
مزایده عمومی

نظر به اینکه هیئت تصفیه اتحادیه مسکن کارکنان سپاه در نظر دارد به استناد مصوبه مورخه 
1399/03/22 خود، واحد تجاری شــرکت را واقع در همدان، شــهرک شهید بهشتی، خیابان 
شــهدای جهاد، مجتمــع تجاری غدیر، طبقه دوم به مســاحت تقریبــی 450 مترمربع به فروش 
برســاند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شــود جهت اخذ اســناد مزایده به دفتر این شرکت 
واقع در همدان، میدان باباطاهر، خیابان فرعی خبرنگار، روبه روی اداره محیط زیســت مراجعه 
نمایند. مهلت و محل تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداری روز 1399/04/06 در محل دفتر 

اتحادیه به آدرس فوق می باشد.

  بازگشایی پاکت ها در روز 1399/04/07 در همان محل خواهد بود.

ضمنــاً مبلــغ 1% قیمت پایــه )226/500/000 ریال( بــه عنوان تضمین شــرکت در مزایده 

بایســتی به صورت نقدی به حساب شماره 02-94918-042-3320 نزد بانک انصار به نام 

آقایان موسوی و باقری واریز گردد.

همچنیــن کلیــه هزینه های مزایده اعم از کارشناســی، آگهی، نقل و انتقــال و.. بر عهده برنده 

مزایده می باشد. 

جهت اطالعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن 34223325 )آقای ساعی( 
تماس حاصل فرمایید.

  هیأت تصفیه اتحادیه مسکن سپاه در قبول یا رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

مبلغ پایه متراژ تقریبی شرح مزایده

22/650/000/000 ریال 450 مترمربع فروش عرصه و اعیان ملک تجاری طبقه دوم

هیئت تصفیه اتحادیه مسکن کارکنان سپاه

22

رئیسکمیسیوناقتصاد،سرمایهگذاری
وگردشگریشوراتأکیدکرد:

ورت پیگیری امور گردشگری ضر
ونا  و سرمایه گذاری در دوران پساکر

نورالهزادهتأکیدکرد:

ضرورت تهیه نقشه باغ های شهر 
با همکاری دستگاه های مرتبط
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برگـــزیده ها

آیت اهلل شعبانی در بازدید از شهر جهانی اللجین مطرح کرد:

وجود محصوالت چینی در اللجین 
یک نقص است

امتحانات غیر حضوری
دانشگاه آزاد اسالمی همدان

امتحانات واحدها و مراکز همدان، مالیر، 
تویسرکان، نهاوند، کبودراهنگ و آموزشکده های 

سما در همدان و مالیر غیرحضوری است

واگذاری 440 هکتار از اراضی ملی 
زی و دامداری ح های کشاور به طر

 
همدان در تدارک تور دوچرخه سواری 

منتخبان غرب کشور
یک هزار دوچرخه سوار حرفه ای در همدان

 فعال است

مرگ موتورسوار کبودرآهنگی 
زیرچرخ های وانت

پالسما درمانی 
برای 8 بیمار در همدان

دادستان همدان:

ممنوعیتافزایشبیشاز25درصداجارهبها
2

عکس: هگمتانه7

طیبازدیدمیدانیبامحوریتشورایاسالمیشهرازکوهستانالوندصورتپذیرفت:

هم پیمایی نجاِت »الوند«
عصر روز شنبه 24 خردادماه 1399، جمعی از فعاالن اجتماعی و اقشار 
مختلف، کوهنوردان، فعاالن  زیست محیطی، خبرنگاران و مسؤوالن استان 
و شهر به دعوت شورای اسالمی شــهر همدان در دشت میشان، کوهستان 
»الوند« به منظور بررســی وضعیت میراث طبیعی اســتان همدان، حاضر 
شدند تا صحت و سقم معضالت زیست محیطی وارد شده به این منطقه را 

از نزدیک شاهد باشند. 
چندی پیش رضــوان سلماســی، اورســت نورد و رئیس کمیســیون 
فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان بر اساس دغدغه رسانه ها و فعاالن 
زیست محیطی و کوهنوردان در صحن شورا اعالم کرد که الوند را دریابید که 

این میراث طبیعی، متعلق به همگان است.

صفحه 5

فرماندار همدان:

حاشیه سازی برخی در همدان
برای یارگیری در انتخابات سال آینده

برنامه ریزی برای
کنترل ورود فاضالب
ارزانفود، ابرو و یلفان

کباتان به سد ا
 معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شــرکت آبفای همدان از اجرای 

طرح های فاضالب برای روستاهای ارزانفود، ابرو و یلفان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، فرهاد بختیاری فر دیروز با بیان اینکه هر ســال با 
توجه به اعتبارات و بودجه اقداماتی در حوزه فاضالب شــهری و روستایی 
انجام می شــود اظهار کرد: ایجاد شــبکه فاضــالب در روســتاها به مرور 

پیگیری و انجام می شود و هنوز کار زیادی می طلبد.
وی ادامــه داد: طرح های فاضالب در روســتاهای دهپیــاز در همدان، 
آبرومند در بهار، حســین آباد ناظم در مالیر و کرفس در رزن اجرا می شود 
که با استفاده از اعتبارات بانک توســعه ملی و نظارت آبفای کشور کارهای 

آنها اجرا می شود.

صفحه 2

واگذاری 440 هکتار از اراضی ملی به طرح های کشاورزی و دامداری
هگمتانه،گروهخبــرهمدان:مدیــراموراراضی
ســازمانجهادکشــاورزیاســتانهمدانگفت:
جهادکشــاورزیباهمکاریمنابعطبیعیبهافرادی
کهمتقاضیاجرایطرحدراراضیملیهستندزمین
واگذارمیکندبهطوریکه240هکتــاراراضیملی
برایگلخانهو200هکتاربرایســهطــرحدامداری
واگذارشدهاســتکهامیدواریماینکارباعثرونق

تولیدشود.
به گزارش هگمتانه، هوشــنگ کرمی روز یکشنبه 
در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه 270 هزار هکتار از 
اراضی این استان رفع تداخل شده است، گفت: 36 
هزار هکتار از اراضی اســتان حدنگاری شده که یکی 
از اقدامات در راستای شناســنامه دار کردن اراضی 

است.
وی بــا تأکید بر اینکــه تنها 12 درصــد از اراضی 
موجود در ایران قابل کشــت اســت، اظهار کرد: از 
160 میلیون هکتار اراضی موجــود در ایران فقط 20 

میلیون هکتار قابلیت کشت دارد.
وی بــا بیــان اینکه اهمیــت خــاک در بخش 
کشاورزی کمتر از آب نیســت، افزود: در ایران جزء 
کشورهای اول در دنیا هستیم که برای جلوگیری از 

فرسایش خاک نیازمند برنامه ریزی هستیم.
کرمی دربــاره واگــذاری اراضی بــه طرح های 
مختلف کشــاورزی، ادامه داد: جهادکشــاورزی با 
همکاری منابــع طبیعی بــه افرادی کــه متقاضی 
اجرای طــرح در اراضی ملی هســتند زمین واگذار 
می کند به طــوری که 240 هکتــار اراضی ملی برای 
گلخانه و 200 هکتار برای سه طرح دامداری واگذار 
شده اســت که امیدواریم این کار باعث رونق تولید 

شود.
وی با اشــاره به اینکه سال گذشــته 1200 مورد 
تغییر کاربری غیرمجاز در اســتان شناسایی شده 
که قلع و قمع یا جریمه شــده اند، تصریح کرد: از 
27 اسفند چهار مرحله اجرای حکم تغییر کاربری 
غیرمجاز صــورت گرفته که 100 مــورد حکم قلع و 
قمع ســاخت و ســاز غیرمجاز در حیدره، کشین، 
جاده رباط و حاجــی آباد جاده مالیر اجرا شــده 

است.
وی با تأکید بر اینکه مقابله با ساخت و سازهای 
غیرمجاز با قوت در حــال انجام اســت، افزود: در 
دو بخش کاربری اراضی طرح های غیرکشــاورزی 
و طرح های کشــاورزی مجوز تغییر کاربــری ارائه 

می شود.
مدیر امور آب و خاک ســازمان جهاد کشاورزی 
استان همدان نیز در ادامه گفت: از هشت میلیون و 
500 هزار هکتار اراضی آبی کشور تاکنون دو میلیون 
و 490 هزار هکتار ســامانه نوین آبیاری ایجاد شده 
که در همدان از 200 هزار هکتــار اراضی آبی تاکنون 
155 هــزار هکتار معادل 77 درصد ســامانه آبیاری 

نوین ایجاد شده است.
امیر الهوتیــان با بیــان اینکه در حــال حاضر 
بخشــی از اراضی آبی توانایی اجرای ســامانه  های 
نوین آبیاری را ندارند، اظهار کرد: در اســتان همدان 
100 پیمانکار بــرای اجرای ســامانه نویــن آبیاری 

انتخاب شده است.
وی با اشــاره به اینکــه بهره وری آبیــاری نوین 
کشور در ســال 97 حدود 45 درصد است، تصریح 
کرد: در اســتان همدان بهره وری آبیــاری نوین 50 

درصد است.
مدیر امور آب و خاک ســازمان جهاد کشاورزی 
استان همدان خاطرنشان کرد: ظرفیت صرفه جویی 
آبیاری نوین در کشور هشت میلیارد مترمکعب و در 

همدان 500 میلیون مترمکعب است است.

پرداخت تسهیالت نوسازی به کشتارگاه ها
هگمتانــه،گروهخبــرهمدان:مدیــرامورطیور
سازمانجهادکشاورزیاســتانهمدانازپرداخت
تسهیالتبازسازی،نوسازیوتجهیزبهکشتارگاههای

استانهمدانخبرداد.
به گــزارش هگمتانــه، علیرضا قراگوزلــو با بیان 
اینکه مشکالت کشــتارگاهی استان همدان بررسی 
شــده اســت، گفت: در این مقطع از زمــان یکی از 
مشکالت اساســی کشــتارگاه ها تأمین اعتبار برای 

بازسازی و نوسازی واحد است.
وی با بیان اینکه مقرر شــده بــدون هیچ گونه 
سقفی تســهیالت الزم برای بهســازی و نوسازی و 
تجهیز کشتارگاه ها و یا تأمین ســرمایه در گردش 
این واحدها پرداخت شود، گفت: این اعتبارات از دو 
خط مکانیزاسیون کشاورزی و صنایع تأمین اعتبار 

می شود.
مدیر امور طیور ســازمان جهاد کشاورزی استان 
همدان با بیان اینکه مدیریت طیور ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان همدان در راســتای رسالت خود 
برای برنامه ریــزی و هماهنگی بیــن صنعت طیور 
اســتان همدان اقدام کرده اظهار کرد: بــا توجه به 
نقش کشــتارگاه ها از نظــر اقتصادی و بهداشــتی 
فرصتی به آنها داده شده تا بدون هیچ گونه سقفی 

در راســتای ارتقای کیفیت مرغ های کشــتار شده 
تالش و نسبت به ارائه درخواست تأمین تسهیالت 

اقدام کنند.
قراگوزلــو گفــت: کشــتارگاه هایی کــه تــا آخر 
خردادماه درخواســت خود را ارائه دهند مشــکلی 

برای تأمین اعتبار آنها وجود نخواهد داشت.
مدیر امور طیور ســازمان جهاد کشاورزی استان 
همدان گفت: ســالمت مردم و امنیت غذایی برای 

سازمان جهاد کشاورزی مهم است و این موضوع در 
اولویت کاری قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه با تأمین اعتبار کشــتارگاه ها 
در مرحله اول ســالمت مردم تضمین می شــود، 
گفت: این اقدام محصوالت تولیدی اســتان را از 
نظر کیفــی و ارزش ریالی ارتقا می دهــد و تولید 
کننده در ســود حاصــل از ارزش افزوده ســهیم 

خواهد شد.
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برنامه ریزی برای کنترل 
ورود فاضالب ارزانفود، ابرو 

و یلفان به سد اکباتان

هگمتانه،گروهخبرهمدان:معاونبهرهبرداری
وتوسعهفاضالبشــرکتآبفایهمدانازاجرای
طرحهایفاضالببرایروستاهایارزانفود،ابرو

ویلفانخبرداد.
به گزارش هگمتانه، فرهاد بختیاری فر دیروز با 
بیان اینکه هر ســال با توجه به اعتبارات و بودجه 
اقداماتی در حوزه فاضالب شــهری و روســتایی 
انجام می شود اظهار کرد: ایجاد شبکه فاضالب در 
روستاها به مرور پیگیری و انجام می شود و هنوز 

کار زیادی می طلبد.
در  فاضــالب  طرح هــای  داد:  ادامــه  وی 
روســتاهای دهپیاز در همدان، آبرومنــد در بهار، 
حســین آباد ناظم در مالیر و کرفس در رزن اجرا 
می شود که با اســتفاده از اعتبارات بانک توسعه 
ملی و نظــارت آبفای کشــور کارهای آنهــا اجرا 

می شود.
معاون بهره برداری و توســعه فاضالب شرکت 
آب و فاضالب همدان بیان کرد: طبق اهداف سال 
99 باید حتمًا شبکه فاضالب و تصفیه خانه در این 

روستاها ایجاد شود.
وی با بیــان اینکه یکــی دیگــر از پروژه های 
در دســت اجرا در بخــش روســتایی، فاضالب 
روستاهای باالدســت مریانج اســت که در حال 
انجام است افزود: این پروژه 70 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد که خط انتقال آن اجرایی می شود و 

در نهایت به شبکه مریانج متصل می شود.
بختیاری فــر در گفتگو با فارس بــا بیان اینکه 
مجوز حفاری روســتای چشــین نیز اخذ شــده 
که به شــبکه فاضالب همدان متصل خواهد شد 
گفت: روســتاهای باالدست ســد اکباتان نیز که 
به لحاظ بهداشــتی و عدم ورود فاضالب به ســد 
دارای اهمیت است، با اعتباراتی از صندوق توسعه 
ملی و نظارت آبفــای همــدان برنامه هایی برای 

روستاهای ارزانفود، ابرو و یلفان اجرا می شود.

پالسما درمانی 
برای 8 بیمار در همدان

هگمتانه،گــروهخبرهمدان:معــاوندرمان
دانشگاهعلومپزشکیابنســینابابیاناینکههر
روزیکیادونفردرهمدانپالســمابرایدرمان
بیمارانمبتالبــهکرونااهدامیکننــدگفت:روز
گذشتههشتبیماردرخواستپالسماداشتندکه

کاردرمانآناندرحالانجاماست.
به گزارش هگمتانه، ابراهیم جلیلی با اشــاره 
به درمان بیماران مبتال به کرونا با روش پالســما 
اظهار کرد: دیروز هشــت بیمار درخواست پالسما 
داشتند و در روزهای قبل هر روز به طور متوسط 
یک نفر یا دو اهداکننده پالســما داشــتیم. وی 
گفت: تعدادی از بیماران به شکرانه سالمت خود 
به ســازمان انتقال خون مراجعه کرده و پالسما 

اهدا کرده اند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 
با تأکید بر اینکه خوشــبختانه رونــد درمان مؤثر 
بوده است گفت: این روش درمانی، روند بیماری 
را کند کرده و بهبــودی را افزایــش و مدت زمان 

بستری بیماران را کاهش داده است.
وی با بیان اینکه بر اســاس نیاز اطالع رسانی 
انجام شــده تا افرادی که بهبود یافته اند بتوانند 
پالســمای خود را اهدا کنند افزود: به صورت کار 
علمی مســتندها جمع آوری و میزان اثربخشی 
مشــخص شــده و با اســتان های دیگر کنترل 
انجام می شــود که خوشــبختانه روش مؤثری 

است.
جلیلی بیان کرد: پالسما روش جدیدی است 
که در دنیا اثربخش بــوده و در همدان نیز انجام 

می شود و مشکلی در این خصوص نداریم.
وی با اشــاره به اینکه اگر اهداکنندگان پالسما 
بیشتر شوند دســت ما برای درمان بیماران بازتر 
خواهد بود گفت: تاکنون بیش از 800 بیمار مبتال 
به کرونا بهبــود یافتــه و مرخص شــده اند که با 
آنها تماس گرفته و درخواســت اهدای پالسما را 

داشته ایم.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 
خاطرنشان کرد: از هر 100 تماس 20 نفر برای اهدا 
اعالم آمادگی داشته اند چون تمام بیماران شرایط 

اهدا را ندارند.
وی با تأکیــد بر اینکــه ضوابطی بــرای اهدا 
وجود دارد و همــه نمی توانند اهداکننده باشــند 
گفت: افــرادی کــه بیمــاری زمینــه ای دارند یا 
خانم های بــاردار نمی توانند پالســما اهدا کنند و 
محدودیت هایــی وجود دارد و اینطور نیســت که 

همه بهبودیافتگان پالسمای خون اهدا کنند.
جلیلی با بیان اینکه شرایط بیماران در سازمان 
انتقال خون بررسی می شــود تا در صورت امکان 
پالسما اهدا شود بیان کرد: مردم باید پیشگیری 
را مورد توجه قرار دهند؛ متأسفانه شاهد افزایش 
بیماری کرونا هســتیم و نیاز به مراقبت بیشتری 

است.

خبــــــــر

رتبه دهم دانشگاه 
بوعلی سینا در ایران

هگمتانه،گروهخبرهمدان:براساستازهترین
ردهبندیمرکــزرتبهبندیدانشــگاههایجهان،
دانشگاهبوعلیسیناباورودبهاینرتبهبندیبرای
نخستینبار،رتبهدهمدانشگاههایجامعایرانو

رتبه1544جهانراکسبکردهاست.
به گــزارش هگمتانه، ایــن مرکــز رتبه بندی، 
بزرگترین رتبه بندی آکادمیک دانشگاه های جهان 
را ارائه می دهد که براســاس چهار شاخص اولیه 

این رتبه بندی انجام شده است.
این شــاخص ها شــامل کیفیت آموزش )25 
درصد(، اشــتغال فارغ التحصیــالن )25 درصد(، 
کیفیت دانشــکده )10 درصد( و عملکرد تحقیقی 
)40 درصد که شــامل کیفیت نشــریات و نتایج 

تحقیقات می شود( است.
چندی پیش نیز دانشگاه بوعلی سینا در جمع 
برترین دانشــگاه های آســیا در رتبــه بندی بین 

المللی تایمز قرار گرفت.
براســاس گزارش مؤسســه رتبه بندی تایمز 
دانشگاه های کشورهای آسیایی 2020 که در تاریخ 
12 خردادماه 1399 منتشر شــد، دانشگاه بوعلی 
سینا توانست با حضور در رتبه بندی دانشگاه های 
کشورهای آســیایی تایمز برای نخستین بار، در 

رده بین 350-301 رتبه بندی قرار گیرد.
در این رتبه بندی 40 دانشــگاه ایــران در بین 
دانشگاه های برتر آســیا قرار گرفتند  که دانشگاه 
بوعلی سینا در بین دانشگاه های جامع کشور رتبه 

13 را به خود اختصاص داد.

امتحانات غیر حضوری 
دانشگاه آزاد اسالمی همدان

امتحانات واحدها و مراکز همدان، مالیر، 
تویسرکان، نهاوند، کبودراهنگ و آموزشکده های 

سما در همدان و مالیر غیرحضوری است

هگمتانه،گروهخبرهمدان:رئیسدانشــگاه
آزاداســالمیاســتانهمدانگفــت:امتحانات
پایانترمتعدادیازواحدهاومراکزدانشگاهآزاد
اسالمیدراســتانهمدانبهصورتغیرحضوری

برگزارمیشود.
به گــزارش هگمتانه، مرتضی قائمــی با بیان 
اینکه حفظ سالمت روحی و جسمی دانشجویان 
و خانواده هایشــان در اولویت تصمیم گیری های 
مجموعه مدیریتی دانشگاه آزاد اسالمی در استان 
قرار دارد، افزود: با اخــذ مجوزهای الزم از مبادی 
ذیربط، امتحانات پایان ترم تعدادی از واحدها و 
مراکز دانشگاه آزاد اســالمی در استان همدان به 

صورت غیرحضوری برگزار می شود.
وی ادامــه داد: بــا توجه به درخواســت های 
مکرر دانشجویان، نظرسنجی های دقیق، بررسی 
نقشــه کرونا در نقــاط مختلف اســتان همدان و 
تحلیل اوضاع در این استان و اخذ مجوز از ستاد 
استانی مبارزه با کرونا و سازمان مرکزی دانشگاه 
آزاد اســالمی، امتحانــات پایــان ترم نیمســال 
دوم تحصیلی 99-98 دانشــگاه آزاد اسالمی در 
واحدها و مراکز همدان، مالیر، تویسرکان، نهاوند، 
کبودراهنگ و آموزشــکده های ســما در همدان و 

مالیر به صورت غیرحضوری برگزار می شود.
قائمــی تشــریح کرد: بــا توجه بــه جمعیت 
دانشــجویی و نقشــه بیماری کرونا در اســتان 
همــدان امتحانات پایــان ترم واحد اســدآباد و 
مراکز بهار، رزن، قروه درجزین و سامن به صورت 

حضوری برگزار می شود.
دبیر هیأت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
اســتان همدان با اشــاره به تعویق یک هفته ای 
امتحانات در اســتان همدان بیان کرد: هماهنگی 
به عمل آمده با ســتاد اســتانی حاکــی از لزوم 
تصمیم گیری جدید و متناســب بــا ویژگی های 
اســتان همدان بود کــه در همین راســتا برنامه 
امتحانی هفتــه اول تغییر پیدا کــرد و زمانبندی 

جدید به صورت نظام مند انجام شد.
وی اضافه کــرد: برنامه ریزی جدید آموزشــی 
انجام شده و در پورتال دانشــجویان و اساتید به 
 http://login.iauh.ac.ir/login.aspx نشانی 

در دسترس آنها قرار گرفته است.
قائمی تصریح کــرد: اطالعات مرتبــط با نرم 
افزار امتحانات و جزئیات مورد نیاز دانشــجویان 
در واحدها و مراکزی که به صــورت غیر حضوری 
برگزار می شــود، به زودی از طریق وبگاه دانشگاه 
 IAUH.AC.IR آزاد اســالمی همدان به نشــانی

بارگذاری خواهد شد.

خبــر
دادستانهمدان:

ممنوعیتافزایشبیشاز25درصداجارهبها
دادستانی معترض ممنوعیت ساخت و ساز از سوی میراث فرهنگی

هگمتانه،گروهخبرهمدان:دادســتانعمومی
وانقالبهمــدانگفت:مالکانمجــازبهافزایش
اجارهبهابیشاز25درصدنسبتبهاجارهنامهقبلی

نیستندواینکارتخلفاست.
به گزارش هگمتانه، حســن خانجانــی بیان کرد: 
چنانچه اجاره بهای ملکی در قرارداد گذشــته ماهانه 
یک میلیون تومان بوده اســت باید در قرارداد جدید 
حداکثر تــا یک میلیــون و 250 هزار تومــان در ماه 
افزایش یابد در غیر این صورت تخلف صورت گرفته 

است.
وی اضافه کرد: مالک خانــه چنانچه قصد اجاره 
دادن منزل به اجاره نشــین ســابق را نداشته و فرد 
جدیدی را در ملکش ســاکن کند نیز باید این مؤلفه 
را رعایت کنــد، یعنی افزایش تــا 25 درصد با تغییر 

مستأجر تغییری نمی یابد.
دادستان عمومی و انقالب همدان درباره ضمانت 

این دستور اظهار کرد: مشــاور امالک و دفاتر اسناد 
رســمی هنگام تنظیم قرارداد باید اجاره نامه قبلی را 
نیز از مالک مطالبه کرده و بر این اســاس قرار داد را 

تنظیم کنند.
خانجانی اضافه کرد: احتمال دارد اشخاص اقدام 
به تنظیم قرارداد عادی بین خودشــان با مســتأجر 
کنند که در این زمینه ممکن اســت دادستانی نتواند 
ورود کنــد اما بنگاه هــا مکلف به رعایــت این درصد 

هستند.
وی درباره خریــد و فروش ملک بــا قیمت باال 
نیز گفت: چندین نشســت برای بررسی این موضوع 
برگزار شده اما تاکنون به راهکاری نرسیده ایم با این 
وجود دنبال چاره و راهی برای این موضوع بوده و کار 

را رها نکرده ایم.
دادســتان عمومــی و انقــالب همــدان درباره 
ممنوعیت ساخت و ساز در مکانی که میراث فرهنگی 
ممنوع کــرده اظهار کــرد: دادســتانی معترض این 
تصمیم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
همدان اســت و قــرار اســت دراین باره جلســه ای 

تشکیل شود.
وی در گفتگو بــا ایرنا، بــا یــادآوری اینکه دهه 
گذشته ساخت و ســاز در بافت فرســوده جوالن در 
کاهش قیمت ها تأثیــر مثبت گذاشــت افزود: هم 
اینک ساخت و ساز در حلقه اول و دوم ممنوع شده 
و دادستانی دنبال راهکاری برای لغو این محدودیت 

است.

رئیسکمیسیوناقتصاد،سرمایهگذاریوگردشگریشوراتأکیدکرد:

ضرورت پیگیری امور گردشگری و سرمایه گذاری در دوران پساکرونا
هگمتانه،گروهخبرهمدان:رئیسکمیســیون
اقتصاد،سرمایهگذاریوگردشگریشورایاسالمی
شــهرهمدانگفت:پیگیریجدیاموربرنامهریزی
شدهدرحوزهگردشــگریوسرمایهگذاریدردوران

پساکروناامریضروریمحسوبمیشود.
بــه گــزارش هگمتانــه، حســین قراباغی در 
کمیســیون اقتصاد، ســرمایه گذاری و گردشگری 
شــورا بــا تأکید بــر اینکــه پیــش روی امــور با 
هدف گذاری و مطالعه کارشناســی شــده، نتیجه 
مطلوبی خواهد داشت؛ اظهار کرد: بررسی اقدامات 
حوزه گردشــگری ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشــی شــهرداری همدان بر اســاس سیاست  
ســال های 1398 و 1399 در ایــن کمیســیون 
تخصصی انجام پذیرفت کــه برخی برنامه ریزی ها 

به دلیل شیوع ویروس کرونا، اجرایی نشد.
وی بــا تأکید بــر اینکه حوزه میــراث فرهنگی 
به ویژه گردشــگری از اهمیــت باالیــی برخوردار 
است؛ گفت: حساسیت های این حوزه در مجلس 
نیز به صورت خاص دیده می شــود؛ زیرا توســعه 

گردشگری، توســعه یک منطقه، شــهر، استان و 
کشور را رقم می زند.

قراباغی در ادامه گفت: ســایت گردشگری سد 
اکباتان از مهم ترین پروژه های اســتانی محسوب 
می شــود که اســتانداری، فرمانداری و نمایندگان 

مجلس هم پیگیر این موضوع هستند.
وی افــزود: مقرر شــده اســت کــه از ظرفیت 
سرمایه گذاران همراه با مطالعه کارشناسی شده در 

پروژه سد اکباتان استفاده شود.
رئیس کمیســیون اقتصاد، ســرمایه گذاری و 
گردشگری شورای اسالمی شهر همدان همچنین 
بیان کرد: برای بوســتان 100 هکتــاری والیت هم 
به مانند پروژه ســد اکباتــان، برنامه ریزی صورت 
گرفته اســت؛ ضمــن اینکه مباحــث عمرانی این 
بوستان واقع در منطقه فخرآباد در سال 98 به طور 

کامل اجرایی نشد.
قراباغی اضافه کرد: اتمام پروژه های نیمه تمام 
همواره مــورد تأکید بوده و هســت؛ امــا معتقدم 
پروژه های جدید هم باید اجرایی شــود تا شــاهد 

پیشرفت و توسعه شهر باشیم.
بــه گفتــه وی؛ ســایت گردشــگری علیصدر 
به عنــوان یکی از بهترین ظرفیت های گردشــگری 
و سرمایه گذاری اســتان همدان، یکی از بزرگترین 
مجموعه های گردشگری دنیا محسوب می شود که 
توجه به این مهم بایــد به دور از نگاه سیاســی و 

سلیقه ای باشد و در غیر این صورت آسیب زاست.
وی معتقــد اســت: اگر ســایت گردشــگری 
علیصدر در دســتان اصفهانی هــا و تبریزی ها بود 
به دور از نگاه سیاســی، فقط نگاه توسعه ای غالب 

می بود.
*مولوی:تأکیدبراحداثساختمانتشریفات

درورودیهایشهر
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شــورای 
اســالمی شــهر همدان نیــز تأکید کــرد: احداث 
ساختمان تشــریفات در ورودی های شهر به ویژه 

جاده تهران امری ضروری محسوب می شود.
ابراهیم مولوی معتقد است: پروژه های شهری 
را باید بر اساس شــرایط و وضع موجود اقتصادی 

تعریف کرد.
به گزارش روابط عمومی شــورای اســالمی شهر 
همدان؛ وی اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش عمده 
مسافران، گردشگران و مهمانان از سمت جاده تهران 
اســت؛ از این رو باید بــا ایجاد تأسیســات آبرومند 
گردشگری در این محل، اســتقبال خوبی از همگان 
انجام شود؛ ضمن اینکه استقبال و پیشواز مسافران 
و میهمانان، نشــان دهنده فرهنگ باالی شهروندان 

همدان و مهمان نوازی آنهاست.

نورالهزادهتأکیدکرد:

ضرورت تهیه نقشه باغ های شهر با همکاری دستگاه های مرتبط
هگمتانه،گروهخبرهمدان:رئیسکمیســیون
شهرسازیومعماریشــورایاسالمیشهرهمدان
تهیهنقشــهباغهایشــهرباهمکاریدستگاههای
مرتبطدرراســتایحفظاینباغهاوفضایسبزرا

ضروریدانست.
به گزارش هگمتانه، نرگس نوراله زاده در جلسه 
فوق العاده کمیسیون شهرسازی معماری شورا، که 
با حضور مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی، مدیرکل 
ســازمان نقشــه برداری غرب کشــور، کارشناس 
معاونت معماری شهرســازی و مدیرعامل سازمان 
فنــاوری اطالعات و مســؤول اداره پیشــگیری و 
نظارت شهرداری برگزار شد، افزود: همدان از دیرباز 
دارای باغ های متعــدد بوده و به عنوان باغ شــهر 
لقب داشــته اما طی ســالیان گذشــته متأسفانه 
دستخوش تغییرات و بعضًا کاهش فضای سبز در 

این نقاط شده است.
نوراله زاده با اشــاره بــه اهمیت حفــظ باغ ها 
و جلوگیــری از ســاخت و ســازهای غیرمجاز در 
این نقاط، اظهــار کرد: این جلســه در جهت حفظ 
و نگهداری و ثبت اطالعات موجــود باغ ها، امکان 
ایجاد بســتر برنامه ریزی برای آن و اســتفاده از 
فناوری روز در راســتای تســریع در پاســخ گویی 
به شــهروندان، ایجاد شفافیت در بســتر موجود، 

تشکیل شد.
وی با اشــاره به لزوم تهیه نقشه باغ ها 
به عنوان پایه اطالعات جی آی اس شــهر 
همدان، اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد 
برای نقشه باغ های شــهر همدان سازمان 
فناوری شــهرداری ابتدا مساحت باغ های 
مورد نیاز بــرای تهیه عکس و نقشــه جی 
آی اس را مشــخص و با همــکاری جهاد 
کشاورزی و اداره پیشگیری و رفع تخلفات 

شهرداری اولویت بندی کند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری 
شورای شــهر همدان اضافه کرد: مقرر شد 
در راســتای تهیــه عکس، نقشــه باغ ها و 
در نظر گرفتــن توافقنامه جهــت این امر، 
نامه ای از ســوی شــورا و ســازمان نقشه 
بــرداری به ریاســت ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان منعکــس و پیگیری 

شود.
نوراله زاده با اشــاره به تهیه پهپاد برای اقدامات 
شــهرداری در شــهر، اظهار کرد: اداره پیشگیری و 
رفع تخلفات شــهرداری پرواز پهپادها را با سازمان 
نقشــه برداری از نظر زمان پرواز و نحوه انجام آن 
هماهنگ کند که امکان لینک اطالعات در نقشــه 
ســال 95 که قرار اســت زمینــه کار قــرار گیرد و 
نقشه ها و اقدامات بعدی منطبق با استانداردهای 

نقشه برداری باشد، صورت پذیرد .

نورالــه زاده اضافــه کــرد: ضــروری اســت با 
هماهنگی معاونت امور عمرانی استانداری تمامی 
شرکت های خدماتی و جهاد کشاورزی، شهرداری 
و... که نیازمند بهره برداری از این نقشــه هســتند 
در جلســه حضور یافته و همکاری الزم در راستای 

اجرای این کار فراهم شود.
نرگــس نوراله زاده بــا بیان اینکه بــرای حفظ 
باغ ها باید محدوده باغ های حریم شــهر مشخص 
شود و این امر با همکاری ارگان های مرتبط محقق 
می شود، یادآور شد: برای هماهنگی اجرایی نحوه 
ورود و اجرای نقشــه بــرداری زمینــی از باغ های 
افرادی  که استنکاف می کنند جلسه ای با دادستان 

هماهنگ شود.
وی تهیه نقشــه باغ ها را خدمتی بزرگ در حوزه 
حفظ باغ ها برشــمرد و گفت: در صورت وجود این 
نقشه تمامی موارد شــفاف بوده و بهتر می توان در 
حفظ این باغ ها و فضای سبز عمل کرده و از ساخت 

و سازهای غیر مجاز نیز جلوگیری به عمل آورد.
*گردان:حفظباغهاوفضایسبزمطالبهملی

است
رئیس شورای اسالمی شهر همدان هم در این 
جلســه با بیان اینکه حفظ باغ ها به عنوان ریه های 
تنفسی هر شهری محسوب می شــود، گفت: الزم 
است تمامی سازمان های مرتبط در این زمینه وارد 

شده و در راستای حفظ این سرمایه های ارزشمند 
مدیریت شهری را کمک کنند.

کامران گردان با اشــاره به تخریــب باغ ها و از 
بین رفتن بســیاری از باغ های شــهر، اظهار کرد: 
حفظ باغ ها و فضای سبز مطالبه ملی است و باید 
با تعامل دســتگاه های مرتبط باغ های باقیمانده را 

حفظ کرد.
گردان برگزاری جلســه کمیسیون شهرسازی و 

معماری در خصوص تهیه نقشــه باغ های شــهر را 
راهگشــا دانســت و افزود: با توجه به اینکه حفظ 
باغ ها یک اقدام ملی است، مدیریت ارشد استان 
نیز می تواند در این زمینه وارد شــود تــا بتوانیم با 
همکاری و تعامل هــم از تغییرات بیشــتر باغ ها 

جلوگیری به عمل آوریم.
وی همچنین اظهار کــرد: ورود قوه قضاییه در 
جلوگیری از تخریب باغ ها و ســاخت و ســازهای 
غیر مجــاز را باید به فــال نیک گرفــت و یکی از 
توصیه های ایــن قوه تهیه نقشــه حدنگاری برای 

اراضی دولتی و غیردولتی است.
*سلماسی:درختانباغهاشناسنامهدارشوند

رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شــورای 
اسالمی شــهر همدان هم در این جلسه اظهار کرد: 
متأسفانه در چند ســال اخیر تغییراتی در باغ های 
شــهر صورت گرفته کــه اطالعات دقیقــی در این 

خصوص نداریم.
رضوان سلماسی، شناســنامه دار کردن درختان 
باغ ها را حائــز اهمیت دانســت و یادآور شــد: با 
تهیه نقشــه باغ ها و شناســنامه دار کردن درختان 
می توانیم آمــار دقیقی از تغییرات باغ ها داشــته 

باشیم.
*کاوســی:باهمــکاریدســتگاههایمرتبط

باغهایشهررانجاتدهیم

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و مالی شورای 
شــهر همدان هم با تأکیــد بر اینکه قــوه قضاییه 
نیز در امر برخورد و جلوگیری از ســاخت و ساز در 
باغ های شهر باید به  کمک مدیریت شهری بیاید، 
گفت: الزم اســت با همــکاری و تعــاون بتوانیم 

باغ های شهر را نجات دهیم.
اکبر کاوســی امید به ساخت و ســازهای غیر 
مجاز در باغ های شــهر اشــاره کرد و یادآور شــد: 

متأسفانه اخیرا شاهد هستیم که از شهرهای دیگر 
وارد شــده با خریداری باغ های همــدان با قیمت 
ارزان پس از تغییرات، این باغ هــا را با گران ترین 

قیمت به فروش می رسانند.
*گلشن:گشــتهایاختصاصیبرایباغهای

شهرراهاندازیشدهاست
مدیر اداره پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شهرداری همدان هم در این جلســه با بیان اینکه 
در مــدت 7 ماه گذشــته گشــت های اختصاصی 
برای باغ ها راه اندازی شــده اســت، گفت: در این 
راســتا عالوه بر کنترل و نظارت بر ساخت و سازها 
در باغ ها، امنیت اجتماعی نیز ایجاد شــده که این 

باعث رضایتمندی شهروندان نیز شده است.
محمد علی گلشــن نداشــتن نقشــه 
کامل و جامــع و بانک اطالعاتــی از باغ ها 
را از جمله مشــکالت این سازمان برشمرد 
و یادآور شــد: در صورتی که مشکل امالک 
عادی باغ ها حل نشود مشــکالت دیگر را 

نیز به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه داشــتن سند عادی؛ 
مشکل عرصه و عیان، تفکیک غیر رسمی 
وراث باغ ها، مســاحت زیر حد نصاب و... 
باعث شــده برای بیشــتر باغ های همدان 
مجــوز تعلق نگیــرد و با توجه به شــیوع 
ویروس کرونا تقاضای مردم برای ساخت 
و ساز در باغ ها زیاد شده است، افزود: بر 
این اساس حجم عملیات و درگیری های 
مأموران این ســازمان، صــدور اخطاریه و 
ضبط لوازم در برخورد با ساخت و سازهای 

غیرمجاز افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی شــورای اســالمی شهر 
همدان، وی از انجام ممیزی باغ های شــهر توســط 
اداره پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری خبر داد و 
گفت: با تهیه نقشــه باغ هــای همدان بســیاری از 
مشــکالت ما حل خواهد شــد که امید اســت سند 
توسعه باغ ها و پیش نویس آن به زودی آماده شود 
و باغــداران همدان برای دریافــت حداقل مجوزها و 

ساخت و سازهای مجاز اقدام کنند.
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انعکاس بازگشایی مهدکودک ها پس از 4 ماه تعطیلی

چند درصد مشاغل کشور 
غیررسمی است؟

مرکــز پژوهش هــای مجلس اعالم کــرد: 60 
درصد از اشتغال کشــور را به طور میانگین مشاغل 
غیررسمی تشکیل می دهند به گونه ای که در سال 
1397، 62 درصد زنان و 59 درصد از مردان دارای 

مشاغل غیررسمی بوده اند.

کرونا 100 میلیون نفر 
در جهان را فقیر می کند

در سناریوی خوش بینانه، امسال تعداد مردم 
در فقر شــدید به 679 میلیون نفر و در سناریوی 
بدبینانــه بــه 719 میلیون نفــر خواهد رســید، 
درحالی که پیش از بحــران کووید-19 پیش بینی 
می شد که در ســال 2020، تعداد فقیران جهان به 

595 میلیون نفر کاهش یابد.

اخطار به مالکان زمین های 
خالی در شهرها

مالیات سنگین در راه است
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک با اشــاره به 
جلسه اخیر با معاون مسکن و ساختمان وزیر راه 
و شهرســازی اظهار کرد: در این جلسه عنوان شد 
که وزارت راه و شهرســازی صندوق های حمایتی 
از مــردم را با منابع مالــی مالیات بــر خانه های 
خالی راه اندازی خواهد کرد. همچنین مقرر شــده 
که به صاحبان زمین هــای خالی -بایر- در تهران 
و شهرســتان ها برای ســاخت اخطار بدهند، در 
صورتی که ساخت و سازی در این زمین ها صورت 
نگیرد مالیات های سنگینی از مالکان آنها دریافت 

خواهد شد.

چند ایرانی سهام عدالت 
یک میلیونی دارند؟

پس از 13 ســال از شــروع واگذاری ســهام 
عدالت به 6 دهک جامعه، حاال بیش از 6 میلیون 
نفر دارای برگ یک میلیون تومانی سهام عدالت 
هســتند. از سوی دیگر ســهام 532 هزار تومانی 
مربوط بــه 22.5 میلیون نفر و ســهام 492 هزار 

تومانی متعلق به حدود 10 میلیون نفر است.

مشکل فروش سهام عدالت
 حل شد

سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت گفت: 
قابلیت اصالح شــماره تلفن همراه ســهامداران 
عدالت جهت فروش سهام عدالت در کارگزاری ها 
فراهم شد. کسانی که شماره همراهی داده اند که 
به نام خودشان نیســت در حال حاضر با مراجعه 
به وبــگاه sahamedalat.ir می توانند شــماره 
خودشــان را اصالح کننــد و با این اصــالح، قادر 
خواهند بود در کارگزاری ها نیز برای فروش سهام 

عدالت اقدام کنند.

افزایش 15.3 درصدی قیمت 
زمین در زمستان 98

براســاس اعالم مرکــز آمار قیمــت زمین در 
زمســتان 98 نســبت به فصل پاییز 15.3 درصد 
افزایــش یافــت. متوســط قیمت فــروش هر 
مترمربــع زمین یا زمین ســاختمان مســکونی 
کلنگی معامله شــده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی در کل کشــور ٤٦٨٠٨ هزار ریال با میانگین 
مساحت ٢٤٠ مترمربع بوده اســت، که نسبت به 
فصل قبل، ١٥,٣ درصد و نســبت به فصل مشابه 

سال قبل ٦٣.٤ درصد افزایش داشته است.

جریمه 30 درصدی برای 
تاخیر در اعالم اظهارنامه 

مالیاتی
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور گفت: 
مودیان مالیاتــی کــه در موعد مقــرر اظهارنامه 
مالیاتی خود را ارســال نکنند مشمول جریمه 30 
درصدی غیر قابل بخشــش می شوند. کسانی که 
اصل بدهی مالیاتی تا پایان دی ســال گذشــته 
را تا 31 خرداد امســال پرداخت کننــد، 90 درصد 
در بخش تولیــد و 80 درصــد در بخش خدمات 
مشمول بخشودگی می شوند و به ازای هر ماه دیر 
کرد این بخشودگی 2 درصد کاهش پیدا می کند. 
بدهی هایی مالیاتی که از دی ماه ســال گذشــته 
تا امروز ایجاد شــده اســت اگر تا پایــان تیرماه 
پرداخت شــود 100 درصد مشــمول بخشــودگی 
می شود. مشــاغلی که از کرونا آسیب دیده اند 2 
ماه فرصت پرداخت بدهی مالیاتــی دارند تا 100 
درصد مشمول بخشودگی شوند. 4 هزار ثروتمند 
کمتریــن مالیات را پرداخت می کنند و ســازمان 
امور مالیاتی تمرکز خود را بر روی این قشــر قرار 

داده است.

اخبــار کوتاه

رئیسکلسازمانامورمالیاتیخبرداد:

45 هزار میلیاردتومان فرار مالیاتی در کشور
هگمتانــه،گروهایــرانوجهــان:رئیسکل
سازمانامورمالیاتیگفت:بهطورمیانگینحدود
8درصــدکلدرآمدهایمردمکشــور،مالیات
است؛اینرقمدرکشورهایپیشــرو،30درصد
اســتضمناینکهحدود45هزارمیلیاردتومان

فرارمالیاتیداریم.
امیدعلی پارســا با حضــور در برنامــه »نگاه 
یک« افزود: اکنون در کشــورمان ماهانه حدود 
12 تا 13 هزار میلیارد تومــان، کل مالیات هایی 
است که به روش های گوناگون، وصول می کنیم 
در حالی که فقط حقوق پرداختــی همه کارکنان 
کشوری، لشــکری و مســتمری بگیران کمیته 
امداد امام خمینی)ره( و بهزیســتی، حدود 27 
تا 28 هــزار میلیارد تومان اســت بنابراین نظام 
مالیاتی کنونی باید به طور اساســی، تغییر کند 
تا در درآمدهــای مالیاتی کشــور، جهش اتفاق 

بیفتد.
وی اضافه کرد: بر اساس برآوردها، حدود 40 
تا 45 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشــور 
وجود دارد که امیدواریــم بتوانیم با این اقدامات 

مبتنی بر اطالعات، آن را وصول کنیم.
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور گفت: 
دستگاه های اجرایی که هنوز آن گونه که شایسته 
اداره کشــور اســت، اطالعات را به ســازمان امور 
مالیاتی نداده اند، بودجه آن دستگاه های اجرایی 
را معلق یا متوقف می کنیم تا زمانی که این کار را 

انجام دهند.
وی گفت: ســازمان امور مالیاتی تا پارســال، 
راهبرد تعامل داشــت، اما اکنون بــر طبق مصوبه 
ستاد مبارزه با مفاســد اقتصادی عمل می کنیم 

و بایــد همه اطالعــات ریز اقتصــادی در اختیار 
سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

پارســا بــا بیــان اینکــه امیدواریــم مرحله 
نخســت نظام مالیاتی هوشــمند تا پایان سال 
1400، عملیاتی شــود، افــزود: دو هفتــه دیگر، 
دســتگاه های اجرایی را که همکاری کرده اند و یا 

نکرده اند اعالم خواهیم کرد.
وی با اشــاره به اینکه در الیحــه اصالح قانون 
مالیات های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه 
دیده شــده اســت، اضافه کرد: همچنین مالیات 
بر مجموع درآمدها هــم عملیاتی و معافیت های 

مالیاتی هم ساماندهی می شود.
پارســا گفت: امیدواریم این اصالحیه هر چه 
زودتر در دولــت نهایی شــود و مجلس پیش از 

بودجه سال 1400، آن را تصویب کند.
وی با اشــاره به اینکه تقریبًا همه کشــورهای 
جهان، مالیــات بر عایدی ســرمایه دارند، افزود: 
موضــوع دوم این مالیــات، تأمیــن منابع برای 
دولــت اســت و موضــوع اصلــی آن مقابلــه با 

فعالیت های سوداگرانه و اختالل زا است.
پارســا با بیان اینکــه زیر ســاخت های الزم 
بــرای ایــن کار فراهم اســت، اضافه کــرد: همه 
دســتگاه های اجرایی باید متناســب با وظایف 
تخصصی خــود، ســامانه هایی بــا ریزداده های 

اطالعاتی با کیفیت را داشته باشد.
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور گفت: 
وزارت راه و شهرســازی متولی راه اندازی سامانه 
امالک و اســکان است و این ســامانه راه اندازی 
شده است و اطالعات مورد نیاز در اختیار سازمان 

امور مالیاتی قرار می گیرد.

معاونوزیربهداشت:

احتمال بازگشایی مدارس در اواخر تابستان
 بررسی می شود

هگمتانه،گروهایرانوجهان:معاونبهداشت
وزیربهداشــت،درمانوآموزشپزشــکیمعتقد
اســتکهدرصورتبهبودشــرایطوکاهشآمار
مبتالیانبــهکرونامیتوانشــرایطبازگشــایی
مدارسدراواخرتابســتانراباتوجهبهاحتمال
شــیوعکرونابههمراهآنفلوآنزادرپاییزوتعطیلی

مدارسبررسیکرد.
علیرضا رئیســی دربــاره احتمال بازگشــایی 
مدارس پیش از پاییــز بیان کــرد: در ابتدا فکر 
می کردیــم وضعیت شــیوع ویــروس کرونا در 
تابستان به این شکل نباشد. اگر شرایط در اواخر 
مرداد ماه یا اوایل شهریور ماه به شکلی باشد که 
مدارس و دانشــگاه ها بتوانند کار خود را یک ماه 
زودتر آغاز کنند، این پیشنهاد را ارائه خواهیم کرد 
تا هم جبران ســال گذشته شــود و هم وضعیت 
احتمالی آینده و تعطیلی در پاییز یا زمستان را از 

قبل جبران کنیم.
وی ادامه داد: البته اکنــون نمی توانیم چنین 

اقدامی مقدور نیســت. زیرا مدارس و دانشگاه ها 
باید زیرساخت ها و سامانه نظارت و ارزیابی خود 
را تقویت کننــد تا در آینده اگر امکان بازگشــایی 
نبود یا احتمــال تعطیلی موقت برای دو یا ســه 
هفته باشــد، زیرســاخت ها برای ارائــه آموزش 

الکترونیک فراهم باشد.
معــاون وزیر بهداشــت اظهار کرد: تقســیم 
بندی ســفید و زرد و قرمز برای شــهرها انجام 
شــده و اگر اکثر شــهرهای یک اســتان سفید 
باشــند، می توان ایــن موضوع را مطــرح کرد. 
از طرفی با توجه بــه گرم بودن هــوا در مناطق 
جنوبی کشــور، امکان بازگشــایی مــدارس در 
اســتان های جنوبی بــا توجه به شــرایط آب و 

هوایی وجود ندارد.
رئیســی گفــت: ویــروس کرونا به شــدت 
ناشناخته است و در حال شــطرنج بازی کردن با 
کرونا هســتیم و در واقع باید دید که شــرایط در 

آینده به چه شکل خواهد شد.

رئیسسازمانتبلیغاتاسالمی:

بودجهاندکدستگاههایفرهنگینشانهمظلومیتفرهنگ
4 ماه است جلسات شوراهای عالی انقالب فرهنگی و فضای مجازی برگزار نمی شود!

هگمتانه،گروهایــرانوجهان:رئیس
ســازمانتبلیغــاتاســالمیگفت:هر
دلسوزیایناستقبالپرشورنمایندگان
مجلــسبــرایعضویتدرکمیســیون
فرهنگیراببیندیــادمظلومیتفرهنگ

میافتد.
حجت االســالم محمد قمــی رئیس 
سازمان تبلیغات اسالمی در جریان ارائه 
گزارش وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
در پارلمان اظهار کرد: دربــاره مظلومیت 
فرهنگ باید بگویم در شــهریورماه سال 
86 جلســه هیأت دولت بعــد از گزارش 

آقای احمدی نژاد، رهبری فرمودند فرهنگ حقیقتا 
مظلوم است.

وی افزود: رهبری شــواهد و ادلــه ای آوردند که 
یکی از آنها این بــود که در گــزارش رئیس جمهور 
مجال گــزارش دادن درباره فرهنگ نشــد و در این 
رابطه باید بگویم هر دلســوزی این استقبال پرشور 
نمایندگان مجلس بــرای عضویت در کمیســیون 

فرهنگی را ببیند یاد مظلومیت فرهنگ می افتد.
*شــورایعالیفرهنگیوشورایعالیفضای

مجازیتشکیلنمیشود
وی گفت: شــورای عالــی فرهنگ کشــور چهار 
ماه اســت که تشکیل نشده، شــورای عالی فضای 
مجازی نیز تشکیل نمی شــود. برای سند مهندسی 
فرهنگ کشوربه دســتور مقام معظم رهبری بیش 
از 40 جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی را به خود 
اختصاص می دهد و بعد از چند سال کش و قوس 
تصویب می شــود و پنج شش سال ســند شورا که 
باید در سبد اولویت ها می بود عمال روی زمین ماند 

و هیچ اتفاقی نیفتاد.
وی در هیمن رابطه خاطرشــان کرد: کل بودجه 
فرهنگی کشور زیر نیم درصد مجموعه بودجه کشور 
است، یعنی بودجه ســاخت بیش از 300 کیلومتر 

بزرگراه.
*تشتتدستگاههایفرهنگی

وی ادامــه داد: از مظلومیــت فرهنگ یک قدم 
جلوتر همیــن اندک بودجه دســتگاه های فرهنگی 
اســت که با شــلختگی و تشــتت دســتگاه های 
فرهنگی، روشن نبودن شرح وظایف بارهای بزرگ 

روی زمین مانده مواجه هستیم.
وی با بیان این که تنها مســاجد بیــن 11 تا 21 
دســتگاه متولــی دارند گفــت: ســال 90 رهبری 

فرمودند ما 10 میلیون نفــر حافظ قرآن می خواهیم 
یک دهه گذشته و چندین دستگاه مختلف بودجه 
قرآنی می گیرند اما چند درصد از این 10 میلیون نفر 

محقق شده است.
رئیس ســازمان تبلیغات اســالمی درباره حوزه 
فضای مجازی نیز بیان کــرد: در این حوزه مجازی 
می بینیم که تصمیم نظام بستن یک شبکه مجازی 
است اما باید ببینیم آیا حاال بهتر شده است که همه 
فیلتر شــکن دارند؟ البته در همه جــای دنیا رفتار 
ســلبی در کنار رفتار ایجابی الزم اســت در پیوست 
حکم دوره اول شــورای عالی فضای مجازی آقا هر 
گونه باال بردن سرعت و پهنای باند اینترنت را منوط 
به شــبکه ملی اطالعات کردند و محتوا را مقدم بر 
توســعه زیر ســاخت خدمات کردند اما این اتفاق 
نمی افتد و فرزندان من و شــما در فضای مجازی 

چه می بینند؟
قمی با بیان این که 5 آهنــگ آخر یک خواننده 
198 میلیون بار دیده شــده تصریح کرد: متأسفانه 
فضای مجازی رها شــده است در کمتر از یک سال 

گذشته پهنای باند دو و نیم برابر شده است.
وی در همین رابطه اضافه کــرد: 60 تا 70 درصد 
این فضــا در اختیار اینســتاگرام اســت. جایی که 
شــاعری با 200 فالور وقتی از حاج قاسم سلیمانی 
می گویند صفحه اش بســته می شــود مــا ادعای 
حکمرانی در فضای مجــازی را داریم امــا آنها هر 

کاری می خواهند می کنند.
رئیس ســازمان تبلیغات اســالمی بــر همین 
اســاس اضافه کرد: 30 درصد جرایــم یارانه ای، 
25 درصــد محتوای خــالف عفــت و درآمدهای 
کثیف از قمــار و تبلیغات ناهنجــار در همین فضا 
اتفاق می افتد. عشــق مثلثی، مربعــی، خیانت و 

خشونت و جرایم انســانی در این فضا 
عرضه می شــود و جوانان از آن استفاده 
می کنند که مســؤولیتش بــا تک تک 

شما و من است.
رئیس ســازمان تبلیغات اسالمی با 
بیان این که ســالمت و تربیت فرزندان 
برای هــر خانواده اهمیــت دارد گفت: ما 
باید بدانیم گره های بزرگ در عالم اقتصاد 
و امنیت نیز هم با فرهنگ حل می شــود 
این مکتب امــام)ره( اســت. امام)ره( 
ظرفیت و قدرت فرهنگ را به ما نشــان 
داد. حتی حمایت از کاال و سرمایه و کار 

ایرانی جنبه فرهنگی دارد.
قمی با بیان این که بودجه سازمان تبلیغات یک 
ششم وزارت ارشاد و ســه درصد صدا و سیما است 
گفت: در همان غیزانیه 985 چــاه نفت وجود دارد 
که اگر یک هزارم آن خرج مردم می شد بسیاری از 

مشکالت ایجاد نمی شد.
وی با اشــاره بــه حضــور روحانیون ســازمان 
تبلیغات اســالمی در اجتماعــات مختلف مردمی 
از جمله در ســکونتگاه های غیر مجاز یادآور شــد: 
طلبه ای با ماهی 950 هزار تومان از طرف ما به این 
مناطق می رود و در اختیار مردم است 8 سال است 
که دریافتی اش همین است و منبع درآمد دیگری 
هم ندارد. در موردی نیروی انتظامی به من نامه زده 
و از حضور یک روحانی در یک منطقه تشــکر کرده 
و گفته است در یک و ســال نیمی که این آقا آمده 
است بزه و آسیب اجتماعی کم شده و حتی نیازی 
به باقیمانده کیوســک نیروی انتظامی نیســت. ما 
می بینیــم یک عنصــر فرهنگی خدوم بــا کمترین 
پشتیبانی مســئله امنیتی را حل می کند پس باید 

روی ظرفیت فرهنگ حساب کنیم.
قمی با اشاره به وجود 80 هزارمسجد و 25 هزار 
کانون یادآور شــد: 9 هزار هیأت مذهبی ثبت شده 
داریم که از حداقل خدمــات حاکمیت محرومند و 
در حد ســازمان های مردم نهاد حمایت نمی شــوند 
و شناســه ندارند. بســیاری از معضالت اقتصادی 
ما ریشــه وتبعات و راه حل فرهنگی دارند. مشکل 
امید، روحیه و اعتماد به نفس را می شود با فرهنگ 
حل کرد که در اقتصاد کشــور هم تأثیر دارد ما چند 
هزار روحانــی مســتقر در مناطق مختلــف داریم 
که ســعی کردیم گره های هر منطقه را متناســب با 

زیست بوم آن جا حل کنیم.

وزیرراهوشهرسازی:

مستأجران وام حمایتی می گیرند
تراکم فروشی آزاد می شود

هگمتانه،گــروهایــرانوجهــان:وزیــرراهو
شهرســازیمصوباتســتاداقتصادیدولتبرای
کاهشالتهاببازارمســکنوتشــویقبهافزایش

ساختوسازرااعالمکرد.
محمد اســالمی در پایان جلسه ستاد اقتصادی 
دولت که صبح دیروز به ریاســت رئیس جمهور که 
با موضوع بررسی بازار مسکن برگزار شد، اظهار کرد: 
افزایش قیمتی که در بازار مسکن رخ داده متأثر از 
رویکرد غیرمصرفی در بازار مســکن و تبدیل شدن 
مسکن به کاالی سرمایه ای اســت. باید تمهیداتی 
اندیشیده شود که سرمایه هایی که قرار است به بازار 
مسکن بیاید به بازارهای دیگر منتقل شود تا تالطم 

در بازار مسکن ایجاد نشود.
وی درباره اجــاره بها گفت: در ســال های اخیر 
تعداد مســتأجران رشد داشــته و در کل کشور 30 
درصد جمعیــت و در تهران 43 درصد شــهروندان 

مستأجر هستند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: افزایش اجاره بها 
برای حقوق بگیران مشــکل ایجاد کرده و همچنین 
کرونا نیز سبب شده تا کسب و کارهای غیرکارمندی 
درآمد نداشــته باشند و این مشــکل مستأجران را 

مضاعف کرده است.
*مستأجرانتسهیالتحمایتیمیگیرند

اسالمی یادآور شد: دولت قصد دارد کمک کند تا 
در شرایط کرونایی بخشی از مستأجرانی که نیازمند 
حمایت هستند، تسهیالت حمایتی دریافت کنند به 
همین منظور کمیته ای متشــکل از سازمان برنامه 
و بودجه، وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت 

اقتصاد و وزارت راه و شهرســازی تشــکیل شده تا 
تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شود.

*ســختگیریدرتراکمفروشــیبرداشــته
میشود

وی درباره دیگر مصوبات این جلسه تأکید کرد: 
قرار شد تا ســاخت و ســاز افزایش یابد به همین 
منظور سیاست انقباضی صدور پروانه وجود داشت 
و ســختگیری هایی در فروش تراکم دیده می شود 

که قرار شد این سخت گیری ها رفع شود.
*صدورپروانهساخت،تسهیلوتسریعمیشود
به گفته وزیر راه و شهرســازی، رئیس جمهور به 
وزیر کشور دستور داد تا شــهرداری ها صدور پروانه 

ساخت را تسهیل و تسریع کنند.
*اعطایامتیازویژهبــهدارندگانخانهیازمین

خالی
اسالمی تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که در 
این جلسه مطرح و تأکید شــد، این بود که وزارت 
راه و شهرسازی از کسانی که دارای خانه های خالی، 
زمین خالی و پروژه های نیمه فعال ســاخت و ساز 
هستند دعوت کند تا هر چه ســریع تر واحدها را به 
بازار عرضــه کنند، در مقابل وزارت راه و شهرســازی 
اراضی مرغوب اطراف شــهر را در اختیــار آنها قرار 

می دهد تا ساخت و ساز تداوم یابد.
وی تأکید کرد: دهک های ســه تا هفت، جامعه 
هدف ما هســتند و دهک های یک و دو نیز تحت 

پوشش نهادهای حمایتی قرار می گیرند.
وزیر راه و شهرســازی یکی دیگر از نتایج جلسه 
امروز ســتاد اقتصــادی دولت به ریاســت رئیس 

جمهور را تأکید بر اجرای ماده 6 قانون ســاماندهی 
و تولید مســکن عنوان و اظهار کرد: بر اساس این 
قانــون دســتگاه های اجرایــی موظفند تــا اراضی 
در اختیار خود در محدوده شــهرها را بــه وزارت راه 
و شهرســازی برای ســاخت و ســاز واگذار کنند، 
همچنیــن وزارت جهاد کشــاورزی نیــز موظف به 
واگذاری اراضی اطراف شــهرها و تغییر کاربری آنها 
به وزارت راه و شهرسازی شــد که در نتیجه رویش 

سنگینی در ساخت و ساز ایجاد می شود.
اسالمی با تأکید بر اینکه پروژه های مسکن مهر 
تا آبان ماه به اتمام می رسد، گفت: همه متقاضیان 
تا آبان امسال واحدهای مسکن مهر خود را تحویل 
می گیرند به استثنای واحدهایی که مشکل قضائی 
دارند و قرار شــد دســتگاه قضائــی در جهت رفع 

ایرادات این واحدها سریع تر اقدام کند.
*وزارتصمتمکلــفبهکنترلقیمتمصالح

ساختمانیشد
وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از مصوبات این 
جلســه را ورود وزارت صنعت، معــدن و تجارت به 
موضوع کنترل قیمت نهاده ها و مصالح ساختمانی 
دانســت و افزود: در حال حاضر بــا افزایش لجام 
گسیخته قیمت مصالح مواجه هستیم و سازندگان 
مصالح بدون هیچ مالحظــه ای قیمت ها را افزایش 
داده انــد که بــا کمــک وزارت صمت ایــن موضوع 
ســاماندهی شــده و مصالحی که در حال حاضر با 
رکود فروش مواجه هســتند، نمی توانند التهاب در 

قیمت مسکن ایجاد کنند.
وی با تأکید بر اینکه افزایش عرضه زمین ارزان 
قیمت به ســازندگان را در دســتور کار داریم، گفت: 
یک میلیــون و 600 هزار نفر در طرح ملی مســکن 
ثبت نــام کرده انــد و 800 هــزار نفر واجد شــرایط 
دریافت مسکن شناخته شده اند که همگی این 800 
هزار نفر تابستان امسال اراضی موردنظر را دریافت 

خواهند کرد.
*اعطایزمینرایگانوتسهیالتارزانقیمت

ساختبهسازندگان
اســالمی ادامه داد: همچنین قرار شد تسهیالت 
ساخت به راحتی در اختیار ســازندگان قرار گیرد و 
این تســهیالت قابل انتقال به خریدار است، ضمن 
اینکه اجازه می دهیم تراکم ســاختمانی باالتری در 
مناطقی که زیرساخت مناسب دارند، واگذار شود تا 

جذابیت برای سازنده به وجود بیاید.
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فرماندارخبرداد:
صدور مجوز راه اندازی
 2 مجتمع اقامتی در رزن

هگمتانه،گروهشهرســتان:فرمانــداررزناز
صدورمجوزراهاندازیدومجتمــعاقامتیوبوم
گردیدرســهماههنخستســالجاریدراین

شهرستانخبرداد.
بــه گــزارش هگمتانه، ســیدرضا ســالمتی 
یکشنبه 25 خردادماه در جلسه کمیسیون مهر و 
میراث شهرستان رزن، در توضیح این خبر اظهار 
کرد: مجوز ســاخت متل در روستای خورونده با 
هشت میلیارد تومان ســرمایه گذاری و مجتمع 
اقامتی روســتای محمدآباد با 20 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری در سه ماهه نخست امسال صادر 

شده است.
فرماندار رزن ادامــه داد: با راه انــدازی این دو 
مجتمع اقامتی و بوم گردی در شهرستان رزن برای 
45 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد خواهد شد.

وی با اشــاره به اینکه شهرستان رزن به علت 
وجود مناطق طبیعــی ظرفیت هــای زیادی در 
حوزه گردشگری دارد، خاطرنشان کرد: طی چند 
سال گذشــته اســتفاده از صنعت گردشگری در 

این شهرستان مغفول مانده است.
فرماندار رزن بیان کرد: سال گذشته هم مجوز 
احداث واحدهایی در مناطق گردشــگری در سه 
روســتای شهرســتان رزن با 81 میلیارد تومان 

سرمایه گذاری صادر شده است.
به نقل از ایسنا، سالمتی در پایان خاطرنشان 
کرد: با بهره برداری از این واحدها در شهرســتان 
رزن بــرای 165 نفر به صورت مســتقیم شــغل 

ایجاد می شود.

رئیسادارهمیراثفرهنگیاسدآباد:
»دربند« اسدآباد

مستعد منطقه گردشگری
هگمتانه،گروهشهرستان:رئیسادارهمیراث
فرهنگی،صنایعدســتیوگردشگریشهرستان
اسدآبادگفت:»دربند«اســدآبادمستعدتبدیل
شــدنبهمنطقهگردشــگریاســتوبرایآن

تقاضایمنطقهگردشگریرامطرحکردهایم.
به گزارش هگمتانه، کامران اکبری شایگان با 
اشــاره به قابلیت های ایجاد خدمات تفریحی، 
اقامتی و گردشــگری در دربند اســدآباد توسط 
بخــش خصوصی افــزود: در صــورت وجود هر 
گونه ســرمایه گذار در ایــن رابطــه، اداره میراث 
فرهنگی برای ایجاد امکانات زیرساختی منطقه 
و در بحث تسهیالت سرمایه گذار را قطعًا کمک و 

حمایت خواهد کرد.
وی در ادامه از فعالیــت چهار خانه بوم گردی 
در شهرســتان اســدآباد خبــر داد و اضافه کرد: 
از این تعداد ســه خانه بوم گــردی در ملحمدره 
و یک خانه بوم گردی در روســتای ترخین آباد 
فعالیت دارند که در حال حاضر پذیرش مســافر 
این خانه های بوم گردی با رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی انجام می گیرد.
رئیس  اداره میراث  فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری اسدآباد در ادامه خاطرنشان کرد: در 
سال گذشته و در سه ماه سال جاری به 22 طرح 
گردشگری و صنایع دستی اســدآباد در مجموع 
مبلغ 62 میلیارد و 300 میلیون ریال تســهیالت 
کم بهره از محل اعتبارات روســتایی و عشایری 

پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه با پرداخت این تســهیالت 
بــرای 79 نفر به صــورت مســتقیم و 130 نفر 
غیرمســتقیم اشــتغالزایی ایجاد شــده است، 
ادامــه داد: از مجمــوع 22 طــرح در حــوزه 
صنایع دســتی مبلغ 14 میلیــارد و 700 میلیون 
ریال بــه 14 طرح در رشــته های نقاشــی روی 
ســفال)میناکاری(، مبــل منبــت، گچ بــری و 

منبت چوب پرداخت شده است.
رئیس  اداره میراث  فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری اســدآباد یــادآور شــد: در حوزه 
گردشــگری، مبلــغ 47 میلیــارد و 600 میلیون 
ریال به هشــت طرح در بخش هــای اقامتگاه 
بوم گــردی، ســفره خانه ســنتی و مجتمع های 

گردشگری پرداخت شده است.
به نقل از ایســنا، بعد از اداره جهادکشاورزی، 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرســتان اســدآباد دومین دســتگاه برتر در 

پرداخت تسهیالت بوده است.

خبــر

درهفتهجهادکشاورزیانجاممیگیرد؛
افتتاح 5 پروژه کشاورزی

 در نهاوند
سرپرســت شهرســتان: گــروه هگمتانــه،
جهادکشاورزیشهرســتاننهاوندگفت:پنجپروژه
کشــاورزیدرهفتهجهادکشــاورزیدرشهرستان

نهاوندافتتاحمیشود.
به گزارش هگمتانه، حسین فضلی به پروژه های 
قابل افتتاح در هفته کشــاورزی در نهاوند اشــاره 
کرد و افزود: پــروژه گلخانه ســبزی و صیفی واقع 
در بــاروداب در زمینی بــه مســاحت 55 هکتار و 
اشــتغالزایی پنج نفر و از محل اعتبــارات دولتی و 
بهره مندی دو خانوار و یک روستا و 15 هزار میلیون 

ریال اعتبار افتتاح خواهد شد.
وی ادامه داد: پروژه آبیاری بارانی واقع در وسج 
در زمینی به مساحت 54.5 هکتار و اشتغالزایی 50 
نفر و از محل اعتبارات ملی و بهره مندی یک روستا 
و 30 خانوار و اعتبار 7444 میلیــون ریال و پروژه 
آبیاری بارانی واقع در وســج با مساحت 28 هکتار 
و اشــتغالزایی 30 نفر و از محل اعتبــارات ملی و 
بهره مندی یک روستا و 15خانوار و با اعتبار 3330 

میلیون ریال از دیگر پروژه ها به شمار می آید.
فضلی اضافه کرد: پروژه آبیاری بارانی وسج در 
زمینی با مســاحت 26 هکتار و اشتغالزایی 25 نفر 
و از محــل اعتبارات ملی و بهره مندی یک روســتا 
و 16 خانــوار و اعتبــار 3010 میلیون ریــال و پروژه 
پرورش ماهی واقع در اکبرآباد بــا حجم کار 10 تن 
و با اشتغالزایی سه نفر و از محل اعتبارات استانی 
و بهره مندی 20 روســتا و دو خانوار بــا اعتبار 2700 

میلیون ریال نیز در این هفته افتتاح می شود.
وی با بیان اینکه کشــاورزی رکن اصلی توسعه، 
اشــتغالزایی و محور اقتصاد مقاومتی است، اظهار 
کرد: یکی از مخاطبان اصلــی جهش تولید مدنظر 
مقام معظــم رهبری بخش کشــاورزی اســت به 
طوری کــه این بخش بیشــترین تــالش را برای 
خوداتکایی و بهره وری و کمترین میزان وابســتگی 

به خارج از کشور را در دستور کار دارد.
سرپرســت جهادکشــاورزی شهرســتان نهاوند 
در ادامه خاطرنشــان کرد: امســال هفته نکوداشت 
جهادکشاورزی با شعار »کشاورزی، جهش تولید و 
امنیت غذایی« از 21 تا 27 خردادماه برگزار می شود. 
وی با اشــاره به شعار امســال هفته جهادکشاورزی 
گفت: »کشــاورزی، جهش تولید و امنیت غذایی« 
شــعار محوری این هفته و سال پیشــرو است که 
رویکرد تبیین دســتاوردهای بخش کشاورزی برای 
تحقق جهش تولید با تأکید بر تبیین دستاوردهای 
وزارت جهادکشاورزی در جهش تولید، ایده های ناب، 

کشاورزی دانش بنیان و مدیریت جهادی است.
فضلی با اشاره به اینکه در سال جاری مدیریت 
جهادکشــاورزی شهرســتان نهاونــد محورهــای 
موضوعی مختلف امنیت غذایی و کشاورزی پایدار 
مانند توسعه کشــت گلخانه ای و گیاهان دارویی که 
اخیرًا مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید داشــتند 
را مد نظر دارد، یادآور شد: این مجموعه روش های 
نوین آبیاری، کشــاورزی مکانیــزه، اهمیت الگوی 
کشت در شهرســتان، تأمین نهاده های کشاورزی و 
توسعه صنایع تبدیلی با جدیت در قالب سند توسه 
راهبردی شهرســتان گنجانده و در دســتور کار خود 

قرار داده است.

مرگ موتورسوار کبودرآهنگی 
زیرچرخ های وانت

هگمتانه،گروهشهرســتان:مدیراورژانسپیش
بیمارستانیشهرستانکبودرآهنگگفت:براثربرخورد
یکدستگاهوانتباموتورســیکلتدرکبودرآهنگ،

راکب60سالهاینوسیلهنقلیهجانباخت.
به گــزارش هگمتانه، داود مرادی روز یکشــنبه 
اظهار کــرد: این ســانحه رانندگی ســاعت 19 و 18 
دقیقه روز گذشــته به مرکز فوریت های پزشــکی 
اطالع رسانی شد که پس از حضور در محل با جسد 
یک پیرمرد مواجه شده که تحویل بیمارستان امام 

رضا )ع( کبودراهنگ شد.
وی تأکیــد کــرد: اســتفاده از کاله ایمنی برای 
راکبان و سرنشینان موتورســیکلت به منظور حفظ 
جــان، افزایش ایمنــی و کاهــش مصدومیت در 

صورت بروز سوانح رانندگی الزامی است.
جانشین رئیس پلیس راه اســتان همدان نیز 
بیان کرد: طبق نظر کارشناسان پلیس راه علت بروز 
این ســانحه رانندگی در مســیر جاده سوباشی به 
سمت غارعلیصدر، بی مباالتی موتورسوار و حرکت 

خالف جهت این وسیله نقلیه بوده است.
ســرهنگ غالمعلی همایی افــزود: راننده وانت 
هنگام تردد در این مســیر به یکباره با موتورسیکت 
مواجه شــده و ســعی در پیشــگیری از بروز این 
سانحه با فرار از ســطح جاده را داشــت اما موفق 

نشده و رخ به رخ با موتورسیکلت برخورد کرد.
وی ادامــه داد: حرکت خالف جهــت خودروها 
ممنوع اســت و در صــورت رویت ایــن تخلف از 
ســوی پلیس، فرد متخلف 100 هزار تومان جریمه 
شده و عالوه بر این، وسیله نقلیه او توقیف و راهی 
پارکینگ می شود. سال گذشــته 68 موتورسوار در 
ســوانح جاده ای اســتان همدان فوت کردند و 400 
نفر دچار مصدومیت های شدید نظیر مرگ مغزی، 

شکستن دست و پا شدند.
به نقل از ایسنا، همچنین 2 ماهه نخست امسال 
پنج موتورسوار در سوانح جاده ای این استان فوت 

کردند و 14 نفر هم مجروح شدند.

خبــر

شهرستان

آیتهللاشعبانیدربازدیدازشهرجهانیاللجینمطرحکرد:

وجودمحصوالتچینیدراللجینیکنقصاست
هگمتانه،گروهشهرستان:نمایندهولیفقیه
دراســتانهمدانضمنتأکیدبــرضرورت
معرفیشــهرجهانــیاللجینگفــت:وجود
محصوالتچینیدراللجینیکنقصاست.

به گــزارش هگمتانــه، ظهر روز گذشــته 
نماینده ولی فقیــه در اســتان و امام جمعه 
همدان به همراه مدیرکل میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری همدان از شهر 

جهانی اللجین بازدید کرد.
 آیــت هللا حبیب هللا شــعبانی در حاشــیه 
بازدید از کارگاه ها و فروشــگاه های ســفال 
اظهــار کرد: اللجین در اســتان یــک منطقه 
نمونه اســت و باید به هنرمندان اللجین که 

به خاک جان می دهند، دست مریزاد گفت.
وی با بیان اینکه شبیه شــهر اللجین در 

ایران نداریم اما آنگونه که باید و شــاید این شــهر 
معرفی نشده است افزود: وجود محصوالت چینی 

در اللجین نشان از یک نقص است.

نماینده ولی فقیه در اســتان همدان تصریح 
کــرد: صنایع دســتی به ســمت صنعتی شــدن 
پیش می رود و این باعث شــده تا عرصه رقابت 

برای هنرمندان صنایع دستی سخت شود.
وی بیــان کــرد: در بحث زمین هــای وقفی ما 
یک سری معذوریت هایی داریم اما نیاز هست تا 

جلسه ای با حضور مدیرکل اوقاف برگزار شود 
تا به نتیجه مشخص رسید.

آیت هللا شــعبانی با تأکید بر اینکه وجود 
این همــه اوقــاف در اللجین نشــان دهنده 
تدین مردم منطقه اســت خاطرنشــان کرد: 

مشکل زمین های اوقافی قابل حل است.
وی بــا اشــاره بــه اهمیت هنر دســت 
هنرمنــدان شــهر اللجیــن یــادآور شــد: 
صنایع دســتی اللجیــن در ســخنرانی های 
رهبر معظم انقــالب اســالمی در میز مقابل 
ایشــان قرار دارد کــه نشــان از اهمیت این 

صنایع دستی است.
به نقل از فارس، در این نشست بخشدار 
اللجیــن، بشــیری، نماینــده تولیدکنندگان 
صنایع دستی و قلی پور، عضو شورای اسالمی 
شــهر اللجین نکاتی را در مورد مسائل و مشکالت 
صنایع دســتی به ویژه زمین های اوقافی اللجین 

مطرح کردند.

»سید شهاب«؛ روستای برتر کشوری دوستدار کتاب
هگمتانه،گروهشهرستان:فرماندارتویسرکاناز
کسبعنوانبرترکتابخانهروستای»سیدشهاب«
درجشنوارهروســتاهایدوســتدارکتابخبرداد
وگفت:متأســفانهامســالباتوجهبهشــرایطو
محدودیتهایمنابعمالینمیتوانیمقولاحداث

کتابخانه»سیدشهاب«رابدهیم.
به گزارش هگمتانه، سیدرســول حســینی روز 
گذشته در نخستین جلســه انجمن کتابخانه های 
عمومی با اشــاره به فعالیت 9 کتابخانه عمومی در 
این شهرســتان، وضعیت کتابخانه های شهرستان 
را مطلوب دانســت و اظهار کرد: 6 کتابخانه شهری 
و ســه کتابخانه روستایی در ســطح شهرستان به 

جامعه مخاطب خود خدمات دهی دارند.
وی با اشــاره به اختصاص رتبه نخست سرانه 
فضای ساختمانی کتابخانه های عمومی تویسرکان 
در بین کتابخانه های عمومی اســتان خاطرنشان 
کرد: کتابخانه هــای عمومی تویســرکان با همت 
مجموعه فعال نهاد کتابخانه های این شهرستان از 
حیث تعداد اعضا کتابخانه های عمومی در اســتان 

با توجه به جمعیت رتبه نخست را از آن خود دارد.
فرماندار تویسرکان با اشــاره به اینکه منابع در 
کتابخانه های شهرســتان از رشــدی سه درصدی 
برخوردار اســت بیان کرد: با وجود فضای مجازی، 
افزایش منابع در کتابخانه های عمومی تویسرکان 
با هدف پاســخگویی به نیاز مخاطــب خود نقطه 
قوت و برگ زرینی بر اســناد افتخــارات فرهنگی 

مردم شهرستان است.
وی با اشــاره به فعالیت اولین و قدیمی ترین 
کتابخانه عمومــی اســتان در تویســرکان به نام 
کتابخانه »شــهید مدنی« گفت: اولیــن کتابخانه 
تخصصی کــودک و نوجوان در تویســرکان ایجاد 
شد و هم اکنون هم به قشــر عالقه مند به کتاب و 
کتابخوانــی و برنامه های فرهنگــی خدمات ارائه 

می دهد.
وی برگزاری جشــنواره رضوی در سال 95 را با 
شرکت 4 هزار و 663 شــرکت کننده در این رقابت 
فرهنگی علمی را کاری مطلــوب و تأثیرگذار خواند 
و افزود: امیدواریم جشــنواره رضوی امسال با 12 

عنوان کتاب در سه رده سنی هم با مشارکت بسیار 
باال اجرایی کنیم.

حسینی با اشــاره به فعالیت کتابخانه  عمومی 
روستای »سید شهاب« و مشکل زیرساختی این 
کتابخانه بیان کرد: متأســفانه امســال با توجه به 
شرایط محدویت های منابع مالی نمی توانیم قول 

احداث کتابخانه سیدشهاب را بدهیم.
وی بــا تبریک کســب عنــوان برتــر کتابخانه 
روستای سید شهاب در بین روســتاهای کشور را 
در جشــنواره روســتاهای دوســتدار کتاب افزود: 
امیدواریم کســب این  گونه افتخارات در حوزه کتاب 

و کتابخوانی روزافزون باشد.
فرماندار تویســرکان با تأکید بر اینکه هر کس 
در حوزه فرهنگ ایده و نظری دارد، ارائه دهد ولی 
حاشیه درســت نکند اظهار کرد: متأســفانه ما در 
فضای مجازی حرف هایی می زنیم که اصال اساس 
و مبنایی ندارد، تنها حرف زدن کافی نیســت؛ بلکه 
باید کسی عالقه مند به رشد فرهنگ به ویژه کتاب 
و کتابخوانی اســت باید در راستای ترویج آن ابتدا 

خود عامل باشد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه شهرهای فرسفج 
و ســرکان در شهرســتان شــهرهای با قدمت و 
مدنیت دیرینه و دارای مردمــی خوب و فرهنگی 
هستند افزود: شــهرداران تالش کنند در راستای 
رشد و پیشــرفت فرهنگ کتاب و کتابخوانی نیم 
درصد سهم شــهرداری به کتابخانه های عمومی را 

پرداخت کنند.
حســینی در ادامه با بیان اینکه اجــازه ندهیم 
برخی افراد که در جلســه حضور دارند به جای نقد 
کارشناسانه، ما را زیر سوال ببرند، به جلسه دعوت 
شوند تأکید کرد: اگر نقدی هســت باید در جلسه 
نقد شــود؛ البته انتقاد کردن به تنهایی بسیار ساده 

و آسان است.
وی با تأکیــد بر اینکــه اگر انتقادی باشــد ما 
می پذیریــم؛ اما همراه با پیشــنهاد بیــان کرد: به 
طور حتم نقــدی که منصفانه همراه با پیشــنهاد و 
راهکار سازنده  باشد از تأثیرگذاری باالیی برخوردار 
است، امیدوارم ما بتوانیم فرهنگ کتابخوانی را در 

شهرستان فرهنگی تویســرکان تعمیم و گسترش 
دهیم.

*اشــتراکگذاریتجاربمدافعانسالمتدر
صفحاتکتابخانههایعمومیدرفضایمجازی

مدیــرکل نهــاد کتابخانه های عمومی اســتان 
همدان نیز با اشــاره به برگزاری نخســتین جلسه 
انجمن کتابخانه های عمومی اســتان بعد از دوران 
کرونا در شهرستان تویسرکان اظهار کرد: کتابداران 
ما در شهرســتان در دوران کرونــا از طریق فضای 
مجازی با فعــاالن کتاب و کتابخوانــی در ارتباط و 

برنامه ها را پیش بردند.
عاطفه زارعی با اشــاره به اینکــه کتابی امانت 
ندادیــم به دلیل اینکه شــاید کتاب ابــزاری برای 
آلودگی به حساب آید گفت: سعی کردیم با رعایت 
حق مولف و مالکیت مادی و معنوی اثر پی. دی. 

اف کتاب را در فضای مجازی ارسال شود.
وی با اشــاره به مطالبه کاربران از کتابداران در 
دوران کرونایی بیان کرد: مردم ما مردمی کتابخوان 
هســتند ما باید مســیر و هدف را بــا راهبردهای 
عملیاتی و اجرایی خوب به عالقه مندان به کتاب و 

کتابخوانی بدهیم.
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان همدان 
با اشــاره به اینکه در دوران کرونا افــراد زیادی به 
کتابخوانی رو آوردنــد گفت: در بخش جشــنواره 
رضوی کارهای بســیار خوبی در فضای مجازی از 

سوی همکاران ما انجام شد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تویســرکان جــزو 
شهرســتان های اســت که توانســت با مدافعان 
سالمت ارتباط بگیرد افزود: احیای فهرست اسامی 
مدافعان سالمت را در برنامه داریم با هدف تبادل 
تجربه های این قشــر تالشــگر به منظور افزایش 
سطح ســالمت کاربران و مراجعه کنندگان از طریق 

صفحات مجازی به اشتراک بگذارند.
زارعی با اشاره به اینکه کرونا تهدیدی بود برای 
بازنگــری فرصت های که داریــم و از آن ها مغفول 
ماندیــم اضافه کرد: نهــاد کتابخانه هــای عمومی 
دسترســی به نرم افزار طاقچه را بــرای تعدادی از 
کاربرانی که کتابخوانان فعال در ســطح کشور مهیا 

کرده است.
وی ضمــن تشــکر از شــهردار تویســرکان،از 
شــهرداران خواســت برای پرداخت نیم درصد به 
کتابخانه ها تالش کنند و گفت: کتابداران ما با تمام 
توان حتی در مناطق محروم برای ارتقای فرهنگ 
کتــاب و کتابخوانــی و اطالعات تــالش می کنند 
کــه پرداخت ایــن نیم درصــد کمک شــایانی به 

خدمات دهی بهتر را در این عرصه فراهم می کند.
مدیــرکل نهــاد کتابخانه های عمومی اســتان 
همدان با اشــاره به ارســال 21 پرونده از استان به 
جشــنواره روســتاهای دوســتدار کتاب گفت: 6 
روستا از اســتان همدان در بین 60 روستای کشور 
در این جشــنواره قرار گرفت، که روســتای ســید 
شهاب به خاطر اقدامات خالقانه  در جمع برترهای 

کشوری حائز رتبه شد.
وی تأکید کرد: کار کتابخانه ها فقط کتاب امانت 
دادن و گرفتن نیست؛ بلکه تالش ما ایجاد تغییر 
در ســاختار فرهنگــی و اجتماعی منطقــه و ارائه 

مشاوره فرهنگی و اطالعاتی هست.
*مهلتشــرکتدرجشــنوارهرضویتاپایان

تیرماه
رئیس اداره کتابخانه های عمومی تویســرکان 
هم در خصوص اقدامات انجام شده با شیوع کرونا 
با اشــاره به آغاز فعالیت برای دهمین جشــنواره 
کتابخوانی رضوی با محوریت فعالیت های مجازی 
اظهار کــرد: 12 کتاب خاص ســه رده ســنی برای 
دهمین جشنواره رضوی مشــخص شده و مهلت 
شــرکت در این مســابقه هم تا پایان تیرماه سال 

جاری اعالم شده است.
به نقــل از فــارس، مهــدی کریمــی فعالیت 
کتابــداران و اعضای فعال در شــبکه های مجازی 
کتابخوانان حرفه ای در پیام رسان »بله«، برگزاری 
مســابقه نقاشــی ویژه کودکان با اهداف اشــاعه 
فرهنگ کتابخوانی و ترویج مطالعه کتاب، پویش 
معرفی کتاب توسط کتابداران با عنوان» هر کتاب، 
یک کتابخوان«، سلســله نشســت های کتابخوان 
مجــازی و ضدعفونی کردن همــه کتابخانه ها را از 

اقدامات این نهاد در شهرستان عنوان کرد.

مدیرآموزشوپرورشبهارمطرحکرد:

کمبود معلم برای سال تحصیلی جدید
هگمتانه،گروهشهرســتان:گردهماییمدیران
مدارسابتداییشهرســتانبهاردرآموزشگاهشاهد

شهیدسلیمانیبرگزارشد.
به گــزارش خبرنــگار هگمتانه از بهــار، در این 
گردهمایــی مدیرآمــوزش و پرورش شهرســتان 
بهارگفت: نقــش مدیران پویا، برنامــه ریز، برنامه 
محــور و معتقد بــه اهــداف تعلیــم وترییت در 
عملیاتی ســازی و تحقق سیاســت های راهبردی 

آموزش و پرورش نقشی کلیدی و اساسی دارد.
زهرا شــعبانی ادامــه داد: تقویــت بنیه علمی 
دانش آموزان و کیفیت بخشــی به امــر آموزش از 

اهداف اصلی است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به کمبود اعتبارات 
بایــد از حداکثر امکانــات اســتفاده بهینه صورت 

پذیرد تا بتوانیم به سهولت مدارس را اداره کنیم.
وی بااشــاره به بحث کیفیت بخشــی آموزشی 
در نظــام تعلیــم و تربیــت گفــت: مهمتریــن و 
کلیدی ترین برنامــه آموزش و پــرورش در دولت 
تدبیر و امید ارتقای کیفیت آموزشــی اســت و به 
همین منظور برنامه های کوتاه مــدت، میان مدت 
و بلند مدتی برای رســیدن به وضعیــت مطلوب و 
ارتقای شاخص های آموزشی تدوین شده است که 

با اجرای مطلوب این برنامه ها شاهد بهبود وضعیت 
در شاخص های مختلف آموزشی خواهیم بود.

وی تأکیــد کــرد: مدیــران مــدارس در پروژه 
مهرسال گذشــته خوش درخشــیدند و به صورت 
گروهی از تمام مدارس شهرســتان بهار بازدید به 

عمل آمد که تالش کلیه عوامل قابل تقدیر است.
وی تأکید کرد: امســال نیز اجــرای پروژه مهر 
در دســتور کار قرار گیرد تا بتوانیــم مهر ماه بدون 

دغدغه ای را آغاز کنیم.
شعبانی خبر داد: سازماندهی نیروی انسانی در 
اولویت کارها قرار دارد و امســال نیز کمبود نیروی 

انسانی در سال تحصیلی جدید وجود دارد که باید 
تدابیر الزم در این زمینه اندیشیده شود تا اول مهر 

ماه هیچ کالس بدون معلمی نداشته باشیم.
شــعبانی در ادامه بــه اهمیــت کار مدیران در 
مدارس اشــاره کرد و گفت: مدارس پــل ارتباطی 
آموزش و پرورش و خانواده ها هستند و در صورت 
ضعف مدیریــت مدرســه چالش هایــی را برای 

آموزش و پرورش به وجود می آورند.
وی به ثبت نام دانش آموزان اشاره کرد و گفت: 
امســال ثبت نام در مدارس طبق سنوات گذشته 

باید بر اساس کروکی باشد.

هشدار به دامداران برای پیشگیری از وقوع سرقت احشام
هگمتانه،گروهشهرســتان:فرمانــدهانتظامی
شهرستاناسدآبادباتوصیهوهشــداربهدامداران
منطقهازآنهاخواســتازارائههرگونهاطالعاتاعم
ازتعدادچوپانها،نگهبانهاواحشامخودبهافراد
غیرامتناعکردهوازورودافرادناآشــناوغریبهبه

محلنگهداریوچرایدامهاخودداریکنند.
به گزارش هگمتانه، ســرهنگ افشــین یاری 
توضیــح داد: در پــی دریافت چندین گــزارش از 
شهرســتان های همجوار مبنی بر سرقت احشام به 
اشــکال مختلف از جمله با یک دستگاه خودروی 
ســواری پراید ســفید رنــگ از دامــداران منطقه 
خواســتاریم به منظور پیشــگیری از وقوع سرقت 

احشام در سطح شهرســتان در نگهداری از احشام 
خود نهایت مراقبت را به عمل آورده و هشــدارهای 

الزم را جدی بگیرند.
وی بــا تأکید بر اینکه هر گونه موارد مشــکوک 
در این باره را باید به پلیــس 110 گزارش داد، اظهار 
کرد: دامداران آمار احشــام خود را در طول ساعات 
مختلف شــبانه روز حتمــًا کنترل کــرده و محل 
نگهداری احشــام را به ســامانه های پیشــگیری 
از سرقت از جمله دوربین مداربســته و روشنایی 

کافی مجهز کنند.
یاری اســتفاده از ســیم خاردار و یــا هر موانع 
فیزیکی دیگری را در اطراف محل نگهداری دام ها 

برای کاهش سرعت عمل سارقان ضروری دانست 
و اضافه کرد: اســتفاده از حیوانــات نگهبان اهلی 
مانند ســگ و غاز در اطراف محل نگهداری دام ها 

نیز می تواند در امر کاهش سرقت آنها مؤثر باشد.
فرمانده انتظامی شهرســتان اسدآباد در گفتگو 
با ایســنا، با تأکید بر اینکه مالــکان و افراد چوپان 
گله هر چند وقت یکبار در طول روز از دام و احشام 
خود سرکشــی کنند، خاطرنشــان کرد: بــه افراد 
چوپان گله و مالکان احشــام توصیه می شــود از 
گرفتن هر گونه مواد خوراکی و نوشــیدنی از افراد 
غریبه خودداری کرده و تا حدممکن به یک وسیله 

ارتباطی همچون تلفن همراه مجهز باشند.



آگهی حصر وراثت
م الف 72

آقای ابوالقاســم غالمی شکوهیان دارای شناسنامه شــماره 6479344189 به شرح 
دادخواســت به کالسه 112/9900098ح از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه براتی مقدم به شناســنامه شــماره 
6479325207 در تاریــخ 1398/08/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- ابوالقاسم غالمی شکوهیان 
فرزند احمد به شــماره شناســنامه 1745 متولد 1353 صادره شــراء و پیشخور 2- 
اســماعیل غالمی شــکوهیان فرزند احمد به شماره شناســنامه 1746 متولد 1354 
صادره شــراء و پیشخور 3- ناصر غالمی شــکوهیان فرزند احمد به شماره شناسنامه 
3860372203 متولد 1370 صادره همدان 4- زهرا غالمی شکوهیان فرزند احمد به 
شماره شناسنامه 26 متولد 1361 صادره شراء و پیشخور 5- اعظم غالمی شکوهیان 

فرزند احمد به شماره شناسنامه 18 متولد 1363 صادره شراء و پیشخور. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشــد، از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف فامنین

آگهی حصر وراثت
م الف 71

آقای میالد اکبری دارای شناســنامه شــماره 5020122637 به شــرح دادخواست 
به کالســه 112/9900107ح از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان محمد اکبری به شناسنامه شماره 5029600493 
در تاریــخ 1399/03/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن متوفی/ متوفیه منحصر است به: 1- میالد اکبری فرزند محمد به شماره شناسنامه 
5020122637 متولد 1379 صادره از فامنین )پسر( 2- مهدی اکبری فرزند محمد 
به شماره شناســنامه 5020152986 متولد 1384 صادره از فامنین )پسر( 3- علی 
)پدر(  اکبری فرزند صاحبعلی به شماره شناسنامه 1733 متولد 1319 صادره    
4- شــهربانو عســگری فرزند غالمحسین به شماره شناســنامه 2334 متولد 1329 
صادره از فامنین )مادر( 5- فاطمه غفاری فرزند ابراهیم به شــماره شناسنامه 3689 

متولد 1354 صادره از فامنین )همسر(.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشــد، از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف فامنین

آگهی مزایده امالک بانک سینا

بانک سینا در نظر دارد ملک مازاد خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی با شرایط نقد، نقد 

و اقساط به فروش رساند.

شرایط فروش نقد و اقساط:
  سی درصد نقد و هفتاد درصد اقساط 12 ماهه بدون احتساب سود

  سی درصد نقد و هفتاد درصد اقساط 36 ماهه با احتساب سود جاری بانک

 متقاضیان می توانند جهت بازدید از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 15 روز کاری به نشانی: همدان، خیابان شهدا، شعبه شهدا، 
بانک ســینا مراجعه و یا با شــماره تلفن های 60-081326510 تماس حاصل نمایند. امالک مورد مزایده با شــرایط فعلی واگذار 

می گردد لذا هیچگونه اعتراضی پس از انجام مزایده از متقاضیان پذیرفته نخواهد شد.

 متقاضیان می توانند برای دریافت اوراق شــرایط شــرکت در مزایده به آدرس: همدان، خیابان شــهدا، شعبه شهدا، بانک سینا 
مراجعه نمایند.

 کلیه پیشنهادات واصله در پاکت های در بسته به همراه یک فقره چک بانکی تضمینی یا ضمانتنامه به میزان پنج درصد قیمت 
پایه ملک به آدرس: همدان، خیابان شهدا، شعبه شهدا، بانک سینا تا مورخه 99/04/12 دریافت خواهد شد. بدیهی است بانک 
سپرده برنده مزایده را در صورتی که ظرف مدت یک هفته از زمان ابالغ جهت انجام معامله حاضر نشود، ضبط و به حساب درآمد 

واریز می نماید.
 بازگشایی پاکات رأس ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخه 99/04/16 به آدرس: کرمانشاه، خیابان مصطفی امامی، مقابل پارک 
معلم، مدیریت منطقه کرمانشاه، همدان و ایالم انجام، برندگان مشخص و مراتب ظرف مدت یک هفته به ایشان ابالغ خواهد شد. 

حضور پیشنهاددهندگان و یا نماینده ایشان در جلسه بازگشایی پیشنهادات مجاز می باشد.
 پیشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط و فاقد سپرده از درجه اعتبار ساقط بوده و مردود است.

 بانک در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشــنهادات مختار اســت. هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اســناد رسمی، آگهی و ارزیابی بر 
عهده برنده یا برندگان می باشد.

مساحت ملک کاربرینوع ملکآدرسشماره پروندهردیف
توضیحاتقیمت پایه )ریال(انباریپارکینگ)مترمربع(

3م1
61

همدان، خیابان شهدا، میدان 
مفتح، ابتدای بلوار نظربیک

مغازه
)صرفاً سرقفلی(

آماده تحویل12.000.000.000--24 مترمربعتجاری

5 دوشنبه 26 خرداد 13۹۹    23 شوال 1441   15 ژوئن  2020  شماره 4540 خبـــر همــدان

200 هتل کپسولی در ایران تولید می شود
هگمتانــه،گــروهخبــرهمــدان:مدیــر
گردشگریوصنایعدستیکانونجهانگردیو
اتومبیلرانیایرانبابیاناینکهیکنمونههتل
کپسولیازچینبرایالگوبرداریواردکشورشد
گفت:قراراست200نمونهدیگرازایناقامتگاه
برایاستفادهدربیمارستانیااقامتدرطبیعت

ساختهشود.
به گــزارش هگمتانــه، هادی ســجادی راد 
درباره ورود یک نمونه از هتل کپســولی از چین 
به ایران که توســط این کانون انجام شد گفت: 
این یک نمونه وارد شده از هتل کپسولی است 
که اولین بار در ســال های حدود 1960 توســط 
ژاپن طراحی شــده بود و در ســال های بعد در 
کشــورهای دیگر نمونه هایی از آن ساخته شد. 
این نمونه هم از کشور چین به ایران وارد شد تا 
بتواند الگو برای ساخت 200 هتل کپسولی دیگر 

در ایران باشد.
وی گفت: قــرار اســت بقیه ایــن هتل  ها 
بومی سازی شده سپس به بهره برداری برسد. 
همچنین برای آنکه به ســمت واردات نرویم و 
ظرفیت اشــتغال در کشــور را نیز نگیریم این 
نمونه وارد شد تا بتوان از آن هتل های کپسولی 
دیگری به کمــک نیروهــای توانمنــد ایرانی 
بســازیم. ما نمی خواهیم صفر تا 100 این ایده 
را به جــای دیگری وابســته باشــیم. در همه 
جای دنیا چنین ایده هایی به اشتراک گذاشته 
می شــود ولــی بایــد از ظرفیت داخلــی برای 

گسترش آن استفاده کرد.
ســجادی راد با بیــان اینکه وزیــر میراث 
فرهنگی از این هتل کپســولی در ســاختمان 
وزارتخانه بازدید کرد گفت: قراراست در روزهای 
آینده بــا دو مجموعــه ای که توانایی ســاخت 
بخش هایی از آن را دارند صحبــت کنیم. البته 
یک مجموعــه واحــد، تمام بخش هــای این 
اقامتــگاه را نمی تواند بســازد بنابرایــن باید با 
شــرکت های مختلفی در ایــن زمینه صحبت 

کنیم.
وی گفــت: این نمونــه می توانــد در مراکز 
بیمارســتانی هم کارایی داشته باشد. همراهان 
بیماران معمواًل دچــار چالش برای اقامت کوتاه 
مدت هســتند. قرار اســت در روزهــای آینده 
مســؤوالن وزارت راه و وزارت بهداشــت از این 
نمونه نصب شــده در ســاختمان وزارت میراث 
فرهنگی دیدن کنند تا تولید آن برای مراکز دیگر 
نیز آغاز شود منتها ممکن است در زمان تولید، 
تغییراتــی در امکانات و شــکل آن بوجود آید. 
اکنون این مدل از هتل کپسولی تقریبًا امکانات 
اتاق هتل 4 ســتاره را دارد. مانند مانیتور برای 
پخش فیلم، بازی رایانه ای، موســیقی، چراغ 

مطالعه، صندوق امانات و امکانات به روز دیگر 
که برای اقامت کوتاه مدت یک فرد الزم خواهد 
شد. این نمونه معمواًل برای اقامت های کمتر از 
24 ساعته در نظر گرفته می شــود به استثنای 
اقامت در طبیعت. در واقع می توان گفت که بنا 
به اســتفاده این هتل هــا در فضاهای مختلف 
می توان امکانــات آن هم را کم و یــا زیاد کرد. 
به عنــوان مثــال در جایی امکانات ســرویس 
بهداشــتی و حمام وجود نــدارد و می توان این 

امکان را اضافه کرد و یا برعکس.
مدیــر گردشــگری و صنایع دســتی کانون 
جهان گردی و اتومبیل رانــی ادامه داد: نمونه ای 
که در ساختمان میراث فرهنگی از آن رونمایی 
شــد یک هتل کپســولی دو طبقه بــا ظرفیت 
اقامت 4 نفر اســت کــه وزن آن 800 کیلو بوده 
و تحمــل 500 کیلوگــرم را دارد. نصــب چنین 
نمونه ای حدود 6 ســاعت طول می کشد. نمونه 
داخلی آن هنوز تولید نشــده تا بتــوان برآورد 
قیمت کرد که ساخت چنین هتلی چقدر هزینه 

خواهد داشت.
وی گفت: یک امــکان ســنجی اولیه برای 
تعداد هتل  های مورد نیاز در کشور به عمل آمده 
است. از جمله اســتقرار آنها در فرودگاه ها چون 
فرودگاه هــای بین المللی ایران بجــز فرودگاه 
امام)ره( امــکان اقامت کوتاه مــدت ندارد. در 
حالی که در فرودگاه های بزرگ کشورهای دیگر 
به دلیل ســاعت طوالنی جابــه جایی ها چنین 
اقامتگاه هایی بســیار مورد نیاز است. به همین 
دلیل قصــد داریم در روزهای آینده با شــرکت 
فرودگاه هــای کشــور در این رابطــه مذاکراتی 

داشته باشیم.
ســجادی راد گفت: این ســبک از هتل ها 
فضای خصوصی تری دارند. اســتریل کردن 
آنها نیز نســبت به یک اتاق کامل، ســریع تر 
انجــام می شــود. همچنیــن افــرادی که در 
چنین جایی اقامت می کنند ارتباط انســانی 
کمتری بــا دیگــران دارند. به همیــن دلیل 
ورود آن به کشــور در شــرایط شــیوع کرونا 

اتفاق خوبی بود.

طیبازدیدمیدانیبامحوریتشورایاسالمیشهرازکوهستانالوندصورتپذیرفت:

همپیمایینجاِت»الوند«
هگمتانــه،گروهخبرهمــدان:عصرروزشــنبه
24خردادماه1399،جمعــیازفعاالناجتماعیو
اقشارمختلف،کوهنوردان،فعاالنزیستمحیطی،
خبرنگارانومســؤوالناســتانوشــهربهدعوت
شورایاســالمیشــهرهمداندردشــتمیشان،
کوهستان»الوند«بهمنظوربررسیوضعیتمیراث
طبیعیاستانهمدان،حاضرشدندتاصحتوسقم
معضالتزیستمحیطیواردشدهبهاینمنطقهرااز

نزدیکشاهدباشند.
بــه گــزارش هگمتانه، چنــدی پیــش رضوان 
سلماسی، اورست نورد و رئیس کمیسیون فرهنگی 
اجتماعی شورای شــهر همدان بر اســاس دغدغه 
رسانه ها و فعاالن زیســت محیطی و کوهنوردان در 
صحن شــورا اعالم کرد که الونــد را دریابید که این 

میراث طبیعی، متعلق به همگان است.
*سلماســی:اعــالمخطربرایریههایشــهر

همدان
رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شــورای 
شــهر همدان، هــدف ایــن بازدید را بــا محوریت 
شورای شــهر همدان، مطرح کردن سؤاالتی درباره 
ساخت وســازهای منطقــه، روند تأییــد و تصویب 
اتفاقات صــورت گرفته، حــد و حــدود مجوزها و 
اتفاقاتی که قرار اســت در آن انجام شــود، دانست 
و افزود: کوهســتان الوند که ریه های شــهر همدان 
اســت، چه اندازه ظرفیت و گنجایش برنامه ریزی 
برای اقدامــات آتــی را دارد و تا چه انــدازه امکان 

تحمیل ظرفیت مازاد در این منطقه وجود دارد؟
رضوان سلماســی بــا تأکیــد بر اینکــه منطقه 
کوهســتان الوند، خانــه کوهنــوردان و ســرمایه 
شــهروندان محســوب می شــود؛ گفت: زمانی که 
خبر فعالیت لودر در مســیر کوهنــوردی منعکس 
شد، شخصًا بررســی ورود لودر در مسیر را بررسی 
کردم که پس از اظهارنظر برخی از مســؤوالن مبنی 
بر اینکه در مســیر اتفاقی رخ نداده است، تقاضای 
برنامه ریزی بازدید از منطقه و بررســی طول مسیر 

کوهنوردی را به شورا ارائه دادیم.
سلماسی با بیان اینکه برای تصمیمات آینده به 
بررسی و مشــاهده وضع موجود نیاز داریم؛ عنوان 
کرد: باید مجموعه اقدامات صورت گرفته در منطقه 
بررسی و طرح ها و ساخت وســازهای آتی محدود 

شود.
وی ادامه داد: همدان از دیربــاز مهد کوهنوردی 
بوده است که انسان های بزرگی مانند محمود اجل، 
متولی کوهنوردی نوین و جالل چشــمه قصابانی، 

فاتح اورست در دامان الوند تربیت شدند.
سلماســی با طرح این مســأله که بایــد میزان 
دســتکاری ها و تحمیل ظرفیت های بیش از اندازه 
به طبیعــت الوند مورد بررســی قرار گیــرد، معتقد 
اســت: برای هر اقدامی باید مطالعات الزم را انجام 

داد و بر اســاس شــرایط منطقه، کمتریــن میزان 
مداخلــه صورت گیــرد که متأســفانه ایــن میزان 
مداخله در این منطقه، قابل توجه بوده و موجب از 

بین رفتن طبیعت شده است.
وی در بخشــی دیگر ادامه داد: آسیب های وارد 
شــده به الوند، قابل جبران نبــوده و در مجموع هر 
گونه مداخلــه در طبیعت به راحتــی و حتی با رها 
کردن آن، به شرایط اولیه خود بازنمی گردد و  با این 
میزان مداخله در طبیعــت، بخش زیادی از آن را از 

بین برده ایم.
عضو اورســت نورد شورای شــهر همدان معتقد 
اســت: بحث امــروز ما یک  جــاده نیســت؛ بلکه 
اتفاقاتی اســت که در کوهستان الوند در حال وقوع 
اســت و اگر امروز اقدام مناســبی در ایــن زمینه 
انجام ندهیم، چند ســال آینده قادر به پاسخ گویی 

نخواهیم بود.
سلماسی اظهار کرد: پس از این باید تغییرات با 
نگاه علمی و کارشناسی شــده اتفاق بیفتد و مردم 
باید به طور شــفاف آگاه باشــند که برای دریافت 
پاسخ خواسته هایشان در حوزه کوهستان الوند؛ به 

کدام دستگاه مراجعه کنند.
وی با بیــان اینکــه الزم اســت پــس از این، 
اقدامات با نگاه علمی و کارشناســی شــده، اتفاق 
بیفتد؛ گفت: شهروندان باید نسبت به دستگاه های 
متولی برای دریافت پاســخ خواسته هایشــان در 
حوزه کوهســتان الوند، اطالعات و شناخت کافی را 

داشته باشند.
*نیکخــو:دخلوتصــرفدرطبیعتالوندرا

تأییدمیکنم
مدیرکل دیوان محاســبات اســتان همدان در 
حاشــیه این بازدید با بیان اینکه دخل و تصرف در 
طبیعت کوهســتان الوند صورت گرفته است، گفت: 
البته امکان بــرآورد آن در حال حاضــر وجود ندارد 
و باید بررسی ها جامع تر علمی و همه جانبه صورت 
گیرد که در این راســتا مدیرعامل دهکده گنجنامه، 
دســتگاه های ذیربط، کوهنــوردان و دوســتداران 
محیط زیســت بایــد مســتندات و اطالعات خود 
را برای بررســی به دیوان محاسبات اســتان، ارائه 

دهند.
حاتم نیکخو با بیان اینکه نظرات کارشناســی 
را مالک قــرار داده و مســتندات ارائه شــده را 
بررســی می کنیم؛ اعالم کرد: جلسه ای با حضور 
مســؤوالن ذی ربــط برگــزار خواهد شــد که اگر 
خروجی آن محمل قانونی نداشــته باشد، دیوان 
محاســبات ورود  پیــدا می کند البته مســتندات 
مختلفــی از ســوی دهکــده گنجنامــه و فعاالن 
محیط زیست ارائه شــده و مدارکی نیز در دیوان 

موجود است.
وی بــا تأکید بر اینکــه »الوند« نــه تنها متعلق 

به همدان، بلکه متعلق به کشــور ایــران و جهانیان 
اســت؛ گفت: کوه الوند به ثبت ملی رســیده است؛ 
از ایــن رو همگی باید بــه این میراث ملی کشــور 
احترام بگذاریم تا شرمنده نسل های آینده نشویم 

و میراث دار خوبی برای آن ها باشیم.
*حسینی:مجوزیازسویراهوشهرسازیصادر

نشدهاست
داریوش حســینی، مدیــرکل راه وشهرســازی 
اســتان همدان هم بیان کرد: اداره راه و شهرسازی 
هیچ مجوزی بــرای تعریض و کاشــت درختان در 
کوهستان الوند صادر نکرده است  و در جریان هیچ 

اقدامی نبوده ایم.
*ترابیان:ضمنحمایت،نقاطضعفراگوشزد

کنید
رئیس هیأت مدیره دهکده تفریحی گردشگری 
گنجنامه هم بــا ادای احترام به تمــام کوهنوردان؛ 
گفت: ما به دنبال منافعی از این مجموعه نیستیم 
و از اینکــه نقــاط ضعــف را به مــا گوشــزد کنید، 
خوشحال خواهیم شد و استقبال هم خواهیم کرد.

سعید ترابیان عنوان کرد: تله کابین حکم فرزند 
من را دارد و یک پروژه بزرگ و رســالت محور است 
که باید حمایت شــود و امیدوارم دوستان هم ما را 

درک کنند؛ زیرا نیت ما خیر است.
وی بیان کرد: طبق آخرین نقشــه بــرداری که 
مســتندات آن در اداره راه و شهرســازی همــدان 
موجود اســت، عرض جاده مورد بحث 12 متر بوده 

است.
ترابیان ادامه داد: شــن و ماسه هایی که در این 
مسیر اســت و دوســتان می گویند برای زیرسازی 
و آســفالت کردن جاده اســت، مربوط به زمستان 
گذشته است، هر ساله ترمیم هایی در فصل بهار در 
منطقه انجام می شود که امسال به علت بارندگی ها 

به تأخیر افتاد.
وی با بیان اینکه آســفالت جاده چــه منافعی 
برای ما دارد، گفت: تعداد 40 هزار درخت در منطقه 
خود کاشته ایم که جلوی فرسایش خاک را بگیریم 
همچنین از تصفیه خانه فاضالب مدرن اســتفاده 
می کنیم و به تمام تعهدات زیست محیطی پایبند 

هستیم.
ترابیان با اشاره به اینکه تنها 16 درصد سهام این 
مجموعه گردشگری متعلق به ماست، گفت: مقدار 
زیادی از سهام مربوط به شرکت سیاحتی علیصدر 
اســت و 5 نفر هم از بخش خصوصی، سهامدار آن 

هستند.
رئیس هیأت مدیره دهکده تفریحی گردشگری 
گنجنامه با بیان اینکه  عاشق طبیعت هستم و به آن 
احترام می گذارم، اظهار کرد: بــه علت درگیری ها و 
مشکالت کاری، تعامالتمان با رسانه ها و کوهنوردان 
کم بوده اســت و این اشــکال را می پذیــرم و باید 

احترام، تعامل و گفت وگوی بیشتری با کوهنوردان 
می داشتیم و هر انتقاد و اشتباهی را می پذیرم.

*مجیدی:اعالمآمادگــیعلیصدربرایخرید
سهمگنجنامه

مهدی مجیدی، مدیرعامل شــرکت ســیاحتی 
علیصدر نیز در حاشــیه این بازدید با توجه به اینکه 
ســهم این شــرکت از مجموعه گنج نامه، 40 درصد 
اســت؛ اعالم کرد: به منظور افزایش سهام مجموعه 
خود، می توانیم ســهام مورد نظر مجموعه تفریحی 

گردشگری گنج نامه را خریداری کنیم.
*درددلکوهنوردانهمدانیدرموردتخریب

الوند
کوهنــوردان نیز در ایــن بازدیــد میدانی، اعالم 
کردند: مســؤوالن امر باید اقداماتی که تحت عنوان 
ترمیم در کوهستان الوند انجام شده را بررسی کرده 

و راهکاری برای جلوگیری از آسیب ها ارائه دهند.
آنان اظهــار کردنــد: تعریضی کــه روی جاده 
زیگ زاگ با قدمت 50 ســاله انجام شــده، به طور 
قطع فرســایش حجم زیادی از خاک را به دنبال 
خواهد داشــت و آســیب جــدی بــه آن می زند؛ 
همچنین با توجه بــه اینکه این منطقه در شــیب 
قرار دارد پــس از 2 یــا 3 فصل دچــار تغییراتی 
خواهد شــد و بهتر بود کــه این جــاده قدیمی به 

شکل سابق، حفظ می شد.
کوهنــوردان اعــالم کردند که دهکــده تفریحی 
و گردشــگری گنجنامه موجب آســیب رســاندن 
به طبیعت دشــت میشــان و کوه الوند شده است؛ 
مشــکالتی که از تعریض جاده ها برای تردد خودرو 

گرفته تا آلودگی صوتی را در برمی گیرد.
یک  کوهنــورد همدانــی هم درباره مشــکالت 
کوهســتان الوند اظهار کرد: ســیاه چادرهای الوند 
توسط چه کسی بنا شده؟  اجاره و قرارداد توسط چه 
کسی اخذ و بسته می شود؟ این  موضوعی است که 

پس از پیگیری 5 ساله  هنوز به نتیجه نرسیده ایم.
علی بیــات اضافه کرد: اجاق های آتشــی که در 
سیاه چادرها بنا شده، کف سازی چادرها با سیمان، 
حوضچه و آبنما، دکه عکاسی و اسبی که اجاره داده 

می شود، از دیگر سؤاالت ماست.
به گفته وی؛ عکس زمســتانی که از این منطقه 
در دســترس است، مشــخص می کند که کار کامالً 
غیرکارشناسی انجام شده و  غیرقابل جبران است؛ 
امــا منابع طبیعــی می گوید حتی یــک بوته جابه 
جا نشــده که البته یک بوته جابه جا نشــده، بلکه 

بوته های زیادی جابه جا شده است.
به گزارش روابط عمومی شــورای اسالمی شهر 
همدان، این کوهنورد یادآور شــد: صدای موسیقی، 
آلودگی صوتی در منطقه ایجاد کرده و اگر قرار است 
موسیقی در کوهستان الوند پخش شود باید بومی 

باشد.

پیش بینی برداشت 25 هزار تن گندم در همدان
هگمتانه،گــروهخبرهمــدان:رئیــستعاون
روســتاییشهرســتانهمدانازآغازخریدگندماز
ابتدایتیرماهدرهمدانخبردادوگفت:پیشبینی
میشود25هزارتنگندمازکشــاورزانخریداری

شود.
به گزارش هگمتانه، مسعودعلی سعیدی دیروز 
با بیان اینکــه از اول تیرماه خریــد گندم در همدان 
آغاز می شود اظهار کرد: امسال به جای خرید گندم 

در چهار مرکز، پنج مرکز دایر شده است.
وی با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال20 
تا 30 هزار تن خرید از کشــاورزان صــورت گیرد 
بیان کرد: یکی از مشــکالت هر ساله ما در خرید، 
حمل گنــدم بود کــه امیدواریم امســال پیمانکار 
اداره غلــه بتواند پوشــش و ســرعت عمل خوبی 

داشته باشد.
رئیس تعاون روســتایی شهرســتان همدان با 
اشــاره به اینکه اگر در حمل به خوبــی جابه جایی 
صــورت گیرد 25 هــزار تن خرید خواهیم داشــت 
گفت: اگر در حمل اداره غله همکاری خوبی داشته 

باشد، پیش بینی خرید محقق خواهد شد.
وی با بیــان اینکه خریــد گندم در پنــج مرکز 
امزاجرد، قهاونــد، کــوزره، عبدالرحیــم و اتحادیه 

شهرســتان همدان صورت می گیرد افزود: امســال 
گندم وضعیت خوبی دارد و با نرخ هر کیلویی 2500 
تومان اســت که همین نرخ انگیزه خارج شــدن از 

استان را کاهش می دهد.
سعیدی در خصوص پرداخت مبالغ به کشاورزان 
نیز گفت: امســال نیز بانک عامل کشاورزی است 
که قول پرداخت به موقع را داده هرچند اســتان ما 
آخرین استان در برداشت محصول است که ممکن 
است با کاهش منابع مواجه شویم اما امیدواریم در 

اسرع وقت پول کشاورزان پرداخت شود.

وی با بیان اینکه امســال در تأمین بذر، کود و 
سم به کشــاورزان خدمات رسانی شــد یادآور شد: 
امســال جهاد کشــاورزی نیز سم پاشــی به موقع 
داشــته بنابراین پیش بینی می شــود در هر هکتار 
دیم یک و نیم تن و در هر هکتار آبی بیش از پنج 

تن برداشت شود.
رئیس تعاون روســتایی شهرســتان همدان از 
آمادگی خرید جو نیز خبــر داد و افزود: نرخ خرید 
جو 1820 تا 1830 تومان اســت کــه از اول تیرماه 

خرید گندم و جو آغاز می شود.
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انجام  مطالعات احداث پیست 
»بی ام ایکس« همدان

هگمتانــه،گــروهورزش:رئیــسهیــأت
دوچرخهســواریاســتانهمدانبااشــارهبه
برگزاری4دورهتوردوچرخهســواریکشــوردر
دهه60،گفت:اینمســابقاتموجبکســب
افتخــاراتوقهرمانــیوهمچنیندرخشــش
دوچرخهســوارانیچونمحمدقادریکهمقام
سومآسیادرمادهسرعت،خسروقمریرئیس
فدراسیوندوچرخهسواریکشورکهدرالمپیک

بارسلونشرکتکردندشد.
تاج بخشــیان بابیان اینکه در بحث برگزاری 
تور دوچرخه ســواری رایزنی ها الزم در خصوص 
تأمین اعتبار توســط حامی مالی انجام شــده 
اســت، گفت: دیگــر اقدامــی که بــرای رونق 
دوچرخه ســواری در نظــر گرفته شــده احداث 
پیشــت »بی ام ایکس« برای دوچرخه ســواران 
در شــهر همدان برای جذب رکاب زنان است که 

کارهای مطالعاتی آن انجام شده است.
رئیس هیأت دوچرخه سواری استان همدان 
با اشاره به اینکه احداث این پیست زمینه کسب 
مهارت هرچه بیشــتر بــرای دوچرخه ســواران 
را فراهــم می کند، گفــت: طالیی تریــن دوران 
دوچرخه سواری اســتان همدان در زمان تصدی 
شــهید گران قدر علیرضا شمسی پور در سال های 
88 تا 91 بود که حدود 12 جام قهرمانی در سوپر 

لیگ و قهرمانی کشوری کسب شد.
وی تصریــح کــرد: امیدواریــم بــا توجه 
به فراهــم شــدن زیرســاخت های مدیریتی 
آینــده  و  جایــگاه  بتوانیــم  تجهیزاتــی  و 

دوچرخه سواری کشور را به خوبی ارتقا دهیم.

از سرگیری تمرینات رشته 
تیراندازی با کمان

هگمتانــه،گــروهورزش:تمریناترشــته
تیرانــدازیبــاکمان،بارعایتشــیوهنامههای

بهداشتیآغازشد.
هنــری رئیس هیــأت تیراندازی بــا کمان 
گفــت: تمرینات رشــته تیراندازی بــا کمان،با 
رعایت شیوه نامه های بهداشــتی اعالم شده از 
سوی اداره کل ورزش و جوانان و رعایت فاصله 
گذاری،بعــد از برگــزاری کالس توجیهی برای 

ورزشکاران آغاز شد.
وی افزود: ســایت اختصاصی تیراندازی با 
کمان در ابتدا و انتهای هر ســانس ضد عفونی 

می گردد.
وی درپایان افــزود: عالقمنــدان می توانند 
با حضور در ســایت تخصصی از نحوه برگزاری 

کالس ها اطالع پیدا کنند.

عزم همه جانبه ورزش 
همدان در همکاری با سازمان 

آتش نشانی

هگمتانه،گــروهورزش:مدیــرکلورزشو
جواناناســتانهمداندرنشســتبارئیس
سازمانآتشنشانیهمدانضمنتقدیرازایثار
وآرامشیکهآتشنشاناندرجامعهایجادکرده
اندگفت:باتمامقوادرکنارآتشنشانیهمدان

هستیم.
محسن جهانشــیر در نشســت صمیمی با 
رئیس و معاونت های ســازمان آتش نشــانی 
همدان گفــت: در حیطــه حافظــان امنیت و 
آرامــش جامعه، آتش نشــانی یــک ظرفیت 
بزرگ است و آتش نشانان در جدال با حوادث 
و در صحنه کمک به مردم آنچــه اول فراموش 
می کنند، خودشان اســت که در کمتر حوزه ای 

شاهد این درجه از ایثار هستیم.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان افزود: 
هرکجا کــه بتوانیم با کمال احتــرام در خدمت 
آتش نشانی هستیم و به عنوان وظیفه ذاتی و 
انسانی با تمام قوا یاری گر این مجموعه خدوم 
هستیم چرا که دلیل آرامش ما و جامعه، وجود 
مردانی اســت که برای آموزش، امنیت و ایمنی 

جامعه گمنامانه در تالش اند.
رئیس سازمان آتش نشانی همدان در این 
دیدار با تقدیــر از تعامل و همــکاری مجموعه 
ورزش و جوانان اســتان همــدان گفت:روحیه 
ایثار در قالــب اســالمی آن در آتش نشــانی 

اپیدمی و فراگیر شده است.
رضا بیاناتــی ادامــه داد: ارتبــاط تنگاتنگ 
مجموعــه ورزش و جوانان با این ســازمان در 
مراحل آزمون های تخصصی استخدامی، حفظ 

آمادگی عمومی و جسمانی قابل تقدیر است.

خبــر

یک بحران دیگر در استقالل؛ 
پاسخ نامه فیفا را هم ندادند!

هگمتانــه،گــروهورزش:کمیتــهوضعیــت
فدراســیونجهانیفوتبــالاعالمکردباشــگاه
اســتقاللبهمکاتباتایــننهادبــرایپرداخت
مطالباتایسمابازیکنسابقاینباشگاهتاتاریخ

تعیینشدهتیمپاسخیارائهنکردهاست.
باشــگاه پاختاکور ازبکســتان بــه دلیل عدم 
پرداخــت مبلــغ صــدور رضایتنامه اســماعیل 
گونکالوس)ایســما( مدتــی پیش از اســتقالل 

شکایت کرد.
این باشــگاه برای این انتقال بایــد مبلغ 100 
هزار دالر به باشگاه ازبکســتانی پرداخت می کرد 
اما این اتفاق رخ نداد تا در نهایت کار به شکایت 
برسد اما ســهل انگاری مســؤوالن استقالل در 
قبال این شکایت باعث شــد تا فیفا نامه ای را به 

این باشگاه ارسال کند.
در نامه ای که اریکا مونتمور فریرا به باشــگاه 

استقالل ارسال کرده اینچنین آمده است:
ما در تاریخ 22 می) جمعه دوم خرداد( نامه ای 
را به باشگاه شما ارســال کردیم اما تا تاریخ ارسال 
مجدد این نامــه 12 ژوئــن ) 23 خــرداد( هیچ 
مکاتبه ای از طرف باشــگاه اســتقالل با ما صورت 
نگرفته اســت. در نتیجــه باید اعــالم کنیم روند 
بررســی پرونده از طرف ما به پایان رسیده و دیگر 

هیچ مکاتبه ای در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.
در ادامه ایــن نامه آمــده اســت: حکم این 
پرونــده بــه زودی صــادر خواهد شــد و روند 
چگونگی اتفاقات را هم نیز به صورت رســمی به 

مراجع ذیصالح ارسال خواهیم کرد.
به نقــل از فــارس، مشــخص نیســت چرا 
مسؤوالن باشگاه اســتقالل به نامه فوق تا تاریخ 
معین پاســخی را ارســال نکرده انــد ضمن آنکه 
ســعادتمند در آخرین گفت و گوی خود توضیحی 
در مــورد پرونده ایســما و نامه فوق به باشــگاه 

استقالل ارائه نکرد.

برگزاری برخی رویدادهای 
والیبال ایران به تعویق افتاد

هگمتانه،گــروهورزش:سرپرســتدبیرکلی
فدراســیونوالیبالازتعویقزمانبرگزاریبرخی
رویدادهایساحلیوقهرمانیردههایسنیکشور

خبرداد.
به نقل از وبگاه فدراســیون والیبال، میالد تقوی 
اظهار کرد: امیدوار بودیم شــرایط کشــور به گونه ای 
پیش برود که برخی رویدادهای ساحلی و قهرمانی 

رده های سنی کشور را در تیرماه برگزار کنیم.
وی با اشاره به آغاز مرحله دوم شیوع ویروس 
کووید 19 و بیماری کرونا در ایران، تصریح کرد: هر 
چند وضعیت بسیاری از اســتان های کشور برای 
شروع مسابقات مناسب است، اما برخی استان ها 
همچنان درگیر این بیماری هســتند، بنابراین در 

تیرماه نمی توانیم مسابقات برگزار کنیم.
سرپرســت دبیرکلی فدراسیون والیبال، تأکید 
کرد: با توجه به بخشنامه های ابالغی، برای شروع 
رویدادها و مســابقات داخلی والیبال باید منتظر 

تائید ستاد ملی مقابله با کرونا باشیم.
تقوی درباره آماده سازی تیم ها برای شرکت در 
مسابقات والیبال داخلی، گفت: از زمانی که ستاد 
ملی مقابله بــا کرونا مجوز برگزاری مســابقات را 
صادر کند، به مدت شش هفته برای آماده سازی 
تیم ها در نظــر خواهیم گرفت، امــا از آنجایی که 
معلوم نیست در این شش هفته چه اتفاقاتی رخ 
دهد، قطعا برنامه ریزی برای شروع مسابقات کار 

دشواری خواهد بود.

پایکرونادرمیاناست؛
علیرضا بیرانوند 
ممنوع الخروج شد!

هگمتانه،گروهورزش:دروازهبانتیمفوتبال
پرســپولیسکهقصدداشــتبامدادروزگذشته

راهیبلژیکشود،موفقبهانجاماینسفرنشد.
علیرضــا بیرانونــد که بایــد برای شــرکت در 
تســت های تیم بلژیکی از مدت ها قبل راهی این 
کشور می شد، باالخره بلیت رفت را برای بامداد روز 
یکشــنبه فراهم کرد اما با وجود حضور در فرودگاه 

امام خمینی )ره( اجازه پرواز به وی داده نشد.
در این مورد گفته می شــود شــرایط ســخت 
اتحادیه اروپا برای ورود به کشورهای این قاره به 
خاطر ویروس کرونا، بیرانونــد را ممنوع الخروج 

کرده و اجازه سفر به وی داده نشده است.
هنوز مشخص نیست این دروازه بان چه زمانی 

راهی بلژیک خواهد شد.
به نقل از مهر، علیرضــا بیرانوند کــه دروازه بان 
شماره یک تیم ملی فوتبال ایران و تیم پرسپولیس 
است، با قراردادی سه ســاله به تیم آنتورپ بلژیک 
پیوسته اســت اما به دلیل شــیوع ویروس کرونا و 
محدودیت هایــی که بلژیک بــرای ورود خارجی در 
نظر گرفته است، در ماه های اخیر فرصت حضور در 
تست های این تیم را از دست داده است و مشخص 

نیست این مشکل چه زمانی حل خواهد شد.

همداندرتدارکتوردوچرخهسواریمنتخبانغربکشورخبــر
یکهزار دوچرخه سوار حرفه ای در همدان فعال است

هیــأت رئیــس ورزش: گــروه هگمتانــه،
دوچرخهســواریاســتانهمــدان،گفــت:تور
دوچرخهســواریهمدانباحضــورمنتخبانغرب

کشوربرگزارمیشود.
رامین تاج بخشیان با اشــاره به برگزاری مجمع 
انتخاباتی هیأت دوچرخه ســواری استان همدان 
در 20 اسفند سال گذشته و اعتماد اعضای مجمع، 
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان و رئیس 
فدراســیون دوچرخه ســواری جمهوری اســالمی 
ایران، گفت: هــدف کلی هیأت دوچرخه ســواری 
اســتان همدان بهره گیری از تمامــی ظرفیت های 
استان برای ارتقاء جایگاه ورزش دوچرخه سواری 
در دو بخش همگانی و قهرمانی اســت که در این 
راستا ســعی بر آن شــده تا از همه اعضای قدیم، 
پیشکســوتان، قهرمانــان و نشــان آوران در ادوار 

گذشته در اتاق فکر هیأت استفاده شود.
وی با اشــاره بــه اینکه بــرای تعالــی هرچه 
بیشــتر از افراد صاحب فکر و بانفوذ برای حضور در 
هیأت رئیسه دعوت به همکاری شده است، گفت: 
در حال حاضر هیأت رئیســه هیأت اســتان کامل 
شــده و یکی از اعضای قدیمی برای رئیس هیأت 
شهرســتان همدان نیز انتخاب و در حــال انجام 

مراحل قانونی است.
رئیس هیأت دوچرخه ســواری استان همدان 
بابیان اینکه مســؤولین کمیته هایی که باید فعال 
باشند انتخاب شده اســت، گفت: سالن بدن سازی 
هیأت دوچرخه ســواری آماده شــده که با توجه به 
شیوع ویروس کرونا و پیشــگیری از ابتال در حال 

حاضر به صورت انفرادی فعالیت می کنند.
*آمــادهانعقــادتفاهمنامــههمــکاریبــا

دستگاههایاجراییاستانهمدانهستیم
وی با اشــاره به اینکه دفتر هیــأت نیز روزهای 
زوج به روی ورزشــکاران و عالقه مندان باز اســت، 

گفــت: یکــی از اقدامات بســیار مهمــی که طی 
روزهای اخیر انجام شــده انعقــاد تفاهم نامه بین 
هیأت دوچرخه سواری و معاونت تربیت و آموزش 

فرماندهی انتظامی استان همدان است.
تاج بخشــیان با اشــاره به اینکه درگذشــته 16 
شهرستان کشــور این اقدام را انجام داده بودند که 
خوشبختانه این مهم باهدف توسعه جامعه هدف 
در نیــروی انتظامی انجام شــده اســت، گفت: در 
حال حاضر تقویم اجرایی هیأت دوچرخه ســواری 
تدوین شده و مســابقات و برنامه های مختلفی در 

آن پیش بینی شده است.
وی با اشــاره به اینکه بیش از 10 عنوان برنامه 
ورزشی تا پایان شــهریورماه ســال جاری شامل 
همایش و مســابقه در مناســبت هایی چون روز 
جهانی محیط زیســت، تجلیــل از قهرمانان مبارزه 
با کرونــا، روز جهانی مبــارزه با مواد مخــدر، روز 
شــهرداری ها و دهیاری ها، روز عفــاف و حجاب، 

روز خبرنــگار و غیره در نظر گرفته شــده اســت، 
گفت: امیدواریم با شکست کرونا و یا عادی شدن 
وضعیت شــیوع ویروس کرونا در استان همدان و 
صدور مجوز از سوی ستاد مبارزه با کرونا در استان 
بتوانیم برنامه های پیش بینی شده را در زمان بندی 
مشخص  با حضور آقایان و خانم ها به صورت مجزا 

به اجرا برسانیم.
رئیس هیأت دوچرخه سواری استان همدان با 
اشاره به اینکه در سال گذشــته 3 نشان رنگارنگ 
در رقابت های آسیایی و ملی کسب شده است: این 
تعداد نشان توسط سینا کریمیان در رشته پیست 

و پانتا قلی پور کسب شده است.
وی در ادامه با اشــاره به آغاز فعالیت مســؤول 
کمیته اســتعدادیابی اســتان در روزهــای زوج، 
گفت: در بحث همگانی شــدن دوچرخه ســواری 
در اســتان نیز سعی بر آن شــده هماهنگی الزم با 
گروه های خودجوش انجام شود و با لیدرهای آنها 

تفاهم نامه ای برای ضابطه مند شدن آن انجام شد.
تاج بخشیان برگزاری کالس های آموزشی، انجام 
اقدامات الزم جهت ایمن شــدن برنامه ها، استفاده 
اصولی و درســت از دوچرخه ازلحاظ اندازه و دعوت 
از گروه های خودجوش بــرای حضور در برنامه های 
هیأت را ازجمله اهداف ســاماندهی آنها عنوان کرد 
و گفت: فعال شدن هیأت های شهرستانی از دیگر 
اقداماتی اســت کــه در دســتور کار قرارگرفته تا با 

برنامه ریزی مدون این مهم به اجرا درآید.
*فعالیتیکهزاردوچرخهســوارحرفهایدر

استانهمدان
و  فعــال  دوچرخه ســواران  جمعیــت  وی 
آموزش دیده اســتان همدان را یک هزار نفر عنوان 
کرد و گفت: در حال حاضر هیأت شهرستان نهاوند 
با اختالف کم با شهرســتان همدان در حال رقابت 
هستند و بعد آن شهرستان های تویسرکان، اسدآباد 
و کبودرآهنگ از سرآمدها هســتند لذا انتظار داریم 
سایر شهرستان ها نیز با توجه به رسالت خود نسبت 

به فعالیت هرچه بهتر اقدام کنند.
رئیس هیأت دوچرخه ســواری استان همدان، 
گفت: یکــی از مهم تریــن برنامه هایــی که هیأت 
استان برای آن برنامه ریزی کرده تا به مرحله اجرا 
برسد برگزاری تور دوچرخه سواری همدان با حضور 
70 منتخب استان های غرب کشــور در شهریورماه 

برنامه ریزی شده است.
وی با اشــاره به اینکه جاده های استان همدان 
با توجه به کوهســتانی بودن آن ها ظرفیت خوبی 
برای برگزاری مسابقات رادارند، گفت: برگزاری تور 
دوچرخه سواری در توســعه و ارتقاء جایگاه ورزش 
دوچرخه سواری در اســتان و همچنین شناسایی 
افراد عالقه مند بســیار حائز اهمیت است همچنان 
که درگذشته این مهم زمینه توفیقات بسیار زیادی 

را فراهم کرده است.

اعالم جزییاتی از پاسخ فدراسیون فوتبال به فیفا
اساسنامه یک قدم تا تأیید نهایی؟

هگمتانه،گروهورزش:بررسیجزئیاتپاسخی
کهفدراسیونفوتبالبهایراداتفیفاوکنفدراسیون
آسیادربارهاساسنامهجدیدداده،داللتبرآندارد
کهاینموضوعبهزودیبــهنتیجهمطلوبخواهد

رسید.
با ارســال آخرین نامه فدراســیون فوتبال به 
فیفــا، اکنون همه در انتظار بررســی فدراســیون 
جهانی بابت پیش نویس اصالح شــده اساسنامه 
هســتند. پیش از این، در ارســال اولیه از سوی 
فدراســیون، فیفا پاســخ داد که خواسته هایش 
تأمین نشده و فدراسیون را ملزم کرد تا 5 خرداد 
ماه، برای اصالح بندهــای مورد فیفا، اقدام الزم را 

انجام دهد.
پس از این ماجرا، دو موضوع محوری توســط 
فدراســیون با تغییرات و توضیحات مفصلی، برای 
فیفا ارسال شــد تا اساسنامه اصالح شــده، وارد 
مرحله تصویب توســط کنفدراســیون آسیا و فیفا 
شــود؛ اتفاقی که به نظر می رســد در حال اجرایی 

شدن است.
*سرانجاموزیرورزشازمجمعحذفشد

یــک مــورد شــاخص در ایــرادات فیفــا به 

اساسنامه ارســالی، حضور وزیر ورزش در مجمع 
عمومی بــود. فیفــا دربــاره تعریف فدراســیون 
به عنــوان نهــاد عمومی غیــر دولتی، خواســتار 
توضیحاتی شــده بود و نســبت به آن نیز موضع 

گیری منفی داشت.
در نامه دومی که فدراسیون ایران ارسال کرد تا 
پاسخگوی ابهامات باشد، در خصوص این ایرادات 
و رفع آنها توضیحاتی داده شده که این روزها کمتر 
در مورد آن صحبت شــده، به ویژه ایــراد دوم که 

اشکالی حقوقی و مدیریتی بود.
در نامه فدراسیون کشــورمان به فیفا ذکر شده 
به منظور تأمین نظــر فیفا در جهــت منع دخالت 
طرف ثالث، وزیر و معاون وزارت ورزش          از فهرست 
اعضای صاحــب رأی مجمع خارج شــده اند. در 
واقع، این ایراد که شــاهد دخالت بیرون از فوتبال 
در تصمیــم گیری درباره آن هســتیم، با این مورد 

مرتفع شده است.
البته، تدوین کنندگان پیش نویس اساسنامه از 
فیفا خواسته اند در صورت موافقت و تأیید آنها بر 
اساس پیشنهادی که نمایندگان فیفا و ای اف سی 
در مذاکرات آگوســت 2019 در تهران مطرح کردند، 

فقط وزیــر ورزش و جوانان را           بدون حــق رأی با 
شــرایط تعیین شــده برای اعضای افتخاری، در 
مجمع فدراســیون حضور داشته باشــد که به نظر 
می رســد این موضوع بــا موافقــت و تائید همراه 

شود.
*پایــانمناقشــهدولتیبــودنفوتبالدر

فدراسیون؟
اما ایراد دوم که راهبردی تر و اصولی به شــمار 
می رفــت، مربوط به مــاده اول اساســنامه جدید 
بود؛ جایی که فدراســیون فوتبال »نهــاد عمومی 
غیردولتی« نامیده شده. فیفا و کنفدراسیون آسیا 
چنین تعریفی را مصداقی از دخالت طرف سوم در 
این ورزش تفسیر کرده و خواستار ارائه توضیحات 

تکمیلی تری شده بودند.
در این باره، عنوان شــده که بر اســاس قوانین 
جاری جمهوری اســالمی ایران، فدراســیون های 
ورزشــی به عنوان مؤسســه عمومــی غیردولتی 
معرفی شــده اند. همانطور که از نام آنها مشخص 
است، این مؤسســات غیر دولتی هستند و از آنجا 
که مبــادرت به ارائــه خدمات عمومی مــی  کنند، 
به آنهــا عمومی گفته می شــود. به همیــن دلیل، 

فدراســیون ها در تصمیم گیــری و اداره امور خود 
کامال مســتقل بوده و مقررات مختلف آنها توسط 
خودشــان تهیــه و در مجمع فدراســیون تصویب 

می شود.
در ایــن نامه عنوان شــده که این مؤسســات 
دارای ماهیــت عمومــی غیر دولتی هســتند و به 
همین دلیل می توانند از کمک های مالی بالعوض 
دولت بهره مند شوند. از ســوی دیگر، در اساسنامه 
فدراســیون مطرح شــده که کلیه دعاوی ورزشی 
فدراســیون و اعضــای آن بایــد در ارکان قضایی 
فدراســیون و نهایتا در CAS مطرح شود که ارجاه 
به ســایر محاکم قضایــی، دغدغه فیفا به شــمار 

می رفته است.
با توجه به این تغییرات که در اساســنامه داده 
شده و توضیح داده شد، فیفا و کنفدراسیون آسیا 
بایســتی نظر خود را اعالم کنند. با توجه به شواهد 
و قرائن دریافتی، اساســنامه جدیــد و اصالحات 
اخیر آن مورد تأیید ای اف ســی قرار گرفته و اکنون 
بایستی منتظر تائید فیفا ماند تا اساسنامه جدید 
فدراسیون، به ثبت و تائید رسمی از سوی نهادهای 

بین المللی برسد.

مهمتریناصالحاتآییننامهکمیسیونورزشکاران

افزایش تعداد اعضای کمیسیون ورزشکاران
هگمتانه،گــروهورزش:اصالحــاتآییننامه
کمیسیونورزشکاراندرهیأتاجراییتصویبشد.

جلسه هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک برگزار شد و 
در این جلسه اصالحات آیین نامه کمیسیون ورزشکاران 

مورد بررسی قرار گرفت در نهایت هم تصویب شد.
از مهمترین اصالحاتی که این آیین نامه داشت 
افزایــش تعداد اعضای آن اســت. پیــش از این 
تعداد اعضای کمیسیون 15 نفر بود که اکنون به 17 

نفر افزایش پیدا کرد.
دو نفر دیگــر را رئیــس کمیته ملــی المپیک 

می تواند انتخاب و اضافه کند.
ریاست کمیسیون ورزشــکاران هم مانند دیگر 
کمیســیون های کمیته ملی المپیک دو ساله شد. 

پیش از این ریاست کمیسیون یک ساله بود.
پس از تصویب آیین نامه در هیأت جرایی قرار 
است به کمیته بین المللی المپیک ارسال شود تا 

تصویب نهایی انجام شود.
در این جلســه قــرار بــود ســاز و کار بودجه و 
شــاخص های کمک مالی به فدراسیون ها بررسی 

شود اما به جلسه بعد موکول شد.

افزایش میزان پرداختی ماهیانه به نشان آوران 
بازی های المپیک

هگمتانه،گروهورزش:شصتوسومیننشست
هیأتاجراییکمیتهملیالمپیکظهرروزگذشتهبا
حضورصالحیامیریودیگراعضایهیأتاجرایی

برگزارشد.
به نقــل از روابط عمومی کمیتــه ملی المپیک، 
کیکاووس ســعیدی دبیر کل کمیته ملی المپیک 
در شصت و ســومین جلســه هیأت اجرایی این 
کمیته گفت: از مهمترین موارد مطروحه در نشست 
امــروز بررســی آیین نامــه اصالحی کمیســیون 
ورزشــکاران بود که عالوه بر اعضای هیأت اجرایی 
آقایان ســجادی، قراخانلو، رحیمــی، فتاحیان و 
خانم اسالمیان حضور داشــتند که پس از بحث و 
تبادل نظر پیرامون آیین نامه پیشــنهادی پس از 
اعمال اصالحات نهایی و رفع برخی ابهامات موجود 
به تصویب رسید که به زودی به کمیته بین المللی 

المپیک) IOC( ارسال خواهد شد.
وی ادامــه داد: بر اســاس این آییــن نامه به 
زودی جلســه انتخــاب رئیــس و نائــب رئیس 
کمیســیون صورت خواهــد گرفــت و متعاقب آن 
دبیر کمیسیون با هماهنگی توسط دبیر کل کمیته 

انتخاب خواهد شد.
ســعیدی در خاتمه ابراز داشــت: همچنین در 
خصــوص افزایش میزان پرداختی ماهانه نشــان 
آوران بازی هــای المپیک نیــز تصمیم گیری های 
الزم صورت پذیرفت و مقرر شــد بر اســاس نرخ 
افزایــش قانونــی وزارت کار به صورت ســاالنه و 

افزایش ضریب تعیین شده اعمال شود.
برخــی  نشســت  ایــن  در  همچنیــن 
دستورالعمل های داخلی کمیته نیز مورد بررسی و 

تصویب قرار گرفت.

بانوی شطرنج باز تغییر تابعیتش را تکذیب کرد

هگمتانه،گروهورزش:اســتادبزرگشــطرنج
بانوانایران،خبرتغییرتابعیتخودراتکذیبکرد.

غزل حکیمی فرد بانوی شــطرنج بــاز ایرانی و 
اســتاد بزرگ بانوان که روز گذشته خبرهایی مبنی 
بر تغییر تابعیتش در رسانه های داخلی و خارجی 
منتشر شد، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود 

این اخبار را تکذیب کرد.
متن منتشــر شــده در صفحه شــخصی غزل 

حکیمی فرد به شرح زیر است:
»اینجانــب غــزل حکیمی فــرد اســتاد بزرگ 
شــطرنج بانوان و فارغ التحصیل از دانشگاه شهید 
بهشتی در رشته مهندســی کامپیوتر می باشم. به 
مدت ســه ســال جهت ادامه تحصیل در دانشگاه 
پلی تکنیک )ETH( در کشــور ســوئیس اقامت 
دارم و موفــق به اخذ مــدرک فوق لیســانس از 
این دانشــگاه شــده ام و در حال حاضر به عنوان 
Research Assistant در این دانشگاه مشغول 

به  کار می باشم.

اینجانب در طی سالیان متمادی بدون هرگونه 
حاشــیه ای افتخار عضویت در تیم  ملی شــطرنج 
کشــورمان در تمامی رده های ســنی از نونهاالن تا 
بزرگساالن را داشته ام و افتخاراتی در سطح آسیا و 

جهان برای کشورم  کسب کرده ام.
متأسفانه ادامه تحصیل من در کشور سوئیس 
با آیین نامه های قهرمانی کشــور مغایرت داشته و 
بازیکنانی که در خارج از کشور اقامت دارند امکان 
حضور در تیم  ملــی را ندارند. من اســتاد بزرگ و 
بازیکن حرفه ای شــطرنج هســتم و در این مدت 
امــکان  حضور در تیم ملی کشــورم را نداشــته ام. 
تغییر پرچم در فدراسیون جهانی شطرنج به منزله 
تغییر تابعیت نیســت بلکه امکانی بــرای حضور 

حرفه ای من در مسابقات شطرنج اروپا است.
لذا اینجانب تأکید می کنم کــه تابعیت ایرانی 
داشــته و هرگونه اظهار نظر در مورد تغییر تابعیت 
خویش بــه دالیــل سیاســی و غیــره را تکذیب 

می نمایم.«
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نتیجه تربیت دینی اصالح سبک زندگی
هگمتانه، گــروه ســبک زندگــی: »مرتضی زین 
آبادی« کارشــناس ارشــد پژوهش جامعه شناسی 
اســت کــه بیــش از ده پژوهــش در مورد مســائل 
اجتماعی، دینی و خانواده دارد. در شــماره قبلی این 
صفحه بخــش اول گفتگو با وی در خصوص ســبک 
زندگــی و تأثیر دیــن داری در تغییر و تحــول آن، را 

مطالعه کردید، اکنون بخش دوم گفتگو را میخوانید.

*آیــاتغییردرســبکزندگیضروریاســت؟به
عبارتدیگرآیاتغییردرسبکزندگیخوباست؟

به نوشــته پایگاه حوزه، با باال رفتن ســطح دانش 
و اطالعات ما، نــوع رفتارهای ما هم تصحیح شــده، 
تغییر و تحــول می یابد. از ســوی دیگر، اگر ســبک 
زندگی جزئی از فرهنــگ جامعه اســت، باید بدانیم 
که ما هیچ فرهنگ ثابــت و غیرقابل تغییری نداریم. 
تغییر و تحول داشــتن، جزئی از فرهنگ است و هر 

فرهنگ زنده و پویایی تغییر و تحول می یابد.
آن چه که در تغییــر و تحول هــای فرهنگی قابل 
توجه است این است که مسیر تحول ها و تغییرها به 

کدام سمت  وسوست.
نمی خواهــم بگویم این هــا بد اســت و نباید در 
جامعه وجود داشــته باشــد. ورود برخــی عناصر و 
تکنولوژی ها در جامعه ضروری اســت. مثاًل با توسعه 
ی فضــای ارتباط هــای مجــازی و تکنولوژی هــای 
ارتباطی در ایــن فضــا، تجارت هــای الکترونیکی و 
تأثیری کــه این فناوری هــا در کاهش مشــکل ها و 
ایجــاد زندگی راحت تــر دارند، نمی شــود این ها را از 

زندگی حذف کرد.
من می خواهــم بگویم این تغییــر و تحول ها باید 
در راســتای ســایر ارزش ها و الگوهای رایج فرهنگ 
باشــد. اگر بخواهیم یک الگو و رفتار را از یک فرهنگ 
خارجی بگیریم بــه هزینه ی بی اعتبــار کردن و بی 
حرمت کردن یــک ارزش دیگر، ایــن تغییر و تحول 

ارزشمند نیست.

*ســبکزندگیچهابعادیدارد؟آیادینداریو
یاشیوهیتربیتدینیراهممیتوانبخشیازسبک

زندگیمردمقلمدادکرد؟
برای ســبک زندگــی می توانیــم ابعــاد و عناصر 
مختلفی در نظر بگیریــم. برخی از این ابعاد می توانند 
به این شرح باشند: دین داری، تبعیت از سنت نبوی 
در آداب عبادی، امــور اخالقی چون عّفــت، قناعت، 
ادب، ســاده زیســتی، تواضع، حیا، نظافــت، رعایت 

حقوق دیگران، راست گویی، گذشت، احترام به بزرگ 
ترها، آراســتگی، انتخاب خوراک، پوشــاک، مسکن، 
الگــوی صحیح مصرف، انتخاب دوســت، شــناخت 
دشــمن تحصیل علم، آموزش و ارتقا، اطالع صحیح، 
ارتقــای دانش عمومــی، فعالیت سیاســی عمومی، 
ارزش داشــتن کار و فعالیت، تأمین معاش، فرهنگ 

کار جمعی، توانمندی در کار، عدم کار گریزی و....
ســبک زندگی بســیار متنــوع و متفاوت اســت. 
بخشــی از ســبک زندگی مردم، الگوهــای دینداری 
است؛ یعنی رفتارهای دینی که مردم انجام می دهند؛ 
مانند نمــاز خوانــدن، روزه گرفتــن، قــرآن و ادعیه 
خواندن، به زیارت اماکن مذهبی و مسجد رفتن و... 

است.
هدف اصلی در جامعه ی ما تربیت اســالمی افراد 
جهت پرورش افــرادی مهّذب و واجــد فضیلت های 
معنوی و اخالقی اســت. تربیت نســلی که معتقد به 
مبانی دین و عامل به احکام و آداب الهی و برخوردار 

از سجایا و فضایل اخالقی باشند.
از آن جا که جامعه ما یک جامعه اســالمی است، 
انتظار می رود که این ارزش ها، معیارها و دســتورها 
توسط تمام نهادهای اصلی جامعه )خانواده، مدرسه، 
رســانه ها، دولت( که ماهیتی اســالمی دارند تبلیغ و 

نشر داده شوند.
در تحقیقی نشــان داده شده اســت که 98% مردم 
ایران به خــدا، پیامبر و روز قیامت اعتقــاد دارند. این 
خیلی خوب است؛ اما رفتارهای دینی که تقویت کننده 

این عقاید و باورها هستند وضعشان متفاوت است.
آموزش های دینی توســط پنج نهاد مهم خانواده، 
مدرســه، دولت، گروه هم ســاالن و رســانه ها انجام 
می شود. نقش برجســته ی خانواده در توسعه و رشد 
اعتقاد های مذهبی کودک، شــکل دادن شــخصیت 
مذهبی اوســت. خانواده بر زندگی کودک، به ویژه در 
سال هایی که خوِد مذهبی کودک در حال رشد و شکل 

گیری است نقش تقریبًا انحصاری دارد.
گرایش ها و تفکرهایی که کــودک در مراحل اولیه 
ی رشد کســب می کند مانند اعتقاد به امور غیرمادی، 
انجام مراســم و مناســک و... معمــواًل گرایش ها و 
احســاس هایی هســتند که خانــواده در ایجاد آن ها 

نقش اساسی دارد.
آموزه هــا و دســتورهای دینی را جــوان در دوران 
نوجوانی و کودکی از خانواده و اطرافیان فرا می گیرد. 
بی توجهی یا کم توجهی پدر و مادر یا مربی خانواده، 
نســبت بــه الگویی کــه آن هــا در برخورد بــا دین و 

موضوع های دینی در محیط خانه در پیش می گیرند 
و هم چنین ســطحی نگری و یا احیانــًا بی مباالتی 
اعضای خانواده نســبت به مســائل دینــی خصوصًا 
فریضه ی نماز تأثیر به ســزایی در تربیت فرزندان به 

جای می گذارد.
به عنوان مثال، فرزند اگر در خانه ای رشــد کند که 
در آن خانه کســی به نماز اهمیت ندهــد و یا در قبال 
مسائل دینی خود را مسؤول ندانند و یا خود اهل نماز 
باشــند؛ ولی فرزند خانواده را تشــویق به نماز نکنند، 
قطعًا فرزنــد آن خانواده اهل نمــاز و عبادت نخواهد 
شــد؛ البته شــاید در آینده بر اثر عوامل دیگر به نماز 

روی آورد که این احتمال ضعیف است.
ایــن آموزش ها منجر به آن می شــود کــه احکام 
و اعتقادهای دینــی در ذهن و باور نوجــوان و جوان 
درونــی بشــوند. می دانیــم کــه دین یــک حقیقت 
فطری و خودجوش اســت و تــا زمانی کــه از درون 
انسان نجوشــد و روح را آکنده از طراوت اندیشه های 
خداباورانه نکند عماًل هیچ کارکردی را نخواهد داشت. 
از این جا به بعد اســت که فــرد دینــدار و دین باور 

می شود و شیوه ی زندگی اش اسالمی می گردد.
ادامه دارد...

هگمتانه،گروهخبرهمدان:فرمانــدارهمدانگفت:
برخیافرادوتاحدودیبرخیجریانهاباتمرکزبرنقایص
موجودوبادستگذاشــتنروینقاطضعفپیرامونبا
مقاصدآلودهایبهدنبــالجلبتوجــهمردمیبودهو
قصدیارگیریبرایانتخاباتپیشرورادارنداینهابدانند

دستشانخیلیزودبرایمردمرومیشود.
حسین افشــاری در گفتگوی اختصاصی با روزنامه 
هگمتانه، از همه کنشــگران اجتماعی و فعاالن سیاسی 
خواســت: در مباحــث مردمــی و حفظ ســرمایه های 
اجتماعی دقت کنید اگر شــخصی در نقطــه ای از الوند 
راهی را تسطیح می کند، جاده ای که قبل از انقالب سابقه 
عکس هوایــی دارد را اصالح می کند حــاال می بینیم که 
عده ای در این باره جریان ســازی می کنند و با دعوت از 
خبرنگاران بجای آنکــه به دســتگاه های نظارتی اطالع 
دهند خود ورود کرده اند، هوشــیار باشــند که باید ابتدا 
با هماهنگی، اطــالع و گزارش به دســتگاه های نظارتی 
ذیصالح موضوع را مطرح کنند تا حقایق کشف شود نهاد 
قضایی هم حضور پیدا کند و نهادهای مربوطه هم اقدام 
کنند. اما مشاهده می شــود که قبل از هرگونه هماهنگی 
با دعوت از خبرنگاران موضوع جزئی را تبدیل به مسأله 
اول شهرستان می کنند در حالی که ما پشت پرده ماجرا 

را می دانیم.
افشاری گفت: به این عزیزان توصیه می کنم به مردم 
برگردید که گنجنامه و دهکده گردشگری گنجنامه متعلق 
به همه اقشــار جامعه اســت و متعلق به قشــر خاصی 
نیست ما االن جانباز هفتاد درصد داریم، کهنسال و جوان 
از اقشــار مختلف و هزاران نفر را داریم که از محیط الوند 
استفاده می کنند و ساالنه حوادث مختلفی در آن مکان 
رقم می خورد که وجود راه دسترســی مناسب در شرایط 
اضطراری کــه بتوان جان مــردم را نجــات داد برای ما 
اهمیت دارد حاال اگر جان کســی در آنجا به خطر بیفتد 
چه کسی مسؤولیت می پذیرد؟ ما موردی داشتیم که در 
میشان دچار بیماری قلبی شــده بود و اگر راه دسترسی 
نداشتیم چه کسی مسؤولیت از دست رفتن جان مردم 

را می پذیرفت؟
افشاری بیان کرد: از طرفی هم باید بدانند، می دانیم 
با استفاده از امکانات عمومی، اینها یارگیری می کنند تا 
در انتخابات آینده به نفع آنها تبلیغ کنند ما اینها را مو به 

مو رصد کرده و تأکید می کنیم همه دستگاه های مسؤول 
اجازه این کارها را ندهند که از منابع عمومی و اموال مردم 
استفاده شــخصی کنند و اســتفاده انتخاباتی ببرند که 
اتفاقًا ضرر هم می کنند چرا که مردم بشدت به صداقت 

نیاز دارند.
وی با بیان اینکه ما در حال حاضر با جدیت به وحدت 
و همبســتگی و به تقویت اعتماد عمومی مردم به نظام 
نیاز داریم، ادامه داد: تخریب یکدیگر و اســتفاده ابزاری 
از نقایص کوچک به منظور ابزاری برای آینده پرهیز کنیم 
چرا که به اعتماد عمومی مردم لطمه وارد می شود و ما با 
نگاه به این رفتارها در تصمیم گیری های مربوط به آینده 

مد نظر خواهیم داشت.
حسین افشاری در این گفتگو اظهار کرد: شهرداری در 
دو سال اخیر خدمات گسترده ای را در مناطق کمتر برخوردار 
همدان داشته چه در بخش پیاده روسازی، چه در تسطیح 

و آسفالت معابر، کارهای عظیمی انجام شده است.

فرماندار همدان با اشــاره بــه عملکردها در خصوص 
مدیریت بحران در شــهر همــدان گفت: در ســال های 
گذشته شاهد جاری شدن ســیالب و آب های سطحی 
بودیم اما امســال علیرغم بارش هــای فروردین ماه با 
اجــرای پروژه هدایــت آب های ســطحی و لوله گذاری 
انجام شده در بلوار شهید مطهری هیچگونه مشکل حاد 
در محدوده همیشــگی آب گرفتگی ها رخ نداد که جای 

تقدیر و تشکر دارد.
وی بیان کرد: توسعه شهر همدان را به سمت شمال 
شهر که نقاط کمتر برخوردار هستند هدایت می کنیم که 
شهرداری و شــورای اسالمی شــهر هم همکاری خیلی 

خوبی دارند.

وی در بخــش دیگــری از گفتگــوی خــود درباره 
مهجوریت شهرســتان همــدان به لحــاظ مرکزیت این 
شهرستان با حضور اســتانداری و ادارات کل خاطرنشان 
کرد: با درایت ویژه اســتاندار و نظر مدیریت شهرستان 
برنامه ها به صورتی تعریف شــده که تصمیم ســازی و 
تصمیم گیــری در شهرســتان با محوریــت فرمانداری 
همدان اتخاذ می شــود و معاونان استاندار و مدیران کل 
استانی در شهرســتان در امور یا ورود نمی کنند یا قباًل با 

فرمانداری هماهنگی های الزم را معمول می نمایند.
فرماندار همــدان ادامه داد: مهجوریتــی که قباًل در 
استان برای شهرستان پدیدار شــده بود برطرف شده 
چرا که ایــن ضعف دو ســویه بود که هــم فرمانداران 
خیلی ورود نمی کردند و هــم مدیران کل در این زمینه 
خودشان ورود می کردند اما در حال حاضر صفر تا صد 
ماجرا توســط فرمانداری و هماهنگی اعضای شورای 
تأمین شهرستان و شــورای اداری شهرستان مدیریت 

می شود.
افشــاری با اشــاره به بیماری کرونا گفت: با اینکه 
همدان در مرکز معادالت بازار و فعالیت های مســتمر 
در همه بخش ها بوده از ابتدای اســفند تاکنون شرایط 
پایدار بوده اســت که ایــن مطلوبیــت حاصل زحمات 
بیش از 12هــزار و500 نیرو در بخش های بهداشــت و 
درمان، شــهرداری و شورا، اصناف، بســیج و نیروهای 
مردمی بوده که تا حد زیادی نسبت به مراکز استان ها 
شــرایط خیلی خوب را داشــته ایم که جــای تقدیر و 

تشکر دارد.
وی گفــت: قبــاًل میــزان مراقبــت و آمادگــی در 
شهرستان حدود هشــتاد درصد بود که اخیرًا تا پنجاه 
درصد بخاطر ســهل انگاری ها افول کرده که الزم است 
مردم در رویه خود بازنگری کنند و کرونا را دســت کم 

نگیرند.
وی در بخش دیگری از ایــن گفتگو بیان کرد: برای 
کشور ســند بیست ســاله تحت عنوان«ســند چشم 
انداز« ترسیم شــده که بعد از قانون اساسی مهمترین 

سند توسعه نظام به شمار می رود.
افشــاری با بیان اینکه این ســند در ابعــاد مختلف 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی طراحی شده است، گفت: 
بنابراین در این سند قید شــده که جمهوری اسالمی در 

سال1404 که سال پایانی این چشم انداز است به آرمان 
این برنامه باید برسد.

وی افزود: این ســند دارای چهار برنامه پنج ســاله 
است که باید به موازات هم تدوین می شد تا بتواند ما را 
به افق سند چشــم انداز نزدیک کند که برای ما مدت دو 

سال تا رسیدن به گام نهایی سند باقی مانده است.
وی تصریح کرد: این دو سال مصادف شده با پایان 
عمر کاری دولت تدبیر و امید، لذا بر اســاس ســند سه 
ســاله ای که در اســتان بــا محوریت اســتاندار همدان 
شــکل گرفته و با مشــارکت همه مدیران و کارشناسان 
دستگاه های اجرائی در کمیته های گوناگون ساعت ها کار 
دقیق کارشناسی و مدیریتی پیگیری می شود که نیمی از 
آن اجرائی شده و یک سال و نیم دیگر باقی مانده است.

وی با بیــان اینکه مــالک عمل برای مــا حرکت در 
چارچوب چشم انداز فوق است افزود: شهرستان همدان 
حدود45 درصد جمعیت اســتان را در بــر گرفته ضمن 
اینکه عمده فعالیت های اقتصادی، سیاســی، اجتماعی 
و فرهنگی در این شهرســتان اتفاق می افتــد، بنابراین 
مسؤولیت فرماندار همدان و تیم مدیریتی شهرستان در 
راهبرد امور استان خطیر است که وظیفه ما را سنگین تر 

کرده است.
فرماندار همدان گفت: اولویت های تدوین شــده برای 
مدیریت شهرستان همدان و دستگاه های زیرمجموعه آن 
از جمله مدیریت شهری و سایر دستگاه های خدمات رسان 

و شورای تأمین استان در چند بخش منظور شده است.
وی در این باره تشــریح کرد: تأمین امنیت عمومی؛ 
تقویت سرمایه های اجتماعی شــامل افزایش اعتماد 
عمومی مردم به نظام و دولت، که خــود را در انتخابات 
ســال آینده نشــان خواهد داد چرا که هــم انتخابات 
ریاست جمهوری و هم انتخابات شورای اسالمی شهرها 
و روســتاها در کنار هم برگــزار خواهد شــد و اهمیت 
موضوع را در ابعاد ملی و محلــی دوچندان می کند زیرا 
مشــارکت مردم در تعیین سرنوشــت بومــی و محلی 
خواهد بود و هم در تعیین سرنوشت ملی بر اثر انتخاب 
رئیس جمهور که بعد از رهبر انقــالب عالی ترین مقام 
در جمهوری اسالمی اســت که باید نصف مطلق آرا را به 
دســت بیاورد و به این دلیل که چشــم همه دنیا نظاره 
گر نتیجــه آن خواهد بود و معــادالت و ارزیابی خود را 

بر اساس همان نتیجه می چینند، از بخش های منظور 
شده است.

وی ادامــه داد: تأمیــن آزادی های مدنــی ) همه 
سالیق، گروه ها و اشــخاص بتوانند در انتخابات شوراها 
و همچنین جریانات فکری کشــور در انتخابات ریاست 
جمهوری نامزدهایی داشــته باشــند و اطمینان داشته 
باشــند که حق همه بطور یکســان محفوظ خواهد بود 
آنچنان که هم حق انتخاب شــونده رعایت شــود و هم 
حق انتخاب کننده(؛ تقویت روحیه نشــاط و سرزندگی 
یا همان امید به آینده که ایــن همه رهبر معظم انقالب 
بر کلیدواژه امید به آینده تأکید دارند و مهم هم هست 
چرا کــه در نقطه مقابل آن سیاســت های اســتکباری 

ایستاده که قصد نا امید کردن مردم را دارند نیز از دیگر 
بخش هاست.

وی به تقویت روحیــه معنوی و دینداری؛ توســعه 
زیرســاخت ها در بخش هــای مختلــف از جملــه راه، 
گردشــگری، بهداشــت و درمان، دانشــگاه هــا، مراکز 
آموزشــی و...؛ تأمین خدمــات روزمره مــردم از جمله 
تأمین منابع آب، بــرق و گاز؛ تأمین امنیت اقتصادی در 
بخش های مختلف از جمله تأمین اشــتغال برای عموم 

مردم به عنوان دیگر بخش ها اشاره کرد.
وی در بخش دیگــری از صحبت خود بــا خبرنگار 
هگمتانه گفت: در ســند اشــتغال شهرســتان همدان 
در ســال 98 شــش هــزار و 211 شــغل تعهــد کــرده 
بودیم که با مشــارکت و اقــدام خود مــردم در بخش 
ســرمایه گذاری های خرد و کالن و تخصیص تسهیالت 
بانکی توفیق تحقق بیش از شــش هزار و 507 شغل به 

میزان 107درصد برای مردم و مسؤوالن به دست آمد.
وی افزود: از 6هزار و 507 شــغل ایجاد شده که نه 
تنها بیش از یک سوم اشــتغال تعهدی کل استان بود 
بلکه رقمی بالغ بر4هزار و 400 شــغل از آن مقدار دارای 
بیمه اجباری ناشی از تعریف شغل جدید بود که سوابق 
قبلی اشــتغال به کار نداشتند و شــامل ایجاد اشتغال 
پایدار شدند و شهرســتان همدان در استان رتبه اول را 

کسب کرد.
فرماندار همدان ادامه داد: در ســال1399 هم 6 هزار 
و 300 شــغل میزان تعهد ما بوده که تا پنــج خرداد99 
گزارشــی که از ســامانه رصد دبیرخانه اشــتغال استان 
استخراج شده گویای تحقق 1هزار و 189 شغل جدید در 

شهرستان بوده است.
وی در بخش دیگری دربــاره روزنامه هگمتانه گفت: 
این روزنامه بــه جهت قدمــت، تجــارب و زحماتی که 
برای آن در طی سالیان مختلف کشــیده شده و هم به 
لحاظ نوع نگــرش مردم، به عنوان قدیمی ترین رســانه 
شناسنامه دار اســتان همدان قلمداد می شود که سطح 

انتظارات را از این روزنامه باال برده است.
افشاری بیان کرد: توقع مردم این است که هگمتانه 
را سخنگوی مشکالت خود بدانند و مردم عالقه مندند که 
مباحث اساسی استان از طریق این رسانه پیگیری شود.

وی گفت: کنشــگران اجتماعی، فعــاالن اقتصادی و 
همه نخبگان از این روزنامه انتظار پردازش به موضوعات 
مختلــف را دارنــد و نقش ایجــاد تعامل دوســویه از 

مهمترین مؤلفه های این روزنامه به شمار می رود.

در تحقیقی نشان داده 
شده است که 98% مردم 

ایران به خدا، پیامبر 
و روز قیامت اعتقاد 

دارند. این خیلی خوب 
است؛ اما رفتارهای دینی 

که تقویت کننده این 
عقاید و باورها هستند 

وضعشان متفاوت 
است.



فرماندارهمدان:

حاشیهسازیبرخیدرهمدان
براییارگیریدرانتخاباتسالآینده

سبک زندگی

سبک زندگی  و اقتصاد خانوادهبخش دوم
هگمتانــه،گروهســبکزندگــی:خانواده
نهادیاســتاجتماعــیکهامــروزهبهلحاظ
وظیفهکوچکشدهاســت.ازدیربازمهمترین
وظیفهخانــواده،وظیفــهاقتصــادیبودهو
اقتصادی اعضایخانــوادهحــولســرمایه
خانوادهبــهفعالیتوتولیدمشــغولبودند
کهامروزهاینکارکردبــهبنگاههایاقتصادی
ســپردهشــدهوعمومًااعضایخانوادهعضو

اینبنگاههایاقتصادیهستند.
به نوشته باشــگاه خبرنگاران جوان، با این 
همه توجه به اقتصــاد خانواده به جهات دیگر 
اهمیت یافته است؛ اول اینکه به تحلیل رفتار 
اقتصادی خانواده می پردازد؛ و دوم به ترویج 

رفتار اقتصادی اهمیت می دهد.
در بیان ســبک زندگی و اقتصــاد خانواده 
با برخــی واژگان روبرو می شــویم کــه نیاز به 
مطالعه دقیق تری دارند کــه در ادامه به بیان 

آنها می پردازیم.
-برنامهریزیمالی:الزمه  داشــتن زندگی 
هدفمند برنامه ریزی اســت. اقتصــاد خانواده 
را باید با برنامه ریزی همــراه کرد. بدون برنامه 
عمل کــردن یعنی به وجود آمــدن عادت های 
غلط در حوزه های مختلــف فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی که به تبع مشــکالت بعــدی را به 
همــراه خواهد داشــت پس می تــوان نتیجه 
گرفت یکــی از راهکارهای درســت شــناخت 

عادت هاست.
-اولویــتبندینیازهــاواصــالحالگوی
مصرف:مصرف یعنی اســتفاده درســت و به 
انــدازه از منابع طبیعــی برای زنــده ماندن و 
زندگی کردن. مصرف کــردن محصول، انرژی، 
خدمت و یا هرچیز دیگری ناشــی از احساس 
نیازی اســت که در انســان پدیدار می گردد و 
الگوی مصرف در واقع همان نیازهای ماســت 
که بر اســاس فرهنــگ موجــود در هرجامعه 
اولویــت بنــدی می شــود. محورهــای مهــم 
الگوی مصرف در اقتصاد ایران شــامل مصرف 
انرژی،آب و مواد غذایی اســت.اصالح الگوی 
مصرف نیز باید در ایــن زمینه های مهم انجام 
گیرد.البته اصالح الگوی مصرف و صرفه جویی 
به منظــور کم مصــرف کردن و ســخت گیری 
نیست زیرا همانطور که اســراف ناپسند است 

تفریط و بخل نیز مذموم شمرده شده است.
-مصرفگرایی:امروز با توجه به گســترش 

تبلیغات، رســانه هــا، شــرکت های تولیدی و 
بازرگانی و... در بحث اقتصاد خانواده موضوع 
مهمــی تحت عنــوان مصــرف گرایــی مطرح 
می شــود که به معنــی اســتفاده از کاالها به 

منظور رفع نیاز ها و خواسته هاست.
بــرای مصرف گرایــی مقدار زیــادی وقت، 
انرژی، پول و خالقیت و نــوآوری تکنولوژیکی 
صرف می شــود. مصــرف گرایی به شــکل بی 
رویه یک آسیب اجتماعی اســت که مستلزم 

شناخت و درمان است.
-معیشــتانســانی،جایگاهرزقوسبک
زندگــی:رزق در زندگــی مهم تریــن و نیــز 
ســاده ترین مســئله می باشــد، و بــه همین 
علت اســت که اگر نگاه خود را نسبت به رزق 
تصحیح نکنیم ممکن اســت طلــب آن، تمام 
زندگی ما را اشغال کرده و هدف زندگی گردد. 
از این رو برای نجات از چنین مهلکه ای باید با 
دقت هرچه تمام تــر جایگاه رزق را در زندگی و 

معیشت خود بشناسیم.
-مدیریــتمالی: بــه فرآینــد مدیریت بر 
منابع و مصارف و یــا به تصمیمــات مالی که 
یک فرد یا یک خانواده در راســتای دستیابی 
به بودجه، پس انداز و منابع پولی خرج شــده 
در طی زمان اتخاذ می نمایند، اطالق می گردد.

-تعادلبینهزینههاودرآمد:باید دریابیم 
از لحاظ درآمــد و هزینه چه شــرایطی داریم. 
پس از آن به بررسی وضع مطلوب می پردازیم 
و اهــداف اقتصــادی خانــواده را مشــخص 
می کنیم. ســپس بر اساس آن رفتار اقتصادی 

خانواده تنظیم می گردد.

در سال های گذشته شاهد جاری شدن سیالب 
و آب های سطحی بودیم اما امسال علیرغم 

بارش های فروردین ماه با اجرای پروژه هدایت 
آب های سطحی و لوله گذاری انجام شده در 

بلوار شهید مطهری هیچگونه مشکل حاد در 
خ نداد که  محدوده همیشگی آب گرفتگی ها ر

جای تقدیر و تشکر دارد.

 شهرداری در دو سال اخیر خدمات گسترده ای 
را در مناطق کمتر برخوردار همدان در 

، انجام  پیاده روسازی، تسطیح و آسفالت معابر
داده است.





شهرداری صالح آباد به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها و طبق مجوز شماره 75/ش مورخ 99/3/13 شورای اسالمی در 

نظر دارد تعداد 12 قطعه زمین تجاری ـ ) بدون پروانه( خود را از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل بفروش برساند.
1ـ متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از زمین ها به شهرداری صالح آباد مراجعه نمایند.

2ـ متقاضیان می بایســت جهت هر قطعه زمین طبق جدول ذیل 5% از مبلغ قیمت کارشناســی را به عنوان سپرده شرکت در مزایده 
را تا پایان وقت اداری روز چهارشــنبه مورخ 99/4/4 به حســاب 0104567590006 سپرده شــهرداری نزد بانک ملی صالح آباد 
واریز و فیش واریزی آن را به همراه درخواست کتبی با ذکر مشخصات کامل خود به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

3ـ کمیسیون معامالت شهرداری در روز پنجشنبه مورخ 99/4/5  رأس ساعت 10 در محل شهرداری تشکیل می گردد.
4ـ حضور متقاضیان یا نماینده تام االختیار ایشان در جلسه اختیاری می باشد.

5ـ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.    
6ـ هزینه کارشناسی  زمین و هزینه آگهی با خریدار خواهد بود.

7ـ برنده مزایده می بایســت ظرف مدت یک هفته نســبت به واریز کل مبلغ به حســاب شــهرداری اقدام نماید در غیر اینصورت و 
امتناع از انجام معامله سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم معامله انجام خواهد شد.

8ـ ســپرده نفــرات دوم و ســوم پــس از انعقاد قرار داد با نفر اول مســترد می گــردد و در صورت انصراف ســپرده افراد به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

9ـ به تقاضاهایی که بدون واریز مبلغ سپرده موضوع بند 2 ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10ـ قیمت و مشخصات زمین ها طبق جدول ذیل می باشد.

آگهی مزایده مرحله اول
 فروش 12 قطعه زمین تجاری شهرداری صالح آباد
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گاراژ شماره 8 )پاکیزه ـ عرجی ـ اصالنی ـ بهرامی( منطقه مشاغل468/000/00023/400/000تجاری167786/000/000

گاراژ شماره 8 )پاکیزه ـ عرجی ـ اصالنی ـ بهرامی( منطقه مشاغل492/000/00024/600/000تجاری268826/000/000

گاراژ شماره 8 )پاکیزه ـ عرجی ـ اصالنی ـ بهرامی( منطقه مشاغل762/000/00038/100/000تجاری3691276/000/000

گاراژ شماره 8 )پاکیزه ـ عرجی ـ اصالنی ـ بهرامی( منطقه مشاغل658/000/00032/900/000تجاری492947/000/000

گاراژ شماره 8 )پاکیزه ـ عرجی ـ اصالنی ـ بهرامی( منطقه مشاغل567/000/00028/350/000تجاری593817/000/000

گاراژ شماره 8 )پاکیزه ـ عرجی ـ اصالنی ـ بهرامی( منطقه مشاغل585/000/00029/250/000تجاری697787/500/000

طرح میانی گاراژ 8 و 7 )پاکیزه ـ عرجی ـ اصالحی ـ بهرامی(816/000/00040/800/000تجاری7411028/000/000

طرح میانی گاراژ 8 و 7 )پاکیزه ـ عرجی ـ اصالحی ـ بهرامی(680/000/0003/400/000تجاری843858/000/000

مشاغل صنعتی گاراژ 3 سید علی آبرومندی280/000/00014/000/000تجاری9140407/000/000

مشاغل صنعتی گاراژ 3 سید علی آبرومندی320/000/00016/000/000تجاری10150408/000/000

مشاغل صنعتی گاراژ 3 سید علی آبرومندی320/000/00016/000/000تجاری11151408/000/000

مشاغل صنعتی گاراژ 3 سید علی آبرومندی350/000/00017/500/000تجاری12118507/000/000
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کســی با شــوق روحانی نخواهد ذوق جســمانی

برای گلبــن وصلــش رها کــن من و ســلوی را

گــر از پــرده بــرون آیــی و مــا را روی بنمایی

بســوزی خرقــه دعــوی بیابــی نــور معنــی را
عطار
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امامعلی)ع(فرمود:
خداوند عزوجل این گونه نیست که دِر شکر را به روی 

بنده ای بگشاید اما دِر فزونی نعمت را ببندد و ]این گونه 
نیست که[ در دعا را بگشاید، اما دِر اجابت را ببندد و ]این 
گونه نیست که[ دِر توبه را بگشاید اما دِر آمرزش را ببندد.
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هنر دیرین

ورشوسازی هنری از صفویه تا امروز
فرهنگــی: گــروه هگمتانــه،
ورشوســازیوقلمزنیورشــو،هنر
وصنعتتولیــداشــیایفلزیبا
استفادهازآلیاژورشــواست.حرفه
ورشوســازیدردورهقاجاروپهلوی
دربرخــیشــهرهایایــرانرواج
داشتهاستوامروزهنیزکارگاههای
تولیدورشــوبهصــورتمحدوددر

بروجردفعالهستند.
ورشوســازی از صنایع دســتی 
مرتبط با فلزات محســوب می شود 
و با هنر مســگری رابطه و شباهت 
دارد. بیشتر تفاوت این دو هنر، در 

جنس ماده اولیه به کار رفته در تولید ظروف است 
که در مسگری، از فلز مس و در ورشوکاری، از آلیاژ 
ورشو استفاده می شود. از ســوی دیگر، این هنر با 
حرفه های دیگری چون سماورســازی و دواتگری 

نیز ارتباط دارد.
ورشــو آلیاژی محکم و براق است. محصوالت 
ورشــو را می توان به دو دســته کاربــردی و هنری 
تقسیم کرد. هنرمندان ورشوکار عمدتًا این دو دسته 
را با هم می آمیزند و اشــیای تولید شده عالوه بر 
کاربردی بودن، دارای ویژگیهای هنری نیز هستند. 
محصول اصلــی هنــری ورشــوکاری، قلمزنی بر 
روی ورشو اســت که منجر به تولید محصوالتی در 

قالب ســینی یا تابلوی فلزی می شود. ورشو فلزی 
ســخت اســت و حکاکی بر روی آن کار دشواری 
است. تولیدات کاربردی ورشوسازی، شامل ظروف 
گوناگون ماننــد قنــددان، دوات، کاســه، قابلمه، 

آفتابه، گالب پاش، چایدان و سماور می شود.
قدمت ورشوســازی در ایران به دوره صفویه 
می رســد اما اوج این هنر مربوط به دوره قاجار 
تا پهلوی اســت. ورق فلز ورشــو که با نام ژرمن 
سیلور هم شناخته می شــود، از آلمان و به ویژه 
از لهستان وارد می شده اســت و به همین جهت، 
هنرمندان ایرانی، نام ورشــو را به این فلز دادند 
و این حرفه، ورشوســازی نام گرفت که اشــاره 

به شهر ورشــو، پایتخت لهستان 
اصفهــان،  از  هنرمندانــی  دارد. 
نخســتین  دزفــول  و  بروجــرد 
بار تولیــد صنایــع ورشــویی را 
بــا مشــاهده ســماور و ســایر 
محصــوالت روســی فراگرافتند. 
صنعت ورشــو ســازی در اواخر 
دوران  اوایــل  و  قاجــار  دوران 
پهلوی در ایران به ویژه شهرهای 
دزفــول و بروجرد بــه اوج خود 

رسید.
شــهر بروجرد، به عنوان مرکز 
اصلی ورشوسازی و قلمزنی ورشو 
در ایران شــناخته می شــود و تنها شــهری است 
که هنوز تعــدادی کارگاه، مــوزه و هنرمندان فعال 
در این زمینه دارد. ســابقه ورشوسازی در بروجرد 
به دوره قاجار می رســد که تا آن زمان، مســگری 
و قلمزنی روی برنج در این شــهر رواج بیشتری 
داشته اســت. با ورود ورق های ورشــو به ایران و 
مزایایی که این فلز نســبت به برنج داشت، تولید 
محصوالت ورشــوئی در بروجرد گسترش یافت و 
تعداد زیادی کارگاه ورشوســازی و قلمزنی ورشو 
در این شــهر برپا شــد. خانه تاریخــی بیرجندی 
بروجرد به منظور احداث نخســتین موزه ورشــو 

اختصاص یافته است.

 
سی نما

»محمدعلیکشاورز«دارفانیراوداعگفت

خداحافظ »پدر ساالر«
فرهنگــی:  گــروه  هگمتانــه، 
هنرمند  »محمدعلــی کشــاورز« 
و  تئاتــر  ســینما،  پیشکســوت 

تلویزیون در 90 سالگی درگذشت.
روز  کشــاورز  محمدعلــی 
گذشته )یکشــنبه 25 خرداد( در 
بیمارســتان آتیه تهران درگذشت. 
امامبخــش از نزدیکان کشــاورز 
گفت: به زودی جزئیات مراســم 

تدفین اعالم می شود.
زنده یاد کشــاورز طی ماه های 
گذشــته به دلیل عارضــه کلیوی 

و باال رفتن ســطح کراتیــن خون  در بیمارســتان 
بستری بود.

محمدعلی کشــاورز متولــد 26 فروردین ماه 
1309 در اصفهان بود و یکــی از چهره های ماندگار، 
بــدون تکــرار و بی جانشــین تئاتــر، تلویزیون و 

سینمای ایران به شمار می رود.
امســال همزمان با تولد 90 ســالگی کشاورز، 
جوایز و یادگاری هــای این هنرمند پیشکســوت 

کشورمان به موزه سینما اهدا شد.

کشــاورز ایفای نقــش در بیــش از 100 اثر در 
ژانرهای مختلــف را در کارنامه خود دارد و دهه 70 

اوج بازیگری این هنرمند توانا به شمار می رود.
کشــاورز به دلیل بازی در نقش هــا و ژانرهای 
مختلف و همــکاری بــا کارگردانانی چــون علی 
حاتمی، ناصــر تقوایــی، ابراهیم گلســتان، فرخ 
غفاری، داریــوش مهرجویــی، بهــرام بیضایی و 

عباس کیارستمی، کارنامه ای پربار و متنوع دارد.
آنچه فیلمســازان مختلــف را به همــکاری با 

کشــاورز ترغیب می کند، توانایی 
تحلیــل  و  درک  و  انعطــاف  و 
درست نقش و فضای اثر است. 
او قدرت غریبی در بازی بیرونی 
و جلــوه گرانه و بــازی طبیعی و 

بی اغراق و واقع گرا دارد.
در آثار علی حاتمی به ویژه در 
»هزاردســتان« به نقش شعبون 
اســتخونی و در »مادر« به نقش 
محمدابراهیم، به خوبی بهره برده 

شد.
همچنین کشــاورز در کارنامه 
خود همکاری بــا برخی بازیگران بزرگ ســینمای 
جهان هم دارد. این بازیگر در فیلم های بین المللی 
همچون »کاروان ها« و »صحرای تاتارها« به ترتیب 
با چهره هایــی چون آنتونی کوییــن و ماکس فون 
سیدو همبازی بوده است. او دارای نشان درجه  یک 

فرهنگ و هنر جمهوری اسالمی ایران است.
روزنامــه هگمتانــه، درگذشــت ایــن هنرمند 
پیشکســوت را بــه خانــواده وی و جامعه هنری 

تسلیت می گوید.

 

کاریکلماتور

مجلس ختم آب
هگمتانــه،گــروهفرهنگــی:کاریکلماتورنثر
اســت.بازیزبانیداردتــابتوانــدگفتنیهارا
دیدنــیکنــد.کاریکلماتــورطنــزداردوازنظر
معنایی،صراحــتدارد.ازچنــدمعناییواژهها
ســودمیبرد.کاریکلماتور،معمــوالازبدیهیات
وروزمرههاودمدســتیهاست.ســابقهایدر
ادبیاتکهنبهعنوانیکژانرندارد.امامیشود
نمونههاییدرنثرونظــمازآنپیداکرد.جمالت

درایننوعازنثرباذهــنخوانندهبازیمیکنند
واندیشههاییتودرتوراخلقمینمایند.دراین
ستونجمالتیبهســبککاریکلماتورآوردهشده

است.
- آبتنی ماهی یک عمر طول می کشد.

- آب در آبشــار می دود،در رودخانه قدم می زند 
و در مرداب استراحت می کند.

- آبشــار پس از ســقوط ســر در پی رودخانه 

می گذارد.
- فواره و قوه جاذبه از ســر به سر گذاشتن هم 

سیر نمی شوند.
- ماهی در مجلس ختم آب جان می سپارد.

- وقتی همزمان به باران و آفتاب می اندیشــم 
غرق تماشای رنگین کمان ذهنم می شوم.

- دلم برای ماهی ها می سوزد که در ایام کودکی 
نمی توانند خاک بازی کنند.

 
با هنرمندان

بهناز ضرابی زاده؛ نویسنده نامدار همدانی

هگمتانه، گروه فرهنگــی: بهناز ضرابــی زاده تاکنون 
سردبیری نشریه استانی جاودانه ها، دبیر انجمن داستان 
دفاع مقدس از ســال 1386، عضو شــورای نویسندگان 
بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفــاع مقدس، عضو 
شورای انتخاب کتاب بنیاد شهید اســتان همدان، دبیر 
انجمن داســتان ســازمان بســیج هنرمندان را بر عهده 
داشته است. تألیف و چاپ بیش از دویست و پنجاه اثر 
داستانی و ادبی در نشریات و مجالت برگزیده کشوری از 

دیگر فعالیت های ضرابی زاده است.
جشــنواره   30 از  بیــش  برگزیــده  ضرابــی زاده 
داستان نویسی سراســری؛ از جمله کسب مقام اول در 
نخستین جایزه داستان ویژه مخاطبان کودک و نوجوان 

با موضوع امــام خمینی)ره( و انقالب اســالمی، تقدیر 
شــده در چهارمین و ششــمین جایزه ادبــی اصفهان، 
کسب مقام های برگزیده در هشتمین، نهمین و دهمین 
جشنواره مجمع خبرنگاران و نویسندگان دفاع مقدس را 

در کارنامه خود دارد.
بهناز ضرابی زاده مقام های اول، دوم، سوم در یادواره 
شهدای دانشجویی کشــور، کســب مقام برتر در کنگره 
سراســری حضرت زینب )س(، کســب مقام برگزیده 
در ســیزدهمین جشنواره کتاب ســال )سالم( به جهت 
تألیف کتاب آدم برفی، معرفی به عنوان نخبه بســیجی 
در سال 1388 توسط آموزش و پرورش و سازمان بسیج 
هنرمندان، داور مسابقات مختلف ادبی استانی بیش از 
ده مورد همکاری مجالت کیهان بچه ها و رشد دانش آموز 

را نیز در کارنامه درخشان خود دارد.
کتاب دختــر شــینای او کــه خاطــرات قدم خیر 
محمدی کنعان همسر سردار شهید حاج ستار ابراهیمی 
است به عنوان کتاب سال شانزدهمین دوره جایزه کتاب 

سال دفاع مقدس برگزیده شد.
کتاب »گلستان یازدهم« دیگر اثر ادبی ارزشمند او 
نیز، دربردارنده خاطرات زهرا پناهی رواست که از سوی 

انتشارات سوره مهر منتشر شد. رهبر معظم انقالب برای 
این اثر ستایش نگاری و در این متن از دو بانوی راوی و 

نویسنده کتاب تجلیل کردند.
گلســتان یازدهــم همچنین چندی پیش نشــان 
طالیی جایــزه ادبی اوراســیا را در بخــش گنجینه نثر 

خارجی از آن خود کرد.
جایزه ادبی اوراســیا در ســال 2013 از سوی اتحادیه 
خالقیت های هنری اوراســیا، با هدف تشویق مولفان و 
نویسندگان مستعد در رشته های مختلف ادبی، هنری و 
مستند در زمینه  تقویت و غنای متقابل فرهنگی کشورهای 
منطقه راه اندازی شــد. از دیگر آثار ضرابی زاده می توان 
به - کتاب نوجوان»مرغ شــل«،از انتشارات سوره مهر، 
»آن روز سه شنبه بود«، داستان نوجوان »سیب آرزو«، 
داستان کودک »گنجشــک ســبز و آبی«، برگزیده در 
بخش تصویرگری کتاب ســال دفاع مقــدس 1389؛ 
داســتان نوجوان »آدم برفی«، کتاب ســال ســالم و 

داستان کودک »بابای 9 سالگی«، اشاره کرد.
بهناز ضرابــی زاده در ســال 1347 در همدان متولد 
شــد. ضرابی زاده اکنون مدیرکل کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان استان همدان است. 

با رفتار پسندیده دیگران را به خوبی ها 
دعوت کنید

در قرآن کریم آمده است: شما بهترین امتی هســتید که به نفع انسان ها 
خلق شده اید، چون امر به معروف و نهی از منکر می کنید.

حضرت امام محمد باقر علیه السالم فرموده اند: امر به معروف و نهی از منکر 
راه پیامبران است و شــیوه نیکوکاران، فریضه بزرگی است که دیگر فرائض به 

واسطه آن برقرار می شود و به وسیله آن راه ها امن و درآمدها حالل می گردد.
حکایت:شهید آیت ا... بهشتی روزی برای سخنرانی در محفل دانشجویی 
دعوت شده بودند، در آستانه ورودی ســالن که قرار گرفتند مشاهده کردند که 
آنجا آشــغال هایی ریخته و نظافت رعایت نشــده، به میزبان فرمودند: »شما 
باید الگو و نمونه باشید، شــما باید تحقق عینی یک جامعه خوب و اخالقی 
باشــید، نکند جلوتر برویم و ببینیم نوشــته ای نصب کردید با این عنوان که 
النظافه من االیمان«. عزیزانم مراقب باشید که اسالم توصیه کرده که با عمل 

و رفتار پسندیده دیگران را به خوبی ها دعوت کنید.
امر بر معروف زینسان الزم است/ چون صالح اجتماع و مردم است

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی
سرآب

بر آن سرم که چو گل برکشد نقاب
قلندرانه کنم خرقه رهن باده ی ناب

بیار کشتی می ساقیا که در یم عشق
تو ناخدایی و من اوفتاده در گرداب

نه هیچ منزل آسایش است دامن خاک
نه هیچ قابل آرایش است چهره آب

چگونه تشنه نمیرم که هرچه می نگرم
جهان و هرچه در او هست نیست غیر سرآب

مرا ز باده ی عشق تو جرعه ای کافی است
چرا که خانه ی موری به شبنمی است خراب

دمی نشد که ز غم خاطرم بیا ساید
مگر به بوی می لعل فام و بانگ رباب

بر آتش غم جانان دل کبابم سوخت
هنوز می چکد از دیده بر رخم خوناب

اگر قلم به کف عشق تندخوست مترس
که خط محو کشد خلق را به روز حساب

چنان به گریه در آیم که از تالطم اشک
به یکدگر شکند کاسه ی سرم چو حباب

غبار خیمه ز کوی تو چون تواند کند
که بسته موی تو بر گردنش هزار طناب

غبار غزل
غبار همدانی

عکس و مکث
از زمانی که کارت ملی در دهه اخیر با عکاســی اپراتورهای نابلد صادر شد تا 
دوره پدیدار شدن رسانه های مجازی، مثالی بین مردم معروف شد مضمون 

به این که : هیچکسبهزشتیکارتملیوبهزیباییپروفایلشنیست!
موضوع  انتخــاب و درج عکــس پروفایل توســط افــراد، بارهــا از نظر 
روانشناختی و حتی مردم شناسی در سراســر دنیا بررسی و مورد تحلیل 
قرار گرفته که ابعــاد جالبی را تعریــف کرده اند و نمودار مشــخصی برای 
تعاریف کیش شــخصیتی افراد با بررســی انتخاب عکــس پروفایل آنها 
را می توان دریافــت؛ چندی پیش که پروفایل فضــای مجازی تعدادی از 

دوستان را بررسی می کردم به مورد جالبی برخوردم.
عکس مقابل انتخاب معــاون محترم هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 

همدان است که برای خود انتخاب کرده است.
محمودرضا عراقی را از سال های دور می شناسم و این عکس با روح لطیف 
و شخصیت وارسته ایشان کامال تطبیق دارد، او علیرغم اینکه مسؤولیتی در 
حوزه فنی و زیربنایی دارد، کماکان ورزشکار، هنردوست و اخالق مدار است.

شاید اگر هرکدام از ما با چنین صحنه ای مواجه شویم سریعًا آن را از بین 
می بریم اما انتخاب این تصویر برای پروفایل نشــان می دهد چقدر انسان 
می تواند در مواجهه با موضوعات شــخصی در صحنه عمومــی با متانت و 

انعطاف برخورد کند.
درودش باد

 مصطفیشیرمحمدی


