، عالئــم ایــن 
بیمــاری و ناشــناخته بــودن ویــروس اظهــار کــرد: 
تاریــخ زندگــی بشــر از ابتــدای کرونا تا انتهــای آن به 

طور کامل تغییر می کند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی ابن سینا یادآور 
شــد: برخــورداری از قــدرت در جنــگ رســانه ای و 
زیســتی در دوران فعلی بســیار بااهمیت است زیرا 

در ماهیت این جنگ حفظ اقتدار ملی و برخورداری 
از ابزارهای جدید حرف اول را می زند.

ک  ـ ـ ی د ز ن ا  ر ا  ـ ـ ن و ر ک د  ر و ا ت ـ ـ س د ن  ـ ـ ی ر ت م ه م ی  و
کــردن بشــر به پــروردگار دانســت و گفت: ســرعت 
همه گیری ویروس کرونا بســیار باالســت به طوری 
کــه بــر اقتصــاد جهان نیــز به شــدت تأثیر گذاشــته 

است.
حیدری مقــدم بــا مقایســه رونــد خدمت رســانی 
کشــورها  دیگــر  و  ایــران  در  کرونایــی  یمــاران  ب ه  ـ ـ ب
تصریــح کرد: امــروزه غربالگــری مرگ در کشــورهای 
توسعه یافته انجام می شود در حالی که ما در ایران 
غربالگــری ســالمت داریم و بی شــک عبــور از کرونا 

سند افتخار ملی در کشور است.
وی با اشاره به اینکه طی چند روز گذشته تعداد 
ـه بیمارســتان ها افزایــش یافتــه اســت،  ودی بـ ور
درخواســت کرد: کار فرهنگی در ســطح وسیع برای 

چگونگی زندگی با ویروس کرونا انجام شود.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ابــن ســینا با 
اشــاره بــه اینکــه تاکنــون اقدامــات کنترل کننــده 

ایــن  در  ی  ـد جـ ـکل  مشـ و  ه  ـد شـ م  ا ـ نجـ ا ـی  ـ ب خو
خصــوص وجــود نــدارد تأکیــد کــرد: البتــه نبایــد از 
کنــار کرونــا عبــور کــرد چراکــه ســاده انگاری ایــن 

بیماری پذیرفتنی نیســت.
ـردی بــه صراحــت  ـه هیــچ فـ ـان اینکـ ا بیـ ـ وی بـ
نمی تواند در مورد این ویروس صحبت کند گفت: 
تا به امروز حدود 150 فوتی ناشی از کرونا در استان 
داشــتیم کــه درصــد باالیــی نیســت، هرچنــد ایــن 
موضــوع نباید باعث شــود نســبت به لــزوم رعایت 

مسائل بهداشتی سهل انگاری شود.

بــر کرونــا  ود: جهــاد در برا افــز حیدری مقــدم 
بســیار پیچیده اســت که به لطف خدا و همراهی 
مــردم از ایــن بحــران هــم بــا هوشــمندی عبــور 
می کنیــم تــا کشــور طوالنی مــدت بــا ایــن موضوع 

درگیر نباشد.
بــه نقــل از فــارس، وی در پاســخ به ســؤال یکی 
از مســؤوالن حاضــر در جلســه در خصــوص برخــی 
ـایی ها خاطرنشــان کــرد: شــیوه نامه هــای  بازگشـ
مربــوط به بازگشــایی کاماًل ملی اســت و ارتباطی به 

استان ندارد.

هگمتانــه، گــروه فرهنــگ شــهروندی: روزهای 
داغ تابســتانی از راه رسیده اســت اما مردم بیشتر 
از ناراحتــی از گرمــای تابســتان، نگــران قبض های 
نجومی برق مصرفی کولرهای گازی هستند و این 

دغدغه این روزهای مشترکان شده است.
به گزارش هگمتانه، امروزه یکی از پرطرفدارترین 
دستگاه های خنک کننده، کولرهای گازی هستند. 
بــا ایــن وجــود کولرهــای گازی مهمتریــن بازیگــران 
ایــن روزهــا در تعییــن قیمــت قبض هــای بــرق بــه 
شــمار می روند، این درحالی اســت که کارشناســان 
مــا راهکارهایــی را بــه شــما پیشــنهاد مــی  کنند که 
می تواننــد تاحــدودی باعــث کاهــش مصــرف بــرق 

کولر گازی شوند.
کاهــش  و  صرفه جویــی  ی  ا ر ـ ـ ب ش  و ر ن  ـ ـ ی ر ت ه ب
مصــرف بــرق کولــر گازی این اســت که اصــاًل از کولر 
گازی اســتفاده نکنیــد. بلــه! امــا اگر قبــاًل آن را تهیه 
کــرده اید و مجبور هســتید که از آن اســتفاده کنید 

سعی کنید هوشمندانه استفاده کنید!
در ایــن مقالــه بــه نــکات طالیــی بــرای کاهــش 

مصرف برق کولر گازی اشاره خواهیم کرد:
به برچسب انرژی کولر توجه کنید  �

در ابتــدا بهتر اســت از اســپلیت ها یــا کولر گازی 
اســتفاده کنیــد کــه دارای اینورتــر یــا ســطح مصرف 

انرژی آ یا ب باشند.
اصواًل اینورترها متناســب با میــزان مصرف، دور 
( را افزایــش یا کاهش  مــورد نیــاز موتور )کمپرســور

می دهند.

فنــی  مشــخصان  مطالعــه  هنــگام  ر  د ا  م ـ ـ ش
توجــه  نظــر  مــورد  دســتگاه  آر  بــه ای ای  ه  ا گ ت ـ ـ س د
فرمایید شاید دستگاهی آمپر مصرفی کمی داشته 
باشــد و بهره وری سرمایشــی آن به اندازه مورد نظر 
شما نباشــد یعنی شما دســتگاه 24 هزار خریداری 
کردیــد ولــی بهــره وری سرمایشــی پایینتــری دارد و 
بایــد بیشــتر کار کنــد تــا محیط شــما خنک شــود و 

باعث مصرف بیش از حد می شود.
 انتخاب مناسب ظرفیت دستگاه  �

کولــری متناســب بــا ظرفیــت منزلتــان انتخــاب 
کنید. با این کار می توانید تا 20 درصد میزان مصرف 

برق دستگاه را کاهش دهید.
اگــر در واحدهــای طبقــه آخــر ســاکن هســتید و 
بالــی واحــد شــما پشــت بام اســت به دلیــل تابش 
نور گرم خورشــید به سقف ســاختمان در تابستان 
و انتقــال حــرارت آن بــه واحد زیر ســقف ناگریز باید 
بــه ازاء هــر مترمربع از مســاحت اتاق یا ســالن برای 
مســکونی بیــن 700 تا 800 و اداری و تجــاری 1200-900 
بــی تــی یو ظرفیــت برودتــی در نظــر بگیرید ولــی اگر 
در طبقات وســط ساختمان ســاکن هستید به ازاء 
هــر مترمربــع می توانید برای مســکونی حدود 400 تا 
500 و اداری و تجــاری 700 تــا 1000 بــی تــی یــو ظرفیــت 
برودتــی برای کولر گازی اســپلیت مــورد نیاز خود در 

نظر بگیرید.
استفاده از دمای مناسب کولر گازی  �

یکــی دیگــر از راه های کاهــش مصرف بــرق کولر 
گازی ایــن اســت کــه اســپلیت خــود را در دمایــی 
تنظیــم کنید کــه نقطه آســایش شــما را فراهم کند 
و اگر دســتگاه بیشــتر از آن کار کند شــما احساس 
لــرز و ســرما می کنیــد و مصرف کولر شــما به جهت 
کــه دمــای  کمپرســور دســتگاه  کــردن  ر  کا تر  ـ بیشـ
مناســب برای آن انتخاب نکردید مصرف برق شما 

را باال می برد.
معمــواًل دمــای مناســب جهــت کولرهــای گازی 
بیــن 24 درجــه ســانتیگراد تــا 26 درجــه ســانتیگراد 
اســت و با تنظیم این دما کولر گازی شــما ســریعتر 
محیط را به آن دما می رساند و ترموستات آن عمل 
کــرده و کمپرســور دســتگاه خاموش می شــود و در 
طول اســتفاده شــما کمپرســور بــا کمتریــن کارکرد 

می تواند محیط شما را خنک کند.
از سالم بودن دستگاه مطمئن شوید  �

کــه  زیــادی وجــود دارد  فنــی بســیار  مشــکالت 

می تواند باعث شود کولر گازی شما نا کارآمد عمل 
کند.

بــه همیــن دلیــل کولــر گازی بــرای اینکــه بتواند 
دمــای محیــط را تــا دمایــی کــه شــما تنظیــم کــرده 
ایــد پاییــن بیاورد بایــد زمــان و انرژی برق بیشــتری 
مصــرف کنــد و همیــن امــر باعــث بــاال رفتــن مبلــغ 

قبض برق شما خواهد شد.
امــا بهتریــن راه ایــن اســت کــه ســالی یــک بــار 
کولــر گازی خــود را بــه یــک متخصــص بســپرید تا با 
بررســی دقیــق مطمئن شــوید همــه چیز بــه خوبی 

کار می کند.
کولرتان را به صورت دوره ای سرویس کنید  �

اگــر فیلتــر هــوای کولــر گازی یــا کندانســور کولــر 
شــما کثیــف باشــد باعــث بــه وجــود آمــدن فشــار 
بیشــتر بــه کمپرســور کولــر گازی شــما خواهد شــد 
و در نتیجــه مصــرف بــرق افزایــش پیــدا می کنــد. 
همچنین هنگامی که فیلتر شــما کثیف یا مسدود 
باشــد ذرات کثیف آن ممکن است به داخل کانال 
برگــردد کــه باعث کاهش عملکرد و بیشــتر شــدن 

مشکالت در آینده می شود.
بنابرایــن هر از چند گاهی فیلترها را عوض کنید 

و پنل خارجی را سرویس کنید.
با این کار می توانیــد میزان مصرف برق کولرتان 

را تا 10 درصد کاهش دهید.
برنامه ریــزی   � قابــل  ترموســتات  خودتــان  ای  ر ـ ـ ب

بگیرید
ترموستات وسیله ای است جهت تنظیم دمای 
محیــط. یــک ترموســتات قابــل برنامه ریــزی باعــث 
حفظ دمای مناســب در هنگامی که منزل هســتید 

می شود.
هنگامــی کــه شــما بــرای چنــد ســاعت بیــرون از 
منــزل هســتید، دلیلی وجــود ندارد کــه دمای منزل 

ایــن  بــا برنامه ریــزی  پــس شــما  ـد.  مناســب باشـ
ترموســتات فرمانــی صــادر می کنیــد کــه کولــر گازی 
در زمان عدم نیاز شــما خاموش شــده یا با حداقل 

کارکرد روشن باشد.
کولرتان را در جای مناسب نصب کند  �

انتخاب محل مناســب برای نصــب کولر گازی از 
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.

ا نصــب صحیــح کولرتــان در محــل مناســب  ـ بـ
می توانید بیشــتر از آنچه انتظار دارید از عملکرد آن 

بهره ببرید.

نصــب ناصحیح کولر گازی عالوه بر اینکه باعث 
ایجــاد مشــکالت متعــدد بــرای دســتگاه می شــود 

باعث افزایش مصرف برق کولرتان نیز می گردد.
بنابرایــن بهتــر اســت قبــل از اینکــه کولرتــان را 
نصــب کنیــد بــا کارشناســان کولــر گازی مشــورت 
کنید و یک محل مناسب برای نصب دستگاهتان 

انتخاب کنید.
بــرای مثــال پنــل داخلی را درســت در جایــی قرار 
دهیــد که روبه روی محل نشســتن یــا حضور اعضا 

خانواده باشد.
اســاس  بــر  اســپلیت ها  ی  ا و ـ ـ ه ب  ا ـ ـ ت ر پ ل  و ـ ـ ط

ظرفیت معمواًل بین 5 تا 10 متر است.
بــا توجــه به انباشــت هــوای گــرم در زیر ســقف، 
بهتر اســت تــا جای ممکن پنل داخلی اســپلیت ها 

را پایین تر از سقف نصب کنید.
پنــل بیرونــی بــه گونه ای نصب شــود کــه امکان 
جریان هوای آزاد در پشت آن به راحتی مهیا باشد.

از المپ های کم مصرف استفاده کنید  �

یکــی از راه هــای کاهــش مصــرف برق کولــر گازی 
استفاده از المپ های کم مصرف است.

بــه  را  خــود  آپارتمــان  المپ هــای  هنــوز  ر  ـ ـ گ ا
المپ هــای کــم مصــرف تغییــر نــداده ایــد، بدانیــد 
گرمــای حاصــل از المپ هــای قدیمی تأثیر بســزایی 
در ایجــاد گرمــای مزاحم در ســاختمان شــما دارد و 
موجــب افزایــش زمان هــای کارکرد کولر اســپیلیت 
و مصرف برق بیشــتر می شــود بنابراین الزم اســت 
 نســبت بــه تعویــض آنهــا بــا المپ هــای کــم 

ً
فــورا

مصرف اقدام کنید.

آغاز خرید توافقی جو 
در همدان

هگمتانــه، گــروه خبــر همدان: مدیــر تعاون 
روســتایی اســتان همدان از خرید 2 هزار تن جو 

با آغاز خرید توافقی در این استان خبر داد.
بــه گــزارش هگمتانــه، مجیــد مســلمی راد بــا 
بیان اینکه با آغاز عملیات برداشت محصول جو 
ع خرید توافقی این محصول از کشــاورزان  از مزار
آغــاز شــد اظهــار کــرد: تاکنون بیــش از 2 هــزار تن 
از محصــول جــو تولیــدی اســتان بــا محوریــت 
اتحادیــه تعاون روســتایی همدان و با مشــارکت 
اتحادیه هــای شهرســتانی بــه صــورت توافقــی 

خریداری شده است.
مدیر تعاون روستایی استان همدان با اعالم 
یــد توافقــی در تمــام شهرســتان های  اینکــه خر
بخــش  های  ل  ک ـ ـ ش ت ط  ـ ـ س و ت ن  ا د ـ ـ م ه ن  ا ت ـ ـ س ا
کشــاورزی صورت می گیرد، عنوان کرد: سیاســت 
خریدهــای توافقــی دارای کارکردهــای مطلوبی در 
زمینــه بــازار رســانی محصوالت کشــاورزی اســت 
ـالیانه میــزان خریدهــای  بنابرایــن افزایــش سـ

توافقی مد نظر این مدیریت قرار دارد.

واسطه ها در بخش کشاورزی 
حذف شوند

هگمتانه، گروه فرهنگ شــهروندی: مدیرکل 
دفتــر امور اقتصادی اســتانداری همدان با تأکید 
بــر لــزوم حــذف واســطه ها در بخــش کشــاورزی 
گفت: ایجاد و فعال کردن غرفه عرضه مســتقیم 
محصــوالت کشــاورزی و کاالهــای اساســی یکی از 
دغدغه هــای ســتاد تنظیــم بازار کشــور و اســتان 
همدان است که باید در این استان فعال شود.

به گزاش هگمتانه، ســید محمود عســگریان 
در نشســت هماهنگــی راه انــدازی غرفــه موقــت 
و دائــم عرضــه مســتقیم محصوالت کشــاورزی و 
معرفــی برنامــه نوآفرین کاالرســان افــزود: تعاون 
روســتایی دارای امکانات بالقــوه قابل توجهی در 
فعــال کــردن غرفــه عرضــه مســتقیم محصوالت 

کشاورزی استان است.
ـر امــور اقتصــادی اســتانداری  مدیــرکل دفتـ
همدان ادامه داد: با فعالیت 280 شــرکت تعاونی 
می تــوان گفــت هــر تعاونــی پنــج روســتا را تحــت 

پوشش دارد.
اســتان  کشــاورزی  بخــش  اد:  د ه  ـ ـ م ا د ا ی  و
همــدان بــا همــت 114 هــزار بهــره بــردار ســالیانه 
انــواع  تــن  هــزار   500 و  ن  و ـ ـ ی ل ی م ر  ا ـ ـ ه چ د  و د ـ ـ ح
محصــوالت کشــاورزی را تولید می کند کــه بیانگر 
نقــش تأمین کننده بــودن این اســتان در زمینه 

محصوالت کشاورزی است.
ود: تنظیــم عرضــه و تقاضــا  ز ـ افـ یان  ـگر عسـ
و حــذف واســطه ها بــا نــگاه خــاص بــه مــردم از 
برنامه هــای ســتاد تنظیــم بازار اســتان اســت که 

باید برای آن برنامه ریزی کرد.

خبــر

موانع اصالح الگوی مصرف
هگمتانه، گــروه فرهنگ شــهروندی: اصالح 

الگوی مصرف دارای موانعی است.
اسراف  �

بــرای اصــالح الگوی مصــرف، پیــش از هر چیز 
بایــد از اســراف بــه دور بــود. جامعه اســرافکار نه 
تنهــا هرگــز بــرای اصــالح الگــوی مصــرف توفیــق 
معــرض  در  همــواره  بلکــه  افــت؛  ی د  ـ ـ ه ا و خ ن

تهیدستی و فقر مادی و فرهنگی قرار دارد.
هدر دادن و تلف کردن مال  �

در حقیقت، اصالح الگوی مصرف، با هدر دادن 
و تلف کردن مال، ناممکن است. اهل بیت)ع( در 
راســتای سامان دادن به مصرف پیروانشان، آنان 
را از هــدر دادن بیهــوده اموالشــان بازداشــته، بــه 

مراقبت از دارایی هایشان توصیه کردند.
تجمل پرستی  �

بــه تشــریفات،  آوردن  تجمــل پرســتی و روی 
بــر ســر راه اصــالح الگــوی  از موانــع جــدی  یکــی 
مصــرف اســت. تجمــل پرســتی، آتشــی بــر هیــزم 
مصرف اســت کــه حاصل آن چیزی جــز بازماندن 

از تولید و پیشرفت های اقتصادی نیست.
قــرآن کریــم در راســتای فرهنــگ ســازی بــرای 
درســت مصرف کــردن و ایمن کردن مســلمانان 
از فــرو افتــادن در دام تشــریفات و تجمــالت، بــه 
پیروانــش دســتور می دهد که دیــدگان خود را به 
ثروت اشــراف و زراندوزان ندوزند؛ مبادا شوق به 
تجمل پرســتی در جان آنها شــعله زند و آنها را به 

سوی تشریفات، سوق دهد.
مدگرایی  �

مدگرایی و مدپرستی، مانعی جدید بر سر راه اصالح 
الگوی مصرف است. ذهن انسان بر اثر درگیر شدن 
با مدپرســتی، از اندیشــه های پیش برنده به ویژه در 
زمینه های اقتصادی باز خواهد ماند، و هر روز دریچه ای 
جدید از مصرف گرایی به سوی انسان گشوده خواهد 
شــد. امروزه مد به یکی از معضالت فرهنگی جامعه 
دینی ما تبدیل شــده اســت. شــکل های مختلف از 
کشــورهای غربــی به ســرعت وارد جامعه می شــود و 
برخــی گروه های جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان با 
شور و شوق خاصی آن را می پذیرند. دامنه گسترش 
این حرکت به گونه ای است که همه جنبه های زندگی 
افــراد از رنــگ لبــاس گرفته تا بلنــد و کوتاه کــردن مو، 

گفتگوی روزانه و حتی سبک زندگی را در بر می گیرد.
الگوپذیری نادرست از بیگانگان  �

به نوشــته پایــگاه اطــالع رســانی حــوزه، از اصول 
تأکیــد شــده در آموزه هــای دینــی، پرهیز از الگــو قرار 
دادن بیگانگان و به ویژه دشمنان جامعه اسالمی 
است. امام باقر)ع( در حدیثی زیبا می فرماید: »اوحی 
اهلل إلــی نبــی مــن االنبیــاء ان قل لقومک ال تلبســوا 
لباس اعدائی و ال تطعموا مطاعم اعدایی و ال تشاکلوا 
بما شــاکل اعدائی فتکونوا اعدایی کما هم اعدایی؛ 
خداونــد بــه پیامبــری از پیامبران وحی فرمــود که به 
قومــت بگــو: لباس دشــمنان مرا نپوشــند و غذای 
آنان را نخورند و به شکل آنها ظاهر نشوند که در این 

صورت، همانند آنها، دشمن من خواهند بود.«

بدانیم

خبر همدان - فرهنگ شهروندی

انتخاب مناسب ظرفیت دستگاه

از سالم بودن دستگاه مطمئن شوید

از المپ های کم مصرف استفاده کنید

کولرتان را در جای مناسب نصب کند

برای خودتان ترموستات قابل برنامه ریزی بگیریداستفاده از دمای مناسب کولر گازی

نکات طالیی کاهش مصرف برق کولر گازی



شهروندان محتـرم
هنگام عملیات سمپاشی دقت فرمایید

   کلیه پنجره ها را بســته و از قراردادن مواد غذائی پشت پنجره ها 
خودداری نمایید.

   از پــارک خــودرو در مســیرهای سمپاشــی خــودداری نماییــد و با 
پیمانکاران سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری نهایت همکاری 

را داشته باشید. 

    از تجمــع و ایســتادن در مســیرهای ســم پاشــی جــدًا خــودداری 
نمایید. 

    از حضــور کــودکان و افــراد مســن در ســطح پارک هــا و محل های 
سم پاشی جدا خودداری نمایید.

روابط عمومی  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان
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عکس روز مرکز تخصصی تربیت اسالمی کودک و نوجوان با حمایت های آیت ا... شعبانی افتتاح شد

حضرت عیسی)ع( برای ترویج تواضع پای چند نفر را شست
خــدای  بنــدگان  اســت:  آمــده  مجیــد  آن  ر ـ ـ ق ر  د
رحمان کســانی هســتند که در روی زمین با فروتنی 
راه می روند و چون جاهالن به ناروا خطابشان کنند 

سالمی گویند و درمی گذرند.
پیامبــر اعظــم اســالم)ص( فرموده اند: شــیرینی 

عبادت، تواضع و فروتنی است.
حکایت: حضرت عیسی)ع( به برخی از حواریون 
کــه نــزدش بودنــد گفت: آیا اگر درخواســتی داشــته 
 ،

ً
باشــم اجابــت می کنیــد؟ پاســخ دادنــد: بلــی حتما

حضــرت از جــا حرکت کــرد رفــت مقــداری آب آورد و 
پــای چنــد تــن از آنــان را شستشــو داد. یــاران شــرم 
کــرده و گفتنــد ایــن وظیفــه ماســت که پای شــما را 
بشــوییم! ایشــان فرمود: »من که مسؤول آموزش 
و تعلیــم خلــق هســتم باید تواضع کنــم و این کار را 
انجام دادم که شما هم درس تواضع گرفته و در نزد 

خلــق که می خواهید روی آنها تأثیر بگذارید فروتنی 
ج دهید. و تواضع به خر

چو خواهی که در قدر واال رسی
ز یک شب تواضع به باال رسی

در این حضرت آنان گرفتند صدر
که خود را فروتر نهادند قدر

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

مقهور حق
نیک است اگر در همه وقت

مدام بی چاره باشی

در حالت قدرت هم

خود را بی چاره بینی

چنان که در حالت عجز می بینی

زیرا که باالی قدرت تو قدرتی است

و مقهور حقی در همه احوال

برگرفته از فیه مافیه

بی کرانه

 
ایستگاه آسمان

وصیت  شهید مجتبی اسدبیگی

ین راه زندگی رامقابل انسان می گذارد قرآن بهتر
می شود ى  پیروز زمینه  خون ها  این  ى  روز عاقبت 

خــاک  ایــن  کجــای  فرهنگــی:  گــروه  گمتانــه،  ه
ایــن  کــه  لحظــه  آن  آســمان،  کــدام  زیــر  ــودی،  ب
زیــر  می شــد؟  جــاری  پرشــورت  قلــب  از  ــات  م ل ک
برایــم  گلولــه  کــدام  وآمــاج  خمپــاره  ــدام  ک ش  ـ ـ ت آ
نوشــتی حــرف هایــت را؟ چــه حالــی داشــتی وقتی 
بــا تمــام وجــودت جانــت را گذاشــته بــودی البالی 
واژگان پرپــر و می نوشــتی از عبــورت؟ می نوشــتی 
در  روییــده  جوانه هــای  ز  ا  ، ن و ـ ـ گ ل گ ی  ا ـ ـ ه ق  ف ا ز  ا
خاک هــای تفتیــده. تــو می نوشــتی و امــروز منــم 
کــه می خوانمــش، منــم کــه صدای تــو شــده ام در 
خواب هــای ســنگین دنیــا. تــو می نوشــتی و امروز 
مائیــم کــه کلمــات تــو را فریادیــم، چشــم هایت را 
، ای جاودانه تاریخ! بیداریم و دستانت را در اهتزاز

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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قــرآن این کتــاب هدایــت متقین و راهنمــاى راه 
بشــر کــه بهتریــن راه را مقابــل انســان می گــذارد در 
آیه هاى فوق می فرماید، می گویید کســانی که در راه 
خدا کشــته شــده اند مرده انــد بلکه آنهــا زنده گانند 
ولــی شــما قدرت تشــخیص آن را نداریــد آن عده اى 
کــه شــهدا را در رده مردگان می داننــد خود مرده اند 
آنهــا بــه ظاهــر این دنیا طمــع کردند و پرده ســیاهی 
روى چشــم هاى آنهــا را گرفتــه اســت و حقیقــت را 
نمی بیننــد و ســزاى آنهــا هــم همیــن اســت؛ دنیاى 

مادى افراد جاهل را فریب داده است.

بعــد در دنبالــه آن قــرآن می فرمایــد مــا شــما را 
از چیزهایــی از قبیــل گرســنگی، تــرس و کاســتن از 
مال هــا و نفس ها و میوه هــا می آزماییم دنیا جهان 
امتحــان اســت انســان ها در ایــن دنیــا آزمایــش 
می شــوند و مــا بایــد در ایــن امتحــان الهــی قبــول 
شــویم تــا از زمــره اولیــا انبیــاء و شــهداى خــدا قــرار 

گیریم.
هنگامی که چشــم به این دنیا گشــودم خودم را 
تنها احساس می کردم و حال پس از 20 سال صراط 
مســتقیم را یافتــم و این ممکن نبــود مگر به لطف 

امام عزیزمان خمینی بت شکن.
پــدر عزیــز و مــادر بزرگــوارم کــه چنیــن فرزنــدى 
تربیــت کــرده و تقدیــم این انقــالب کرد یــد آفرین بر 
شــما تنها دو چیز اســت بــراى رعایت و پاســدارى از 
خون من که در پاى درخت اسالم می ریزد. 1ـ اطاعت 
از رهبــر مســلمین و مســتضعفان جهــان خمینــی 
. 2ـ مبارزه با دشــمن و متجاوزان شــرق و غرب  کبیــر

که خون ما مستضعفان را می مکند.
همیشــه خــدا را حاضــر دانســته و فکــر آخــرت 
باشــید، بر مرگ خونینم گریه نکنید زیرا کسی نبود 
بر پیکر امام حســین)ع( گریه کند بگذارید این قوم 
کافر ما را بکشــند و خونمــان را بریزند عاقبت روزى 

این خون ها زمینه پیروزى می شود.
شــما فکــر می کنیــد کــه ســیل، زلزلــه؛ طوفــان 
ـا اختالفــات  و جنــگ حوادثــی طبیعــی اســت و یـ
؛ اینها آزمایشات الهی هستند؛ درود  اجتماعی؟ خیر

و صلــوات خدا بر کســانی بــاد که امور دنیــوى را رها 
کــرده و بــه خــدا و دین خــدا می اندیشــند و خداوند 
عاشــق آنها می شــود و می گوید که دیگر جاى شــما 

در این دنیا نیست و من شما را نزد خود می برم.
دوستان من غمگین مباشید که من با عروس 
شــهادت ازدواج کــردم و بــه آرزوى دیرینــه ام کــه 
شــهادت بود رسیدم؛ از خدا بخواهید این قربانی را 
از خانــواده مــا بپذیــرد اى پدران و مــادران داغدیده 
محفــل قــرآن به شماســت کــه می گوید واســتعینو 
لموات و انها الکبیر االخاشعین؛ در داغ فرزندانتان 

. کمک جویید از صبر و نماز
برادرانم امروز روز وارستگی از وابستگی و از قید 
و بنــد دنیــوى اســت به پــا خیزید تا دیر نشــده امام 
امــت این قلب تپنده مســلمین را تنها نگذارید که 

اگر او را تنها گذارید جاى شما در جهنم است.
آخــرت را فــداى ایــن یکــی دو روزه دنیــا نکنید؛ از 
تمــام فامیل هــا برایم حاللیت بخواهیــد تا روحم در 
پنــاه خداونــد متعــال در امان باشــد؛ در پایــان از تو 
برادر عزیز می خواهم که اگر من به شهادت رسیدم 
مرا در باغ بهشــت همدان در کنار قبر پســر عمویم 

ج اسدبیگی به خاک بسپارید. ایر
والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

وصیت نامه شهید مجتبی اسدبیگی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــهید مجتبــی اســدبیگی در تاریــخ 15 فروردیــن 1348 در 
تویسرکان به دنیا آمد و در نهم اسفند 64 به شهادت رسید.

 

میز مطالعه

قلمرو رؤیایی سپید

هگمتانــه، گروه فرهنگی: کتــاب » قلمرو رویایی 
نخســتین  کاواباتــا  یاســوناری  نوشــته  ــپید«  س

برنــده ژاپنــی نوبــل با ترجمه مجتبی اشــرفی توســط 
انتشارات ققنوس منتشر شده است.

کــه  ژاپنــی اســت  کاواباتــا نخســتین نویســنده 
فرهنــگ  و  رســوم  و  آداب  ترســیم  بــا  ــت  س ن ا و ت
ثــاری درخشــان کــه از مهم ترین  ژاپنــی، بــا نوشــتن آ
و برجســته  تریِن آن هــا می  تــوان بــه دو اثــر قلمــرو 
رویایــی ســپید و آوای کوهســتان اشــاره کــرد، نظــر 
کادمــی نوبــل را بــه  خــود جلــب کنــد. کتــاب حاضــر  آ
شــاهکار اوســت، آوای کوهســتان را نیــز به  ســبب 
فرم بدیعش در روایت داستان و شخصیت پردازی 

مهم ترین اثر او دانسته  اند.
بر جلد کتاب آمده اســت: »قطار از تونلی طوالنی 
عبــور می  کنــد و وارد قلمروی رویایی که پوشــیده از 

برف است می  شــود. و این گونه است که، با حرکت 
آرام قطــار و عبورش از ایســتگاه  های مختلف، راوی 
مــا نیــز وارد داســتان می شــود و زوایایــی از قصــه 
خــود را، همچــون تابلوهایی از رویا که گاه داســتانی 
عاشــقانه گاه داســتانی از تنهایــی، انــزوا، انــدوه 
و ازهم گســیختگی روابــط عاطفــی، برایمــان بازگــو 

می  کند.«
یاســوناری کاواباتــا بــا چیره دســتِی بســیار زیــاِد 
کــه  نــوری  همچــون  به آرامــی،  را  ن  ا ت ـ ـ س ا د د  و ـ ـ خ
لحظــه  ای بــر پــرده ای تیــره می   ی افتــد و تماشــاگر 
لمحــه  ای از آن را می  بیند، پیــش می برد و به  تدریج 
شــخصیت ها  ــی  ح و ر ی  ا ـ ـ ی ا و ز ن  ـ ـ ی ر ت ق  ی م ع ا  ـ ـ ب

آشنایمان می  کند.

: امام جمعه همدان با انتقاد از گرانی های سرسام آور

قوی تر یت  یر مد مند  ز نیا معه  جا

جمعــه  امــام  همــدان:  ر  ـ ـ ب خ ه  و ر ـ ـ گ  ، ه ـ ـ ن ا ت م گ ه
همــدان بــا انتقــاد از گرانی هــای سرســام آور گفت: 

جامعه نیازمند مدیریت قوی تر است.
به گزارش هگمتانه، آیت اهلل حبیب اهلل شعبانی 
در خطبه هــای نمــاز جمعه همدان اظهــار کرد: چهار 
مــاه اســت کــه بیمــاری کرونا جامعــه بشــری را درگیر 
کــرده اســت اما مردم بــا یکپارچگــی و انســجام برای 

مقابله با آن بسیج شدند که جای قدردانی دارد.
وی بــا تأکیــد براینکه مــردم باید همچنــان نکات 
ـد  ـات ماننـ از تجمعـ ـد و  را رعایــت کننـ ـتی  بهداشـ
عروســی و عزا پرهیز کننــد افزود: در برخی موارد یک 
تــن چندین نفــر دیگر را به بیماری کرونــا مبتال کرده 
بنابرایــن الزم اســت کمــاکان قوانیــن بهداشــتی را 

مردم رعایت کنند.
امام جمعه همدان درباره مصرف بهینه انرژی در 
اســتان بیان کرد: میزان مصرف آب و برق در جامعه 
بســیار زیــاد اســت و حتــی در برخــی مــوارد میــزان 
مصــرف آنها در اســتان همــدان بیــش از دیگر نقاط 

کشور است.
وی بــا دعــوت از مردم بــرای مصرف بهینــه انرژی 
و صرفه جویــی در مصــرف آب و بــرق گفــت: اگرچــه 
بارندگی هــای خوبــی در اســتان داشــتیم اما مصرف 
آب هــم زمان با شــیوع بیمــاری کرونــا افزایش یافته 
اســت بنابراین الزم اســت هم مردم و ادارات در این 

ج دهند. باره دقت الزم را به خر
ا گرامیداشــت هفتــه قــوه  ـ بـ ـعبانی  ا... شـ آیــت 
قضائیــه عنــوان کــرد: عملکــرد ایــن قــوه در برخــورد 
بــا فســاد بــه ویــژه فســادهایی کــه از جانــب برخــی 
خ می دهــد قابــل توجــه و تقدیــر اســت  مســؤوالن ر

موضوعی که بسیار برای جامعه امیدوارکننده بوده 
است.

وی تصریح کرد: در مواجهه با برخی افراد که اهل 
فســاد هســتند و ویژه خواری می کنند قــوه قضائیه 
بایــد با آنها بــه گونه ای جدی و قاطــع برخورد کند که 
هیــچ مســؤولی جــرأت نکند مرتکب فســاد و قانون 

شکنی شود.
ح کرد:  نماینده ولی فقیه در اســتان همدان مطر
برخی افراد در لباس های بزرگ و برخی مناصب دچار 
فســاد می شــوند که الزم اســت قــوه قضائیه بــا آنها 

برخورد الزم را بکند.
وی خطــاب به قضــات تصریح کــرد: کرامت مردم 
در دادگاه هــا و در زمــان رســیدگی بــه پرونده ها باید 
حفــظ و رعایــت شــود یعنــی بایــد بــا مــردم بــا احترام 
برخــورد شــود٬ حتــی اگر آن فــرد متهم باشــد ما حق 

نداریم نسبت به وی تندی یا جسارت کنیم.
آیت ا... شعبانی درباره گرانی  های سرسام آور این 
روزهای جامعه گفت: این گرانی ســبب نگرانی مردم 
شــده اســت گرانی مسکن٬ خودرو٬ ارز و اجاره بها در 
اســتان نیازمنــد رســیدگی اســت هرچند مســؤوالن 
برنامه هــا و تــالش خوبــی داشــتند و در برخــی موارد 
ورود کردنــد تــا برای رفــع این مشــکالت برنامه ریزی 

کنند.
وی تصریــح کــرد: مدیریــت فضای کنونــی جامعه 
مســؤولی  اگــر  اســت٬  قوی تــر  مدیریــت  نــد  م ز ا ی ن
کوتاهــی کند مانند مســؤولی که تخلف کــرده در نزد 
خدا مســؤول اســت چرا کــه برخی از ایــن کوتاهی ها 
ســبب بــروز مشــکالتی در جامعه می شــود بنابراین 
الزم اســت نظارت هــای موجــود در جامعــه افزایــش 

یابد.
و  مــردم  انتظــار  افــزود:  همــدان  جمعــه  م  ا ـ ـ م ا
آنهــا نســبت بــه متعــادل شــدن بــازار  مطالبه گــری 
امیدواریــم  و  اســت  درســتی  انتظــاری  آن٬  ت  ا ـ ـ ب ث و 
مســؤوالن نیــز همــت خــود را معطــوف رفــع ایــن 

مشکالت کنند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم نیــز بایــد اخــالق و 
انصــاف را در قیمت مســکن و اجــاره بها لحاظ کنند 
گفــت: در شــرایط کنونــی جامعه و فزونی مشــکالت 
بایــد بــه یکدیگــر رحم کنیــم به ویــژه مردم مــا که در 
نوع دوستی مشهور هستند و در رزمایش مؤمنانه 

و بخشش اجاره بها نیز خوش درخشیدند.
آیت ا... شــعبانی با تبریک دهــه کرامت و با تأکید 
براینکه دهه کرامت تنها برای تبریک گفتن نیســت 
بلکــه بایــد در این دهــه بیــش از گذشــته کرامت ها 
را حفــظ کنیــم عنــوان کــرد: مــردم مــا بایــد نســبت 
بــه رعایــت کرامــت و رحم بــر یکدیگــر توجه داشــته 

باشند.
وی دربــاره هفته حقوق بشــر آمریکایــی نیز بیان 
 ابــزاری برای تحقق 

ً
کــرد: حقوق بشــر آمریکایی صرفا

اهداف اســتکباری آمریکا اســت فهرســت فراوانی از 
عملکــرد آمریــکا در این حوزه وجــود دارد گاهی رفتار 
استکباری آنها در رابطه با مردم دیگر کشورها مانند 
یمــن٬ فلســطین٬ عــراق و ایــران نمــود پیــدا می کند 

گاهی در رابطه با خود ملت آمریکا.
بــه نقل از تســنیم، نماینده ولی فقیه در اســتان 
همــدان افــزود: اگــر یــک دولتمــرد آمریکایــی دم از 
 خجالت آور اســت آنها کدام 

ً
حقوق بشــر بزند واقعا

حقوق بشر را رعایت کردند؟


