
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

صرفه جویی در مصرف آب نیازمند مشارکت همگانی

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

 اجرای مخزن بتنی 2000 متر مکعبی و دیوار محوطه مخزن گیان  ج/99/105-1
شــرکت آب و فاضالب اســتان همــدان )ســهامی خــاص( در نظــر دارد به عنــوان دســتگاه مناقصه گــزار اجــرای مخزن بتنــی 2000 
متر مکعبی ودیوار محوطه مخــزن گیان  با براورد اولیه 32.169.357.397 ریال بر اســاس فهرســت بهای رشــته  ابنیه ســال 1399 را 
به پیمانکارانی که دارای حداقــل رتبــه 5 آب و گواهینامه تایید صالحیت ایمنــی از وزارت تعــاون کار و رفاه اجتماعی با ســابقه انجام 
حداقل یک پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اولیه 25% مبلغ برآوردی مناقصه و تحویل موقت یا قطعی همان پروژه و نیز دو 
رضایت نامه از باالترین مقام دستگاه اجرایی در کارهای مرتبط پیشین طی 5 سال گذشته باشند)جهت دارندگان رتبه 5 (، از طریق 
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( واگذارنماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
و بازگشــایی پاکات از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir   به شماره فراخوان 
2099007001000015 انجام خواهد شد.الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

گهی مناقصه در سامانه ستاد:    1399/3/22      تاریخ انتشار آ
     هزینه خرید اسنادمناقصه:   مبلغ   500.000  ریال است که میبایست به حساب سپهر بانک صادرات شماره 0101396197001 

به نام شرکت آب و فاضالب استان همدان از طریق درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واریز گردد.
     مهلت دریافت  اسناد مناقصه از سامانه:   از تاریخ 1399/3/22 لغایت 1399/3/27 تاپایان وقت اداری.

     آخرین مهلت  ارائه پیشنهاد در سامانه:   تاپایان وقت اداری 1399/4/7 )مدت اعتبار پیشنهاد ها 3 ماه است.(
     تاریخ بازگشایی پیشنهادات:   مورخ  1399/4/8  ساعت 9 سالن جلسات مناقصه گزار.

     مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجــاع کار:   1،608،467،870 ریال اســت که پیشــنهاددهنده باید تضمین شــرکت در فرایند 
ارجاع کار را طبــق  بند الف ماده 6 آیین نامــه تضمین معامالت دولتی بــه شــماره  123402/ت50659ه   مــورخ   1394/9/22  ارائه 
نماید. اصل تضمین شــرکت در فرایند ارجــاع کار عالوه بر بارگزاری در ســامانه می بایســت در پاکت الک و مهر شــده حداکثر تا پایان 
وقت اداری مــورخ 1399/04/07 به دبیر خانه شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان به نشــانی مندرج در فراخوان تحویل و رســید 

دریافت شود.
     نشــانی مناقصه گزار: همــدان - میدان بیمه- جنــب اداره ثبــت احوال-  شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان و ســاعت اداری 

)شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

     مرکز تماس 41934-021   دفتر ثبت نام:   88969737  و  85193768
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

این آگهی در پایگاه ملی مناقصات  و سایت شرکت به نشانی www.hww.ir   درج شده است.
 شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مکتسبه ای برا ی پیمانکار نخواهد داشت.

تاريخ درج آگهی

نوبت اول:    1399/3/22
نوبت دوم:     1399/3/24

نوبت دوم

   خانم یا آقا، حداقل 2سال سابقه کار مفید
   مدرک کارشناسی ویا کارشناسی ارشد

   آشنا به امور انبارداری و برنامه های مالی واکسل
از عالقمندان دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر وتکمیل فرم استخدام به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

وی اداره گمرک، ابتدای گراچغا، شرکت پرسی ایران گاز وبر بلوارسردار شهید همدانی، ر

ام
د
تخ

اس

شرکت پرسی ایران گاز همدان جهت تکمیل کادر خود
از افراد واجدشرایط دعوت به همکاری می نماید.

با ما همراه باشید

گزار :  شــرکت پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه همدان مناقصه 

از کلیــه شــرکت ها، هتل هــا و رســتوران های واجد شــرایط جهــت شــرکت در مناقصه دعــوت بعمل مــی آیــد از تاريــخ  99/03/19  نســبت بــه دریافت اســناد مناقصــه از طریق 
درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیک دولت )ســتاد( اقدام نماینــد. الزم بذکر اســت کلیه مراحل ایــن مناقصــه از دریافت اســناد مناقصه تا بارگذاری اســناد و ارائه پیشــنهاد 
مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه ستاد به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد . همچنین تهیه و تحویل فیزیکی پاکت الف در آخرین مهلت تحویل 
پیشــنهادها به آدرس همدان، میدان آرامگاه بوعلی ســینا، جنب شــرکت مخابرات اســتان، شــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان )دبیرخانه کمیســیون مناقصات( 

الزامی می باشد. 
    به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است . 
مدت قرارداد یک سال شمسی از تاریخ 99/05/01 لغايت 1400/04/31  می باشد .

شرايط متقاضی و مدارک الزم : 
     بارگذاری گواهی تأیید صالحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی در خصوص امور آشپزخانه و رستوران )جهت شرکت ها(

     بارگذاری پروانه کسب و تأییدیه از صنف مربوطه در زمینه امور آشپزخانه و رستوران )جهت رستوران ها، تاالرها و هتل ها(
     بارگذاری گواهینامه تائید صالحیت معتبر ایمنی صادره از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی )برای کلیه شرکت کنندگان در مناقصه( 

     بارگذاری تصویر کارت ملی و شناســنامه مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره شــرکت، تصویر صفحات اساســنامه شرکت، آگهی تأسیس شــرکت به همراه آخرین تغییرات آن 
ثبت شده در روزنامه رسمی، کد اقتصادی )جهت شرکت های پیمانکاری( 

     بارگذاری تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیریت رستوران، تاالر و یا هتل )جهت رستوران ها، تاالرها و هتل ها(
     بارگذاری تصاویر قراردادهای انجام کار مشــابه و تصاویر رضایت نامه از کارفرمایان در خصوص کیفیت پیمانهای قبلی و جاری با ســایر ادارت و ارگان ها )حدأقل دو مورد( 
توضیح اینکه جهت بارگذاری تصویر قراردادهــا صرفًا صفحه مربوط به موضوع قرارداد، صفحه مربوط به مبلغ قرارداد و صفحه امضاء طرفین قرارداد کافیســت. )اصل یا برابر 

اصل شده بصورت رنگی(
  )مضافًا اینکه مناقصه گزار مختار خواهد بود نســبت به اســتعالم عملکرد شــرکت کننــدگان در مناقصــه از ادارات و ارگانهای مربوطه اقــدام و از نتیجــه آن در ارزیابی مناقصه 

استفاده نماید. همچنین در صورت داشتن قرارداد انجام کار مشابه با مناقصه گزار، بارگذاری رضایت نامه در تمام قراردادهای منعقده با کارفرما الزامی می باشد(
     بارگذاری گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی صادره از سازمان امور مالیاتی و مفاصا حساب تأمین اجتماعی قراردادهای قبلی)جهت شرکتهای پیمانکاری( 

     بارگذاری گواهی امضاء صادر شــده از دفاتر اســناد رســمی برای فرد یا افرادی که طبق اساســنامه شــرکت و آگهی آخرین تغییرات )چاپ شــده در روزنامه رســمی( مجاز به 
امضاء اسناد تعهدآور می باشند و همچنین برای مدیریت رستوران، تاالر و هتل 

     توضیح اينکه تأمین اعتبار گواهینامه های مورد اشــاره در بندهای فوق در طول مدت فرآيند تشــريفات برگزاری مناقصه و اجرای کار، الزم و بر عهده شرکت کننده 
در مناقصه می باشد.

     کلیه صفحات اســناد مناقصه و مدارک خواسته شــده باید به امضاء و مهر فرد مجاز طبق اساسنامه شــرکت و آخرین تغییرات آن و یا صاحب مجوز فعالیت رستوران، تاالر و 
یا هتل برسد . 

در صورت اعالم مناقصه گزار، ارائه اصل و یا تصاویر برابر اصل شده کلی مدارک فوق )در دفاتر اسناد رسمی( از سوی شرکت کنندگان در مناقصه الزامی است . 
     ضمنًا بازگشائی پاکتها با حدأقل یک شرکت کننده در مناقصه انجام خواهد شد . 

     مســئولیت صحت و ســقم مســتندات ارائه شــده بر عهده مناقصه گر می باشــد و در صورت مغایرت و اثبات خالف آن، عواقب بعدی بر عهده مناقصه گر می باشــد . 
سپرده شرکت در مناقصه شرکتهایی که در سطح کلیه شــرکتهای تابعه وزارت نفت ممنوع المعامله می باشند، در صورت شــرکت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط 

خواهد گرديد . ضمنًا به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
الزم بذکر است مناقصه گر بایستی دارای ســالن غذاخوری مناسب بوده و یا نســبت به معرفی ســالن غذاخوری مورد تأیید مناقصه گزار جهت فراگیران دوره های آموزشی و 

مأمورین این شرکت اقدام نماید .
  مناقصه گران محترم در صورت لزوم می توانند با شماره تلفن   38262140-081 داخلی 189 و 126 تماس حاصل نمايند.

تاريخ انتشار آگهی نوبت اول : 99/03/19                         تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم : 99/03/24

مبلغ برآورد اولیهموضوع مناقصه
 )ريال(

مبلغ تضمین فرآيند 
ارجاع کار )ريال(

مهلت دريافت اسناد از 
سامانه ستاد

مهلت بارگذاری اسناد 
تاريخ بازگشائی پاکاتتاريخ جلسه توجیهیدر سامانه ستاد

تهیه ، طبخ و توزیع غذای 
گرم کارکنان عملیاتی 

منطقه همدان
از تاریخ 11/839/264/100591/963/20599/03/19

لغایت 99/03/26
تا ساعت 16 روز  شنبه

مورخ 99/04/07

ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 
99/04/04

 در سالن جلسات ستاد منطقه همدان

ساعت 10 صبح روز 
یکشنبه 

مورخ 99/04/08

نوع تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار : بصورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامــه های مندرج در آخرین آئین نامــه تضمین معامالت دولتی مصوبه هیئت محترم وزیران با اعتبار ســه 
ماهه از زمان پایان مهلت بارگذاری اسناد در ســامانه و حدأقل تا تاریخ 99/07/07 )توضیح اینکه ضمانت نامه پســت بانک قابل پذیرش نمی باشد( و یا واریز سپرده نقدی به 

حساب شماره 9200030173 بانک ملت شعبه جهان نما و با شناسه واریز 30126  به مبلغ مندرج در جدول فوق می باشد. 

نوبت دوم1191 . 1399

26

نایب قهرمان جهان 
سکاندار کشتی نهاوند شد

شهردار همدان:

رونق کسب و کار در همدان 
مغفول مانده است

  سال بیست و دوم    8 صفحه   روزنامه قیمت ندارد بهاء چاپ:  2۰۰۰  تومانشنبه 24 خرداد 13۹۹    21 شوال 1441   13 ژوئن  2۰2۰  شماره 4538

برگـــزیده ها

زش محالت خبر داد: شهردار همدان در آیین اختتامیه ور

به کارگیری ظرفیت
شورای اجتماعی محالت 

وندی زش شهر در توسعه ور
وندی« زش محالت  به »شهر تغییر نام ور

مدیر کل دفتر میوه های سردسیری و خشک 

زی: وزارت جهاد کشاور

تویسرکان
ذخیره گاه ژنتیکی گردو

نماینده مردم تویسرکان در مجلس:  70 درصد پست های 

زی تویسرکان خالی است سازمانی جهاد کشاور

ح گلخانه ای در همدان  140 طر
منتظر تسهیالت

ؤسای دادگستری مالیر و نهاوند در بازدید از جنگل  ر

گاماسیاب تأکید کردند:

برخورد قاطع با زمین خواری

ح شد: در هفدهمین صحن شورای اسالمی شهر همدان مطر

»مسکن«و»الوند«مطالبههمدانیها
5

ینب سعیدی2 عکس :  ز

با معرفی »آنا و دانا«
انتشار ششمین شماره »کودکانه«

ضمیمه هفتگی کودکان از سری ویژه نامه های روزنامه هگمتانه منتشر شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، این ضمیمه در شــماره ششم با معرفی دو 
شخصیت دختر و پســر به نام های »آنا و دانا« وارد حوزه تربیتی شده که 
این نام گذاری برگرفته از یکی از قدیمی ترین نام های شهر همدان موسوم 

به »آنادانا« است.

صفحه 2

ورش یر آموزش و پر با حضور وز

افتتاح 2 استخر دانش آموزی 
در همدان
آغاز ساخت مدرسه 12 کالسه در همدان
وژه نوسازی در استان در دست اقدام  است مرادی:  357 پر

امام جمعه همدان تأکید کرد:

تسهیل قوانین ساخت و ساز
و تعیین مالک افزایش اجاره بها

جلسه بررسی وضعیت مسکن در همدان با رویکرد کاستن از التهاب بازار 
و جلوگیری از افزایــش بی رویه نرخ ها صبح پنجشــنبه در دفتر امام جمعه 
همدان برگزار شــد. نارضایتی مردم از افزایش نرخ خرید مسکن و اجاره بها 
در کنار گرانی و تورم سبب شد تا جلســه بررسی وضعیت مسکن در همدان 
به میزبانی دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان برگزار شود تا شاید درمان این 

زخم چندین ساله یافت شود.

صفحه 2



خبر همدان شنبه 24 خرداد 13۹۹    21 شوال 1441   13 ژوئن  2۰2۰  شماره 24538

با معرفی »آنا و دانا«
انتشار ششمین شماره 

»کودکانه«

هگمتانه، گروه خبر همــدان: ضمیمه هفتگی 
کودکان از ســری ویژه نامه های روزنامه هگمتانه 

منتشر شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانــه، این ضمیمه در 
شماره ششم با معرفی دو شخصیت دختر و پسر 
به نام های »آنــا و دانا« وارد حوزه تربیتی شــده 
که این نام گذاری برگرفته از یکی از قدیمی ترین 

نام های شهر همدان موسوم به »آنادانا« است.
این شــماره با همکاری مرکز تخصصی تربیت 
اســامی کودک و نوجوان اســتان همــدان که با 
درایت نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه 

همدان بنیانگذاری شده، طراحی و زیر چاپ رفت.
روزنامــه هگمتانه افتخار دارد سیاســت های 
تربیتی و آموزشی در حوزه شــهروندی »شورای 
اجرایی همدان شهر دوســتدار کودک« را در قالب 

انتشار ضمیمه هفتگی پیروی و پیگیری کند.
گفتنی است، مصطفی شیرمحمدی سرپرست 
روزنامــه هگمتانه با اباغ عباس صوفی شــهردار 
همدان از آذرماه سال گذشته به عنوان عضو اصلی 
شورای اجرایی شهر دوستدار کودک منصوب و در 

این سمت فعال شده است.

اهدای تندیس بصیرت سبز 
به مدیرعامل نمایشگاه های 

بین المللی همدان

هگمتانه، گروه خبر همــدان: تندیس بصیرت 
ســبز به مدیرعامــل نمایشــگاه های بین المللی 

همدان اهدا شد.
بــه گــزارش هگمتانــه، تعــدادی از فعاالن 
محیط زیست به مناســبت روز محیط زیست با 
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی 

همدان دیدار داشتند.
در این دیدار با اهدای لوح و تندیسی با عنوان 
بصیرت ســبز از مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
همدان به دلیل حمایت هــای وی از حوزه محیط 

زیست تجلیل صورت گرفت.
در ایــن جلســه حمید گلی پــور اشــاره کرد: 
بایستی به ســمن ها بهایی بیشــتر داده شود و 
ســمن ها بخش زیادی از ســازندگی اســتان و 
کشور را در عرصه های مختلف به خصوص بخش 

فرهنگی به عهده بگیرند.
گلی پــور ادامــه داد: دســتگاه های مختلف 
موظف هستند ســمن ها را در امور تصمیم گیری 
و اجرایی بــه کار گیرند تــا رضایت مندی باالتری 

حاصل شود.
نمایندگان جمعی از سمن های محیط زیست 
همدان نیــز در این دیــدار ضمــن ارج نهادن به 
حمایت های نمایشگاه های بین المللی همدان از 
محیط زیســت، این حمایت ها را موجب دلگرمی 
و قــوت قلب ســمن ها و فعاالن محیط زیســت 
همدان به منظور پیشبرد اهداف خود به خصوص 

در زمینه تنویر افکار عمومی قلمداد کردند.
گفتنی است نمایشگاه بین المللی همدان طی 
تفاهم نامه ای سه جانبه با اداره کل حفاظت محیط 
زیست همدان و 4 ســمن محیط زیستی استان، 
از مهرماه سال 98 اقداماتی را در راستای حفاظت 
محیط زیســت آغاز کرده که از جمله این اقدامات 
حضور این سمن ها در قالب غرفه دیده بان محیط 
زیست و اهدای تندیس غرفه ســبز به غرفه های 
برتر به لحاظ مؤلفه های محیط زیستی بوده است.

در این جلسه کارت عضویت به حمید گلی پور در 
4 سمن محیط زیستی همدان به وی تقدیم شد.

بر اساس این گزارش اولین دوره بصیرت سبز 
با همت جمعی از سمن های محیط زیست همدان 
صورت پذیرفت که پس از آیت هللا شــعبانی امام 
جمعه همدان، دومین تندیس به رئیس نمایشگاه 
بین المللی همدان رســید. این گزارش می افزاید: 
قرار اســت در هفته محیط زیست یک نفر دیگر از 
مدیران استان که در زمینه حفاظت محیط زیست 
و ترویج فرهنگ محیط زیستی گام نهادند، توسط 

تندیس بصیرت سبز مورد تقدیر قرار گیرد.

خبــــــــر

مدیر حراست شهرداری همدان خبر داد:
صدور الکترونیکی پروانه ایمنی 
آتش نشانی و استعالمات پایان 

کار ساختمان

هگمتانه، گــروه خبر همــدان: مدیر حراســت 
شــهرداری همدان گفت: صدور پروانه ایمنی آتش 
نشانی و استعالمات اخذ پایان کار ساختمان مناطق 

شهر الکترونیکی شد.
به گــزارش مدیریت ارتباطات و امــور بین الملل 
شــهرداری همدان، مدیر حراست شــهرداری گفت: 
برای نخســتین بار در شــهرداری همدان و در جهت 
حفاظت از اسناد و ارتقا امنیت اطاعات، صدور پروانه 
ایمنی آتش نشانی و استعامات مناطق جهت اخذ 

پایان کار ساختمان الکترونیکی شد.
حســین مردانــی افــزود: در گذشــته صدور 
پروانه ایمنــی جهت اخــذ پایان کار ســاختمان و 
نیز اســتعامات مناطق چهارگانه از آتش نشــانی 
به صورت دســتی و حضوری انجام می گرفت که با 
تاش و پیگیری کارشناسان حوزه فناوری حراست 
و همــکاری مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و 
نیز ایجــاد زیرســاخت های نرم افزاری و ســخت 
افزاری مورد نیاز، از این به بعد خدمات رســانی به 
شــهروندان در این زمینه به صــورت الکترونیکی و 

غیرحضوری انجام خواهد گرفت.
وی در ادامــه به مزیت هــای فرایند ســامانه ای 
و آرشــیو الکترونیکی اشــاره کــرد و گفــت: امکان 
صدور الکترونیکی فرم تأییدیه اجــرای طرح ایمنی 
آتش نشــانی به صورت ســامانه ای با قابلیت آرشیو 
الکترونیکی و ذخیره سازی اطاعات موجب تسهیل 
در پاسخ گویی به شهروندان، سهولت در دسترسی به 
اطاعات از ســوی مناطق چهارگانه شهرداری و آتش 
نشــانی، ارتقا امنیت اطاعات و جلوگیری از هرگونه 

جعل و تضییع حقوق شهروندان خواهد شد.
یادآور می شــود در دوره فعلی مدیریت شــهری 
همدان شــاهد توجه بیــش از پیش بــه مباحث و 
موضوعــات فناورانــه در حوزه های مختلف شــهری 
به منظور تسهیل امور، ســامانه ای و نظام مند شدن 
امور ســازمان ها و خدمات رسانی بهتر و مناسب تر به 

شهروندان با هدف رضایتمندی عمومی هستیم.

مسؤول فضای مجازی سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان:

مدیریت فضای مجازی 
داخلی شود

هگمتانه، گروه خبر همدان: مسؤول فضای مجازی 
سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان با بیان اینکه باید 
مدیریت فضای مجازی داخلی شود تا بتوان از دنیای 
الکترونیک به نحو مطلوب استفاده کرد گفت: مطالبه 
ما از مجلس این اســت که چــرا در خصوص فضای 

مجازی قوانین به روز و کارآمد ندارد؟
به گزارش هگمتانه، حسین ربیعی با بیان اینکه 
عاوه بر اینکه از اهمیت فضای مجازی کم نمی شود 
به مرور شــاهد گســترش اهمیت آن هستیم اظهار 
کرد: طبق فرمایشــات مقام معظــم رهبری اهمیت 

فضای مجازی به اندازه انقاب اسامی است.
وی بــا بیــان اینکــه در فضــای مجــازی الیه 
زیرســاخت بســیار اهمیــت دارد افــزود: وقتی از 
امنیت ســایبری صحبت می کنیم نمی توان موضوع 

زیرساخت را نادیده گرفت.
مسؤول فضای مجازی سپاه انصارالحسین)ع( 
اســتان همدان با تأکید بر اینکه امــروز اگر تهاجم 
سایبری داریم بخشی به زیرساخت مربوط می شود 
افــزود: اگــر مدیریت فضــای مجــازی در اختیار 
خودمان باشــد از تهدیدات اقتصــادی، اجتماعی و 

فرهنگی دور خواهیم بود.
وی با بیان اینکه تهدیدات اینســتاگرام بســیار 
شدید است زیرا زیرســاخت از داخل نیست گفت: 
اینســتاگرام تعهدی به جمهوری اســامی ندارد و 
همین امر موجب می شــود فضای آن مهیای حضور 

نوجوانان و جوانان نباشد.
ربیعی ادامــه داد: در حــوزه فضای مجــازی در 
بســیاری موارد منشــا تهدیدات ســایبری هستیم 
این در حالی است که هند و روســیه تاش دارند که 
زیرساخت را در اختیار داشته باشند تا از فرصت های 

فضای مجازی به خوبی استفاده کنند.
وی با طرح این سوال که چرا باید اطاعات ما در فضای 
مجازی در خارج از کشور جمع آوری شود گفت: چرا باید 
نظارتی بر مدیریت فضای مجازی نداشته باشیم؟ هیچ 
کشوری در دنیا نیست که به اینستاگرام اجاره بدهد هر 

کاری می خواهد انجام دهد.
رئیس کارگروه فضای مجازی مجمع بسیج استان 
همدان با بیان اینکه در فضای مجازی قوانین بازدارنده 
نداریم افزود: مطالبه ما از مجلس این است که چرا در 
خصوص فضای مجازی قوانین به روز و کارآمد ندارد، 

قوانین کنونی کارآمدی ندارد و باید به روز شود.
وی در گفتگو بــا فارس با بیــان اینکــه در حوزه 
مدیریت خا قانون داریم یادآور شد: توجه ویژه به حوزه 
زیرساختی و شبکه ملی اطاعات مطالبه جدی ماست.

خبــــــــر
امام جمعه همدان تأکید کرد:

تسهیلقوانینساختوسازوتعیینمالکافزایشاجارهبها
هگمتانه، گروه خبر همدان: جلسه بررسی وضعیت 
مسکن در همدان با رویکرد کاســتن از التهاب بازار و 
جلوگیری از افزایش بی رویه نرخ ها صبح پنجشنبه در 

دفتر امام جمعه همدان برگزار شد.
به گزارش هگمتانه، نارضایتی مردم از افزایش نرخ 
خرید مســکن و اجاره بها در کنار گرانی و تورم سبب 
شد تا جلسه بررسی وضعیت مســکن در همدان به 
میزبانی دفتــر نمایندگی ولی فقیه در اســتان برگزار 
شــود تا شــاید درمان این زخم چندین ساله یافت 

شود.
امــام جمعه همــدان در این جلســه بــا تأکید 
بر ضــرورت رعایــت مواســات و انصاف نســبت به 
مســتأجران بیان کرد: نهادهای نظارتــی با مراقبت 
جدی بر بازار مسکن، اجازه افزایش بی رویه اجاره بها 

و قیمت زمین و مسکن را ندهند.
آیــت هللا حبیب هللا شــعبانی مطرح کــرد: برخی 
عوامل افزایش نرخ مسکن دســت ما نیست، اما با 
نظارت می توان از سوء استفاده دالالن جلوگیری کرد 
و فضای رسانه ای هم باید کنترل شود زیرا گسترش 

شایعات به مشکات موجود دامن می زند.
وی تصریح کرد: تســهیل قوانین دســت و پاگیر 
در حوزه ساخت و ساز و تعیین ماکی برای افزایش 
اجاره بها از راه هایی اســت که به برطرف شدن مشکل 

مسکن اســتان همدان کمک کرده و اگر سقفی برای 
اجاره تعیین شــود؛ در صــورت رعایت نکــردن آن، 

دادستانی می تواند ورود پیدا کند.
*حاجی بابایی: برخی اجازه پیشرفت همه مناطق 

شهر را نمی دهند
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اســامی هم با بیان اینکــه برخی به دلیــل منافع 
شخصی، اجازه پیشرفت یکســان همه مناطق شهر 

همدان را نمی دهند، گفت: ســاختار فعلی همدان از 
دیگر عوامل گرانی مسکن به شــمار می رود و عمده 

افزایش نرخ در محدوده  ویژه ای از شهر است.
حمیدرضا حاجــی بابایی افزود: برخــی به دلیل 
منافع خود، یک کمربند دور شهر ایجاد کرده اند که باید 
برداشته شده و نقشه جامع شهر همدان اجرایی شود.

وی با تأکید بر ضــرورت نظارت بر بازار مســکن 
مطرح کرد: قشرهای ضعیف بیش از این نمی توانند 

فشــارهای اقتصادی را تحمل کنند و نه تنها خانه که 
حتی قیمت قبر هم در همدان افزایش یافته است.

حاجی بابایی اعام کرد: در 16 ماه گذشــته نرخ 
قبر در همدان از 600 هزار تومان به یک میلیون و 800 
هزار تومان افزایش یافته و تازه این پایین ترین نرخ 
اســت و اوقاف و امور خیریه باید برای این موضوع 

فکری کند.
*صوفی: مشکلی در تولید مسکن نداریم، اما باز 

هم مسکن در همدان گران است
شــهردار همدان هم در این جلســه گفت: ســال 
گذشــته یک میلیــون و 500 هزار مترمربــع پروانه 
ســاخت مســکن در همدان صادر شــده که به طور 
متوســط معادل 15 هزار واحد می شود و امسال هم 
با جهش تقاضای مردمی برای ســاخت و ساز روبه 

رو شده ایم.
عباس صوفی افزود: با این حســاب، مشکلی در 
تولید مســکن نداریم، اما باز هم مسکن در همدان 
گران اســت که یکی از دالیــل آن تصمیــم میراث 
فرهنگی برای جلوگیری از ســاخت و ساز چند طبقه 

در بافت مرکزی شهر است.
وی تصریح کرد: این تصمیم ســبب وارد شــدن 
فشار به ســایر مناطق شــهر شــده و باید برای آن 

چاره ای اندیشیده شود.

شهردار همدان:

رونق کسب و کار در همدان مغفول مانده است
هگمتانه، گــروه خبر همدان: شــهردار همدان 
گفت: با وجود اینکه همدان یک شــهر گردشگری 
است اما از نظر رونق کسب و کار شهر همدان بسیار 

مغفول مانده است.
به گــزارش هگمتانــه، عباس صوفی شــامگاه 
چهارشــنبه در آیین افتتــاح بازارچه های دســت 
آفرین خوشــه میناکاری اظهار کرد: فرهنگسرای 
کســب و کار همدان باتوجه به شــعار ســال رهبر 
انقاب ســال گذشته در راســتای حمایت از تولید 
ملی به عنوان نخســتین فرهنگسرای کسب و کار 

ایجاد شد.
وی افزود: توســعه شــهر ملزم به فعال شدن 
همه بخش هاست که یکی از حوزه های مهم که در 
شهر همدان در آن مغفول مانده کسب و کار است و 
هرچه در این زمینه تاش شود به طور قطع باز هم 

کم خواهد بود.
وی افزود: به طور قطع فرهنگسرای کسب و کار 

نیز در این راستا فعال شده است.
شــهردار همدان با بیان اینکه در حوزه نشــان 
ســازی تجــاری در همــدان ضعیــف کار شــده 
اســت، گفت: به طور مثال در همــدان بهترین و با 
کیفیت ترین چرم تولید می شــود اما همین چرم 
ما به مشهد می رود و با نشــان این شهر در کشور 

عرضه می شود.
صوفــی خاطرنشــان کــرد: همــدان یکی از 
استان های بسیار فعال در حوزه صنایع دستی بود 
و در حوزه کسب و کارهای خانگی می توانیم نشان 

سازی خوبی در این محصوالت داشته باشیم.
وی با بیان اینکه همدان می تواند با عنوان شهر 
دوستدار کودک در کشــور معرفی شود، بیان کرد: 
ما در راستای شهر دوستدار کودک از سال گذشته 
خــوب ورود کردیــم و می توانیم در ایــن حوزه به 

خوبی موفق باشیم.
شهردار همدان عنوان کرد: با توجه به تأکیدات 

رهبر انقاب در راســتای جهش تولید باید در سال 
99 بسیار بیشــتر از سال های گذشــته در راستای 
کسب و کار، رونق مشاغل خانگی و صنایع دستی 

در همدان فعالیت کنیم.
گفتنی است؛ شــامگاه چهارشنبه آیین افتتاح 
بازارچه های دســت آفرین خوشــه میناکاری در 
فرهنگســرای کســب و کار همدان)والیــت( بــا 

حضور رئیس و اعضای شــورای اســامی شهر، 
شهردار همدان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی 
اســتان، مشــاور اســتاندار، رئیس و دبیر اتاق 
اصناف، معاون اداره تعــاون کار و رفاه اجتماعی، 
معــاون کمیته امــداد امام خمینی)ره( اســتان 
همدان و جمعــی از بانوان هنرمنــد و کارآفرین 

برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی  ابن سینا:

باید مقابله با جنگ های نرم افزاری را بیاموزیم
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی  ابن ســینا با بیان اینکه کرونا تا دو سال آینده با 
ماست و باید زندگی با کرونا را یاد بگیریم گفت: باید مقابله 

با جنگ های نرم افزاری را بیاموزیم.
به گزارش هگمتانه، رشــید حیدری مقدم در مجمع 
بسیجیان استان همدان اظهار کرد: استنباط ما این بود 
که ویروس کرونا یک جنگ بیولوژیک است و هنوز هم 
گســتره آن فراتر از شــیوع یک ویروس است زیرا این 

ویروس هر بار روی دیگری از خود نشان می دهد.
وی با بیان اینکه کشورهایی که از کرونا جان سالم به 
در می برند از نظر اقتصادی، اجتماعی و سامت از سایر 
کشورها پیشروتر خواهند بود گفت: بزرگترین دستاورد 

کرونا نزدیک کردن بشــریت به خدا بــود و معادالت به 
سمت دین و معنویت تغییر کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با بیان اینکه 
تمام کشورهایی که الف قدرت می زدند در مقابله با کرونا 
کاری از پیش نبرده و پوچ بودند افزود: کشورهایی ما را 
از نظر سامت پایین می دانستند، این در حالی است که 
ما اکنون 82 میلیون نفر را از طریق سامانه سیب مانیتور 
می کنیم. وی با بیــان اینکه تبعیض نــژادی در آمریکا 
وجود داشت اما در ایام کرونا عیان شد تصریح کرد: 40 
میلیون بیکار در آمریکا نمایان شده که این موضوع نشان 

می دهد این کشور چه وضعیتی دارد.
وی تأکید کرد: جنگ های بعدی نیز نرم افزاری است 

بنابراین باید مقابله با آن را بیاموزیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با بیان اینکه 
یکی از اتفاقات خوب کرونا توســعه تجارت الکترونیک 
است تصریح کرد: محققی از دانشگاه هاروارد تحقیقاتی 
داشته که نشــان می دهد کرونا موجب از بین رفتن 70 
درصد مشــاغل می شــود بنابراین باید همه به ســمت 

توسعه فناوری اطاعات حرکت کرد.
حیدری مقدم با بیان اینکه از این پس دانشگاه های 
ما مجازی می شــوند یادآور شد: دانشــگاه های ما باید 
بتوانند مجــازی پیش روند و در این مــدت زمان کوتاه 

اتفاقات خوبی افتاده است.
وی با اشاره به ســامانه سیب خاطرنشــان کرد: در 

هیج جای دنیا این ظرفیت وجود ندارد زیرا ما از طریق 
این ســامانه 82 میلیون نفر را مدیریت می کنیم و همه 
اطاعات و جزییات ســامت افراد در این سامانه قابل 
رؤیت است. رئیس دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا با 
بیان اینکه جمهوری اســامی اقتدارش بر مبنای شعار 
نبوده و مبتنــی بر کار بنیادی اســت گفت: اگــر از این 
وضعیت عبور کنیم در کنترل بیماری کرونا هیچ کشوری 
اندازه ما موفق نبوده اســت . وی گفت: در کشــور ما به 
ازای هر 100 هزار نفر 217 نفر مبتا بــه کووید 19 بوده در 
حالی که در استان همدان 67 نفر مبتا شده اند یعنی در 
همدان کمتر از 30 درصد جمعیت مبتا شده اند که این 

امر نشان از همدلی و همراهی مردم استان بوده است.

140 طرح گلخانه ای در همدان منتظر تسهیالت

هگمتانه، گــروه خبر همدان: معــاون اقتصادی 
اســتاندار همدان از راکد ماندن 140 طرح گلخانه در 
بانک کشــاورزی خبرداد و وزارت جهاد کشــاورزی 

پیگیری ویژه این تعداد طرح را خواستار شد.
به گزارش هگمتانــه، ظاهر پورمجاهد در ســی 
و چهارمیــن آییــن تجلیــل از نمونه هــای جهــاد 
کشاورزی با اشــاره به اینکه نزدیک به 140 هکتار 
طرح های گلخانه کشــاورزان با تکمیــل پرونده  در 

بانک کشــاورزی استان از ابتدای اســفندماه سال 
قبل منتظر اباغ ســهمیه مرحله دوم یارانه هستند 
اظهار کــرد: از وزارت جهاد کشــاورزی تقاضا دارم 
این مورد را ویــژه پیگیری کند؛ البتــه دولت برای 
همیــن منظور اعتبــار تأمین کــرده بود امــا برای 

مقابله با کرونا صرف شد.
وی با بیان اینکه کشــاورزی پایه توســعه کشور 
است و شعار اصلی انقاب استقال، آزادی جمهوری 
اسامی بود افزود: اســتقال به دست نمی آید مگر 

اینکه امنیت غذایی مردم کشورمان فراهم شود.
معــاون هماهنگی امــور اقتصــادی اســتاندار 
همدان تأمیــن امنیت غذایی کشــور را در گرو توجه 
به بخش کشاورزی دانســت و با بیان اینکه هر یک 
از کشــاورزان امروز یــک فرمانده اصلــی در مزرعه 
خود هســتند بیان کرد: 64 پروژه پیشران اقتصادی 

دراستان با توجه به شــعار »جهش تولید« برای دو 
ماه سال جاری تعریف شده است.

وی با تأکید بــر اینکــه بنده مدافع سرســخت 
تعاونی ها هستم، حذف واســطه را با حضور تشکل 
به ســهولت امکان پذیر دانســت و گفــت: زمانی که 
تشکل ها، تعاونی ها و.. در عرصه حضور ندارند کار به 

دست واسطه می افتد.
پورمجاهــد بــا اشــاره بــه اعــام آمادگی یک 
سرمایه گذار تویسرکانی ســاکن خارج از شهرستان 
برای سرمایه گذاری یک هزار میلیارد تومان در صنایع 
تبدیلی کشاورزی، صنایع غذایی و رشته های مرتبط 
آن، از مسؤوالن شهرستان خواست این سرمایه گذار 

را حمایت کنند.
وی از محیط زیســت این شهرســتان خواست 
مشکلی که مانع اجرای طرح بسته بندی گردوی فنی 

و حرفه ای در تویسرکان است را سریع تر بررسی کند 
و در ادامه گفت: نباید حدود یک ماه یک تولیدکننده 
برای گرفتن یک مجوز دوندگی کند اگر مشــکل دارد 
اعام کنید ما هم نمی خواهیم به منابع طبیعی و آبی 

آسیب برسانیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان 
تصریح کرد: سیاست کاری مسؤوالن استان همدان 
بر این مبناست که در همه مراحل کار سرمایه گذاری 

همراه و همگام سرمایه گذار حرکت کنیم.
وی بــا تأکید بر ترویج کشــت محصوالت کم آب 
و اجرای طرح تعادل بخشــی، از اجــرای 215 هکتار 
کشت پسته، 220 هکتار کشت زعفران و 220 هکتار 
گل محمدی در اســتان خبر داد و بیان کرد: کشــت  
محصوالت کم  آب بر بــا ارزش افزوده بــاال می تواند 

بخش های محروم را توانمند کند.

با هدف تکریم ارباب رجوع انجام شد

رسیدگی به درخواست ها و مشکالت شهروندان 
در مالقات عمومی شهردار

هگمتانــه، گروه خبــر همدان: روز گذشــته در 
ماقات عمومی شــهردار همدان به درخواست ها و 

مشکات شهروندان رسیدگی شد.
به گزارش مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل 
شــهرداری همــدان، روز جمعه بیســت و ســوم 
خردادماه برنامه ماقات عمومی شهردار همدان از 
ساعت ١٠ صبح و به اتفاق مدیر منطقه سه، معاون 
معماری و شهرسازی شهردار، رئیس اداره بازرسی 
و رسیدگی به شکایات مردمی، رئیس اداره اماک 
شــهرداری و کلیه مدیــران واحدهای شــهرداری 
منطقه سه با شهروندان و مراجعه کنندگان منطقه 

همراه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد.
در این جلســه که با هدف تکریم ارباب رجوع 
و در راستای رسیدگی به مســائل و حل مشکات 
شهروندان برگزار شــد، به درخواست ها و مشکات 
٣٣ نفر از شــهروندان در شــهرداری منطقه ســه 

همدان رسیدگی شد.
صوفی شــهردار همــدان در این دیــدار ضمن 
موجــود،  مشــکات  و  درخواســت ها  بررســی 
دســتورات الزم را جهت بررسی و رسیدگی به این 
مســائل و درخواســت ها که اغلــب در حوزه های 
اماک، شهرســازی، درآمد و نوسازی و... مطرح 

شده بود صادر کرد.
یادآور می شــود با توجــه به حجم بــاالی امور در 
مناطق و خدمات رسانی به موقع به مراجعه کنندگان 
در طول ایام هفته و با توجه به تدابیر اتخاذ شــده از 

سوی شهردار همدان، برنامه ماقات عمومی مدیران 
شــهری با شــهروندان در روزهای جمعه و بر اساس 
زمان بندی از پیش صورت گرفته در مناطق چهارگانه 

برگزار می شود.
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انعکاس آغاز عملیات اجرایی آزادراه سردار شهید سلیمانی 
) محورهای قم سلفچگان. راهجرد.اراک در کیلومتر شش جاده قدیم قم- تهران(

رئیس قوه قضائیه:
بانک ها حق تعطیلی 
کارخانه  ها را ندارند

رئیس قــوه قضائیــه گفت: هیچکــدام از 
بانک های کشــور حق ندارنــد کارگاه تولیدی و 
کارخانــه ای را که تملک کرده انــد تعطیل کنند. 
ســازمان بازرســی چنین اجازه ای به بانک ها 
نخواهد داد. هیــچ کارگاه و کارخانه ای به هیچ 
وجــه نباید با تملــک بانک ها از تولیــد بیفتد. 
بانک ها باید در برابر معوقه هــای کارخانه ها به 

آنان فرصت دهند.

پرداخت وام کرونایی 
به راننده های بین شهری

مرحله اول از تیر ماه
مدیرکل دفتر حمل و نقل مســافر سازمان 
راهداری و حمل و نقل جــاده ای گفت: تاکنون 
بیش از 45 درصد رانندگان بین شــهری برای 
دریافت تسهیات شش میلیون تومانی ستاد 
ملی مقابله با کرونــا ثبت نام خــود را تکمیل 
کردند و تا اوایل تیرماه این تســهیات به آن ها 

پرداخت خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش: 
197 هزار نفر 

کمبود نیرو داریم
وزیر آمــوزش و پــرورش گفت: بر اســاس 
و  اســتاندارد  اداری  ســازمان  شــاخص های 
شــورای عالی وزارت، حــدود 197 هــزار نفر در 
آموزش و پرورش کمبود نیرو داریم. بر اســاس 
تصمیم های هیأت دولت، قرار است کارکنانی که 
ماهانه کمتر از ســه میلیون تومان درآمد دارند، 

حقوق آن ها به باالی این رقم افزایش یابد.

همسان سازی حقوق 
بازنشستگان یک قدم مانده 

تا پرداخت
عضو هیــأت امنا ســازمان تأمین اجتماعی 
گفت: ســازمان تأمیــن اجتماعی و ســازمان 
برنامــه و بودجه شــرکت ها را بــرای واگذاری 
مشخص کرده اند و منتظر مصوبه هیأت وزیران 
هســتیم تا کف انتظار بازنشســتگان برآورده 
شود. انتظار ما همیشه این بوده که بین حقوق 
بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری تفاوت 
وجود نداشته باشد. امیدوار هستیم که تا پایان 
خرداد ماه هیأت وزیران مصوبه منابع مشخص 
شده برای همسان سازی را به تصویب برساند 
و این 50 هزار میلیارد به تأمین اجتماعی برای 

اجرای طرح همسان سازی پرداخت شود.

صاحبان سهام عدالت 
تا 60 درصد سهامشان 

وام می گیرند
ســخنگوی ســهام عدالت گفت: مشمولین 
ســهام عدالت می توانند از طریق نظام بانکی تا 
ســقف 50 الی 60 درصد از ارزش دارایی سهام 
عدالــت خــود، کارت اعتباری دریافــت کنند و 
با اســتفاده از آن می توانند با مراجعه به مراکز 
خرید، به صورت اعتباری خرید کنند. این افراد 
تا یکســال فرصت دارند وجه را به بانک تسویه 
کنند و چون بعد یکســال قیمت سهام افزایش 

می یابد این وام هزینه  کمتری برای فرد دارد.

دستگیری چند تن از 
ضابطان قضایی و کارکنان 

سازمان بازرسی
قاضی مسعودی مقام، رئیس مجتمع ویژه 
رســیدگی به جرائم اقتصادی گفت: دستگیری 
این افراد مرتبط با پرونده محمد امامی اســت. 
ایــن پرونده یــک ســری حواشــی داخلی و 
خارجی دارد از جمله اینکه افراد دســتگیر شده 
تاش می کردند تا روند دادرســی و رســیدگی 
را منحرف ســازند. رســیدگی ابتدایی در بحث 
افرادی که در این پرونده مداخله داشــتند چه 
در قالب ضابــط قضایی و یا در قالب ســازمان 

بازرسی در دادسرای اقتصادی آغاز شده است.

تولید پژو 405 جی.ال.ایکس 
بنزینی متوقف شد

مدیرعامــل ایران خــودرو خراســان اظهار 
کرد: تا پایان ســال جاری و نهایتا ابتدای سال 
آینده یک خــودرو جدیــد را جایگزین خودرو 
405 می کنیــم. قائم مقام شــرکت بازرســی 
کیفیت و استاندارد نیز گفت: از رده خارج کردن 
محصــوالت با مصرف زیاد ســوخت و ســطح 
استانداردهای زیست محیطی پایین می تواند 
نقش بســزایی در کاهــش میــزان آالیندگی 

محیط زیست و هوای شهرها داشته باشد.

اخبــار کوتاه

کاهش مرگ ومیر بیماران مبتال به کرونا 
با استفاده از یک ترکیب دارویی

هگمتانه، گروه ایران و جهــان: رئیس بخش 
عفونی بیمارستان مسیح دانشــوری از اثربخشی 
ترکیب دو داروی »اینترفرون بتا« و »کلترا« برای 

کاهش مرگ ومیر بیماران مبتال به کرونا خبر داد.
دکتر پیام طبرســی در گفت وگویی تلویزیونی 
گفــت: از زمانی که در چین اعام شــد ویروس 
جدیدی آمده اســت یک جســت وجو در منابع 
انجام دادیــم و متوجه شــدیم کــه در بیماری 
ســارس که از کرونا قدیمی تر بوده است، ترکیب 
»اینترفرون بتا« و »کلترا« برای درمان ســارس 
استفاده شــده بود؛ در بیماری مرس نیز از این 
ترکیب اســتفاده شــده بود و در یــک مطالعه 
انســانی، نتایج متناقض بود و بــرای همین از 
آنجا که این داروها در ایران نیز تولید می شــوند 
و در دســترس اند به این فکر افتادیم که شــاید 
اســتفاده از ایــن دارو بتواند به بیمــاران کرونا 

کمک کند .
وی افزود: ایــن مطالعــه در دو مرحله انجام 
شــد؛ در مرحله اول مطالعــه بــر روی 20 بیمار 
برای بررســی تأثیر و عوارض دارو انجام شد که 
خوشبختانه هسچ مرگ و میری دیده نشد و بار 
ویروسی کمتر شد و عوارض خاصی نیز مشاهده 
نشد زیرا اینترفرون در بدن انسان نیز وجود دارد 
و فرم ســنتتیک )ســاختاری( آن به جز تب در 

برخی بیماران، عوارض دیگری مشــاهده نشــد.
نتایج این مطالعه در قالب مقاله ای چاپ شــد و 
در مرحله دوم، دارو در 152 بیمار اســتفاده شد و 
در ایــن مطالعه نیز نتایج خوبی به دســت آمد و 
کسانی که این دارو را گرفته بودند به میزان قابل 

توجهی مرگ ومیر کمتری داشتند.
طبرسی ادامه داد: این دارو در فارماکوپه ایران 
هســت اما برای درمان کووید19 در حال مطالعه 
هســتیم و نتایج مطالعه ای در سازمان بهداشت 
جهانی در یکی دو ماه آینده مشخص خواهد شد؛ 
در ایران به دنبال این هستیم که اطاعات مراکز 
را جمع آوری و تحلیل کنیم تا افق روشــنی برای 

استفاده از این دارو مشخص شود.
معاون آموزشی بیمارســتان مسیح دانشوری 
با بیان این که ایــن داروها باید حتمــًا با تجویز 
پزشــک مصرف شــوند، تصریح کرد: در بیماری 
کووید19 اگر بیمار عائم خفیف داشته باشد نیاز 
به هیچ دارویی ندارد و دارو برای کســانی است 
که دچار افت اکســیژن و در بیمارستان بستری 

می شوند .
وی خاطرنشــان کرد: برای قطعی اعام کردن 
اثر این دارو االن زود اســت اما این مطالعه افقی 
را روشن کرد که نشان می دهد شاید این دارو در 

آینده قابل استفاده و مؤثر باشد.

انتقاد رئیس شورای عالی استان ها:

محدود کردن اختیارات شوراها 
در برنامه هفتم توسعه

نادیده گرفتن شوراها لطمه بزرگی برای کشور و دولت دارد

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس شــورای 
عالی استان ها نســبت به محدود کردن قوانین و 

اختیارات شوراها در برنامه توسعه انتقاد کرد.
علیرضــا احمــدی در ســی و دومین اجاس 
عمومی شورای عالی اســتان ها که روز پنج شنبه 
گذشــته در ســاختمان قدیم مجلس شــورای 
اسامی برگزار شــد، ضمن تقدیر از هیأت رئیسه 
قبلی شورای عالی اســتانها، اظهار کرد: متأسفانه 
در برنامــه هفتــم توســعه قوانیــن و اختیارات 
شوراها محدود شده است و این درحالی ست که 
در قانون اساسی وظایف بســیاری برای شوراها 

دیده شده است.
وی تصریــح کــرد: در صورتی کــه در برنامه 
توسعه هفتم فصلی باز شــود و اختیارات شوراها 
افزایش یابــد این امــر می تواند منجــر به حل 

بسیاری از مشکات در کشور شود.
رئیــس شــورای عالی اســتانها با اشــاره به 
ظرفیت شوراها در سطح کشــور، گفت: 117 هزار 
شورای شــهر و روســتا در سراسر کشــور وجود 
دارد که نادیده گرفتن ایــن ظرفیت لطمه بزرگی 
برای کشــور و دولت دارد. چنانچه توجه ویژه ای 
به ظرفیت و ظرفیت 117 هزار عضو شــورای شهر 
و روستا شــود این امر می تواند در حل مشکات 

کشور مؤثر باشد.
احمدی ادامه داد: امیدواریم با تغییراتی که در 
برنامه توسعه هفتم و افزایش اختیارات شوراها 
صورت بگیرد شاهد تحوالت خوبی در سطح کشور 
باشــیم همچنین این تغییرات در برنامه توسعه 

هفتم باید به امضای مقام معظم رهبری برسد.
وی در ادامــه اضافه کرد: اجــرای بدون تنازل 
اصول قانون اساســی جمهوری اســامی ایران 
درباره شــوراهای اســامی محلی نکته ای است 
که بایــد در دوره حاضــر و به ویــژه در زمانی که 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام مشــغول تهیه 
سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه است مورد 

توجه قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: قانون اساســی ایران هرچند 
در اصول متعدد بــه نظام متمرکز اداری اشــاره 
کرده اســت اما ظرفیت های متعددی در راستای 

تراکم زدایی و تمرکز زدایی اداری پیش بینی شده 
اســت اما متأسفانه در حوزه شــوراها و مدیریت 
محلی بــا آنچه قانون اساســی توجــه جدی به 
واگــذاری اختیارات به مناطق محــات و نواحی 
مختلف داشته است اما این مســئله آنچنان که 

باید در قوانین عادی تجلی نکرد.
وی خاطرنشان کرد: نقش قوانین برنامه های 
توسعه در جهت دهی به قوانین مصوب مجلس 
در طول دوره 5 ساله و نیز عملکردهای اجرایی و 
اداری در راستای نزدیک کردن شوراها به جایگاه 
واقعی خود بدون تردید بســیار مهم است. و در 
دنیا کمتر کشور توسعه یافته ای را می یابیم که به 
توســعه در همه جوانب و به ویژه در ســطح ملی 
دســت یافته باشــد اما فاقد برنامه ریزی الزم به 
منظور توســعه محلی باشــد و لذا توسعه محلی 

مقدمه مهم توسعه ملی است.
رئیس شــورای عالی اســتانها در پایان گفت: 
نکته دیگر آنچه که همچنــان می دانیم اوج توجه 
به مفهوم توسعه محلی در قوانین برنامه و قانون 
برنامه ســوم در ماده محدودی شروع و در قانون 
برنامه چهارم نیز مختصری به آن پرداخته شد و 
همچنین قوانین برنامه پنجم و ششم نیز به نحو 
بسیار ناقصی بدان پرداخته اســت، الزمه جبران 
نواقــص مذکور در برنامــه هفتم آن اســت که با 
نگاهی معطوف به جایگاه مهم شوراها و مردم در 
اداره امور شهرها مســیر پیش بینی سیاست های 
کلی برنامه پنجم را به ایــن نقطه معطوف داریم 
و تعبیــه جایــگاه مهمی بــرای امــور محلی در 
سیاست های کلی برنامه هفتم و نیز قانون ناشی 

از آن پیش بینی شود.

پیش بینی های خطرناک از جمعیت ایران

رشدجمعیتسال1415بهصفرمیرسد
ایران جمعیت 100 میلیونی را نمی بیند؟

هگمتانــه، گروه ایــران و جهــان: رئیس کمیته 
سیاست های جمعیتی شورای عالی انقالب فرهنگی 
گفــت: پیش بینی ها حاکــی از این اســت که بین 
ســال های 1410 تا 1415 نرخ رشد جمعیت کشور به 

صفر برسد.
رئیس کمیته سیاســت های جمعیتی شــورای 
عالــی انقــاب فرهنگی ضمن اشــاره بــه مهاجر 
فرســتی ســالی 100 هزار نفر در کشــور گفت: این 
عامل باعث می شــود نرخ رشــد جمعیــت میهن 

اسامی کمتر از نرخ رشد طبیعی شود.
»محمد جواد محمودی« افزود: پارســال یک 
میلیون و 196 هزار تولد و 400 هزار فوت در کشــور 
اتفاق افتاده اســت و هم اکنون نــرخ باروری در 

کشور کمتر از دو فرزند رسیده است.
رئیس کمیته سیاســت های جمعیتی شــورای 
عالی انقاب فرهنگی گفت: جمعیت کشور در حال 

حاضر رو به کاهش نیست.
وی افــزود: ســال گذشــته 800 هــزار نفر به 
جمعیت کشور اضافه شــد البته نباید فراموش کرد 
که از ســال 90 تا 95 نزدیک به 950 هــزار نفر به 

جمعیت کشور اضافه می شد.
محمودی بیان داشت: کشــور هر چه به سمت 
جلو حرکت می کند با توجه به اینکه ســاختار سنی 
به سمت سالخوردگی می رود تعداد مرگ و میرها 
به شــکل طبیعی افزایش و زاد و ولد ها هم به طور 

طبیعی در حال کاهش است.
وی ادامه داد: پیش بینی ها حاکی از این است 
که بین سال های 1410 تا 1415 نرخ رشد جمعیت 

کشور به صفر برسد.
رئیس کمیته سیاســت های جمعیتی شــورای 
عالی انقاب فرهنگی گفت: زمانی که نرخ جمعیت 

کشــور به صفر می رســد طبق ســناریوی متوسط 
ســازمان ملل جمعیت ایران 95 تا 96 میلیون نفر 

باشد.
وی افزود: در سال 1430 از این 96 میلیون نفر 
ممکن است یک ســوم باالی 60 سال سن داشته 

باشند.
محمودی بیان داشــت: هم اکنــون 69 درصد 
جمعیت کشور در ســن کار هستند یعنی بین 15 تا 

64 سال دارند.
وی ادامه داد: این آمار و ارقام ممکن است در 

سال 1430 به عدد 52 تا 53 درصد برسد.
رئیس کمیته سیاســت های جمعیتی شــورای 
عالــی انقاب فرهنگــی گفت: در حــال حاضر 69 
درصــد جمعیت کشــور در حال کار یا در ســن کار 
هستند یعنی اگر ســه میلیون نفر بیکار هم باشند 

20 میلیون نفر در حال کارند.
وی افزود: نــرخ افرادی که در گــروه جمعیت 
فعال هستند در ســال 1430 به شدت کاهش پیدا 

می کند.
محمودی در ادامــه یادآورشــد: نگرانی اصلی 
برای آینده اینکه نرخ رشــد جمعیت کشوربه صفر 

می رسد و جامعه به سن سالخوردگی می رود.
* مظفر: زنگ خطر مشــکالت جمعیتی کشور به 

صدا درآمد ولی حداقل اقدامات هم انجام نشد
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام گفت: 
زنگ خطر مشــکات جمعیتی در کشــور از سوی 

مقام معظم رهبری به صدا درآمده است.
در همیــن رابطه »حســین مظفــر« در برنامه 
رهیافــت رادیو اقتصاد افزود: این در حالی اســت 
که باید مسئله مزبور پیشــتر از سوی مراکز ذیربط 

انجام می  شد.

وی اظهار کرد: کار رهبری این نیســت که رصد 
کنــد و در این حد به مســائل جزئی وارد شــود و 
مسؤولیت مسؤوالن اجرایی کشور را بر عهده گیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کار 
مرکز آمار ایران فقط این نیســت که آمار ارائه دهد 

بلکه باید آژیرها را هم به صدا درآورد.
وی افزود: وقتی ایــن مرکز متوجه می شــود 
جمعیت کشور به ســمت کهنسالی در حرکت است 
و نرخ رشد جمعیت رو به کاهش می رود باید آژیر 
خطر را بــه صــدا در آورد، بعد رهبــری پیگیری و 

حمایت کند.
مظفر بیان داشــت: ایــن از تیزبینی های رهبر 
انقاب است که بســیاری از کاستی های مسؤوالن 

اجرایی را خود جبران می کند.
وی ادامه داد: انتظار بر این بود مسئله جمعیت 
با جدیت بیشتری از سوی دســتگاه های اجرایی 

دنبال شود.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام گفت: 
این مجمــع بافاصله دغدغه مقــام معظم رهبری 
مبنی بر کاهش نرخ باروری و پیر شــدن جمعیت 
در کشور را در دســتور کار خود قرار داد و در ضمن 
سیاســت های کلی جمعیت، مســائل حمایتی و 

موانع را در این زمینه مطرح کرد.
وی افزود: هرچه گذشت مشــاهده شد که این 
کار به نتیجه نمی رســد و تحقق پیــدا نمی کند تا 
اینکه نظارت بر سیاســت های کلــی جمعیت را در 

سال گذشته در دستور کار خود قرار داد.
مظفر بیان داشت: ســه تا چهار گروه پژوهشی 
از قبیل صدا و سیما، شورای عالی انقاب فرهنگی 
و پژوهشــکده ها و پژوهشــگران در ایــن زمینــه 
کار کــرده اند حتــی کمیســیون های دیگر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام مثل کمیســیون امنیت 
ملی نیز از جنبه های امنیتی روی مســئله جمعیت 

کار کرده است.
وی ادامــه داد: گزارش های واصلــه در هیأت 
عالی نظارت تجمیع و جمع بندی شــد و متأسفانه 
در این زمینه خبــر خوبی به گوش نمی رســد چرا 
که حداقل اقدامات برای جبران این کاســتی ها در 
صحنه اجرا دنبال نشده است البته مجمع در حال 
تدوین گزارشی در این زمینه است تا خدمت مقام 
معظم رهبری تقدیم و از طــرف معظم له به قوای 

مربوطه به خصوص قوه مجریه اباغ شود.
این عضــو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام 
یادآورشد: با کمال تاسف برخی از محدودیت های 
کــه از گذشــته های دور در مورد مســئله جمعیت 
مطرح بوده که منجر به کاهش جمعیت شده هنوز 

در کشور لغو نشده است.

وزیر راه و شهرسازی:

800 هزار ایرانی متقاضی واقعی مسکن
ساالنه نیازمند 400 هزار واحد مسکونی هستیم

هگمتانه، گروه ایران و جهان: وزیر راه و شهرسازی 
با بیان اینکه اکنون متقاضیــان واقعی ما که واجد 
شرایط هستند و می توانند از طرح اقدام ملی مسکن 
اســتفاده کنند 800 هــزار نفر هســتند،اظهار کرد: با 
بررســی آمار ازدواج ها، نیاز بازار مسکن سالی 400 

هزار واحد است.
محمد اسامی افزود: بر اساس اعام مرکز آمار 
ایران دســت کم 300 هزار واحد مسکونی ساالنه به 

وسیله مردم تولید می شود.
وی گفــت: پیــش از اینکه به مجلس شــورای 
اســامی برای ارائه گزارش بروم در جلســه هیأت 
دولت گزارشی از وضع مسکن تقدیم کردیم و همه 
قاطع و جدی خواستند که همه دستگاه های ذیربط 

به این موضوع توجه کنند.
وزیر راه و شهرســازی افزود: مســکن فقط به 
وزارت راه و شهرســازی مربوط نیست و تاطمی که 
در بازار و رشد قیمت ها اتفاق می افتد متاثر از بخش 
مسکن نیســت و از شــرایط عرضه و تقاضا تبعیت 
نمی کند بلکه از بازار ارز، شرایط تورمی در اقتصاد و 

دیگر موارد تبعیت می کند.
اسامی گفت:   این مســئله ایجاب می کند همه 

متولیان امر اقتصاد به موضوع مسکن توجه کنند.
وزیر راه و شهرســازی گفت: معاون اول رئیس 
جمهور در دفترشان قرار است نخستین جلسه را با 
دعوت از صنایع و افراد مرتبط با مســکن برای هم 
اندیشــی در این باره و اتخاذ تمهیداتــی که بتوانند 
التهابی کــه کاذب و حباب گونه بــه ویژه در بخش 
اجاره مســکن اتفاق افتاده اســت و هیــچ پایه و 
اساســی ندارد برگزار کند و کامًا قاطع با آن برخورد 

شود.
اســامی افزود: نباید با اطاعــات غیر دقیق در 
جامعه التهاب ایجاد کنیم و بگوییم ســاالنه به چند 
میلیون مسکن در کشور نیاز است و این سبب شود 

تقاضای مسکن افزایش یابد و مسکن گران شود.
وی گفت: نیاز ســاالنه 400 هزار واحد مسکونی، 

عدد درست و منطقی برای بخش مسکن است.
وزیر راه و شهرســازی افزود: تــاش می کنیم 
سیاســت های پابرجایی برای تداوم تولید و عرضه 

مسکن داشته باشیم تا تولید مســکن در کشور از 
روند طبیعی و پایداری تبعیــت کند و هفت دهک 
جامعه کــه هدف ما هســتند و تکلیــف قانونی ما 
ایجاد زمینه برای خانه دار شــدن آنهاست اطمینان 
داشته باشند که در تاریخ های مشخصی می توانند 

با سبد مالی که دارند صاحب خانه شوند.
اســامی گفت: از زمانی که قانون احکام دائمی 
مطرح بود و قانون جدید مالیات های مســتقیم در 
مجلس شورای اسامی تصویب شــد به وزارت راه 
و شهرسازی تکلیف شد ســامانه اماک و اسکان 
را تهیه کند و در اختیار ســازمان امــور مالیاتی قرار 
دهد تا این سازمان بتواند با استفاده از این سامانه 

نسبت به اخذ مالیات از خانه های خالی اقدام کند.
وی افــزود: در این مــدت در وزارتخانه و دولت 
و مجلس بحــث بود کــه وزارت راه و شهرســازی 
پایگاه های اطاعاتی مربوط به واحد های مسکونی 
مردم را ندارد و این کار به اشــتباه بــر عهده وزارت 
راه و شهرســازی گذاشته شده اســت، اما از زمانی 
که بنده آمدم گفتم اگر بخواهیم این مسیر را ادامه 
دهیم به جایی نمی رســیم و تکلیف مهم و مؤثر در 

بازار مسکن بدون پاسخ خواهد ماند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بنابراین این سامانه 
را طراحی و ایجاد و در بهمن ســال گذشــته از آن 
رونمایی و از همه دستگاه ها درخواست کردیم همه 
اطاعات خود را در این سامانه وارد کنند تا سازمان 
امور مالیاتی با این اطاعات بتواند صدور برگه های 

مالیات را آغاز کند.

اسامی افزود: از این طریق صاحبان واحد های 
خالی تحرکی خواهند داشت که یا واحد های خود را 

به فروش برسانند یا اجاره بدهند.
وی گفــت: از تاریخی کــه قانــون مالیات های 
مستقیم تصویب شــده مالیات بر خانه های خالی 
قابل وصول است و در همین تابستان سازمان امور 

مالیاتی باید صدور برگه های مالیاتی را آغاز کند.
وزیــر راه و شهرســازی افــزود: دو کار همزمان 
انجــام داده ایم کــه یکــی طراحی ســامانه برای 
ســازمان امور مالیاتی اســت که این ســامانه در 
حال مهیا شــدن بــرای بارگذاری اســت البته یک 
ســری معذورات قانونی داشــت که برای رفع این 
معذورات کمک می کنیــم و کار دیگر در طرح اقدام 
ملی مســکن بود که یک میلیون و 600 هزار نفر نام 

نویسی کردند.
اســامی گفت: اکنــون متقاضی واقعــی ما که 
واجد شــرایط اســت و می توان از طرح اقدام ملی 

مسکن استفاده کنند 800 هزار نفر هستند.
وی افزود: برای این واحد هــا زمین پیش بینی 

شده است و عملیات آن را اجرا کرده ایم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: مســکن مهر نیز در 
حال اتمام اســت و مســکن مهر قم امروز خاتمه 
یافت به جز یک پروژه که مردم دعوا دارند و در قوه 

قضاییه در حال بررسی است.
اســامی افزود: در طرح اقدام ملی اعام کرده 
ایم هر کس خانه آماده دارد یــا پروژه نیمه تمام و 
زمین دارد در قالب طرح اقــدام ملی بیاورد و ما به 
او زمین مرغوب در بهترین نقاط شــهر می دهیم تا 
دوباره به ســاخت و ساز مشغول شــود و این مولد 

سازی سرمایه ها را بتوانیم انجام دهیم.
وی گفت: از سال گذشــته تعامل خود با بورس 
را آغاز کرده ایم و طرح های زیرساختی را در بورس 
برده ایم که ســازمان بورس آن ها را عرضه می کند 
و مردم می توانند ســهام بخرند و ســهام خود را به 

مسکن تبدیل کنند.
وزیر راه و شهرســازی افزود: باید منابع را از بازار 
ســرمایه بگیریم و با منابع نقدینگی که در دســت 

مردم است جریان تولید مسکن را رونق دهیم.



آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 م.الف 318

برابر رأی شماره 139960326001000248 مورخ 1399/03/03 هیأت اول/ دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک همدان- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
احمد صیفی کار فرزند غالم شماره شناسنامه 218 صادره از همدان در ششدانگ 
عرصه یک قطعه باغ به مساحت 2550 مترمربع قسمتی از پالک ثبتی 2 اصلی واقع 
در حومه بخش سه همدان به نشانی: عباس آباد، پشت کوچه گرده پزی، دره اربابی، 
خریداری از مالکین رسمی آقایان جعفر پنبه ای و مهدی و حسین صدرائی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود. در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/03/08      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/03/24
علی زیوری حبیبی- رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
متن آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه ای(

به موجب پرونده اجرایی کالســه 9800081 ششــدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت یکصدوهفتادوچهار مترمربع و پنجاه صدم مربع )174/50 مترمربع( پالک ثبتی به شماره 
611 فرعی مفروز و مجزی شــده از 66 اصلی واقع در بخش 6 اســدآباد همدان به شــماره ثبت 15766 دفتر امالک 95 صفحه 367 به نام نجاتعلی مرادی ثبت و صادر گردیده است 
با حدود اربعه شــماالً: به طول 9/95 متر دیواریســت به کوچه هشت متری شــرقاً: به طول 17/50 متر دیوار به خانه فرامرز وزینی جنوباً: به طول 10/05 متر به دیوار خانه کوچکعلی 
خادمی جزئی از پالک 66 اصلی غرباً: به طول 17/35 متر درب و دیوار به کوچه شــش متری و حقوق ارتفاقی ندارد واقع در اســدآباد، شــهرک جانبازان، کوچه شــهید شاپور مؤمنی، 
کوچه نگارستان 4، سر نبش منزل معروف به آقای مرادی، که برابر اجراییه شماره 139804182859000002 مورخه 98/03/19 دفترخانه ازدواج شماره 121 و طالق شماره 112 
شــهر بندر ماهشــهر استان خوزســتان در قبال مبلغ 1/800/000/000 ریال بابت مهریه خانم فاطمه رضایی پوروش مورد بازداشت قرار گرفته است و طبق نظر کارشناس رسمی به 
مبلغ 6/700/000/000 ریال ارزیابی شــده و پالک فوق دارای پروانه ســاختمانی شماره 7671 در مورخه 1379/05/02 می باشد که در پروانه موجود مساحت زمین 172/4 مترمربع 
بیان شــده اســت که در 2/5 طبقه به مساحت 257/62 مترمربع پروانه اخذ شده است که در مورخه 1380/08/27 به شماره 14036 جهت 173 مترمربع آن در 1/5 طبقه پایان کار 
گرفته است که طبق نظریه کارشناس در ملک مذکور یک ساختمان 2/5 طبقه با پایه آجری و سقف تیرآهن احداث شده، گرمایش ساختمان بخاری گازی است، کف حیاط موزاییک 
فرش است و دارای امتیازات آب و برق و گاز است و کاربری ملک مسکونی است که مقدار 28/11 شعیر از 96 شعیر ششدانگ پالک فوق )به صورت مشاعی( از ساعت 9 الی 12 روز 
چهارشنبه مورخه 99/04/11 در اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد واقع در اسدآباد، خ رفسنجانی، کوچه احد از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 1/962/000/000 ریال 
شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد، به عهده برنده مزایده است و 
نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیمعشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده 

تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
م الف 83

تاریخ انتشار: 1399/03/24            تاریخ مزایده: 1399/04/11

اداره کل استاندارد استان همدان به استناد کمیسیون ماده 2 به 
شــماره 990003 مورخ 1399/02/30 در نظر دارد یک دستگاه 

خودرو پژو 405 را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه ستاد الکترونیکی دولت 
الــی   1399/03/19 تاریــخ  از   https://setadiran.ir

1399/04/02 نســبت به دریافت اســناد مزایده و ثبت نام اقدام 
فرمایند و جهت بازدید به نشانی: همدان، میدان آرامگاه باباطاهر، 

اداره کل استاندارد استان همدان مراجعه نمایند.

آگهی مزایده
 عمومی
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 شنبه 24 خرداد 13۹۹    21 شوال 1441   13 ژوئن  2۰2۰  شماره 44538

اجرای 18 هزار و 700 هکتار 
آبیاری نوین در اسدآباد

هگمتانه، گروه شهرســتان: فرماندار اسدآباد 
گفت: با حمایت دولت و ارائه تسهیالت یارانه دار 
تاکنــون 18 هــزار و 700 هکتــار از زمین هــای 
کشــاورزی این شهرستان به ســامانه های نوین 

آبیاری تجهیز شده اند.
بــه گــزارش هگمتانــه، مجیــد درویشــی 
چهارشــنبه گذشــته در قرارگاه اقتصاد مقاومتی 
اظهار کرد: 20 هزار هکتار از زمین های کشاورزی 
اســدآباد قابلیت اســتفاده از روش های جدید 

آبیاری را دارد.
وی اضافه کرد: دولت با تســهیات یارانه ای 
کشــاورزان را بــرای اجرای ســامانه های جدید 
آبیاری حمایــت می کند تا با مصــرف بهینه آب 

سفره های زیرزمینی حفاظت شود.
فرماندار اســدآباد گفت: بخشــی از ســامانه 
آبیاری تحت فشار شهرستان به مرور زمان دچار 

فرسودگی شده و نیازمند بازسازی است.
درویشــی با بیان اینکه کشاورزی و دامداری 
از مهمترین مشــاغل اسدآباد به شــمار می رود 
افزود: اســتفاده درســت از منابع آب و خاک و 
حراســت از آن برای نســل های آینده بســیار 

ضروری است.
وی توســعه صنایع فــرآوری و تبدیلی را از 
اولویت های این شهرســتان دانســت و گفت: با 
حمایت دولت در این منطقه بــرای ارتقا ارزش 

افزوده و رونق اشتغال تاش می کنیم.
به نقل از ایرنا، ساالنه 500 هزار تن محصوالت 
باغــی و دامــی در شهرســتان اســدآباد تولید 

می شود.

رئیس راه و شهرسازی رزن خبر داد:
آغاز آسفالت ریزی قطعه دوم 

کنارگذر رزن
هگمتانــه، گــروه شهرســتان: رئیــس راه و 
شهرســازی شهرســتان رزن گفــت: عملیــات 
آسفالت ریزی قطعه دوم طرح کنار گذر شهر رزن 

آغاز و در دست اجرا است.
به گــزارش هگمتانه، احمد محمــدی اظهار 
کرد: آسفالت قطعه دوم کنارگذر رزن از کیلومتر 
400+2 تا کیلومتر 400+4 باند برگشت در دست 

اجرا است.
وی بیان کــرد: با توجه به اهمیــت راهبردی 
پروژه های کریدور شمال استان همدان و کنارگذر 
رزن و جایگاه آن در توســعه شهرستان بازدیدی 
از این پروژه توســط فرماندار رزن و رئیس اداره 
نظارت بر راه های اصلی راه و شهرســازی استان 

همدان انجام شد.
محمدی با اشــاره بــه اینکه این پــروژه از 
پروژه های ملی و اولویت دار است، گفت: اجرای 
قطعه اول کنارگذر رزن به طــول 2.9 کیلومتر با 
مبلغ حدود 7 میلیارد تومان از ســال 95 شروع 
شده و هم اکنون در مرحله اتمام اجرای بیس و 
آسفالت بوده و از پیشرفت 87 درصدی برخوردار 

است.
به نقــل از مهــر، رئیــس راه و شهرســازی 
شهرســتان رزن عنوان کرد: اجــرای قطعه دوم 
این پروژه به طول 5.5 کیلومتــر با مبلغ حدود 
10 میلیارد تومان آغاز شــده که با توجه به تملک 
اراضی 3 کیلومتر آن در مرحله اجرای بیس بوده 
و قسمتی آسفالت شــده و هم اکنون دارای 39 

درصد پیشرفت فیزیکی است.

خبــر
هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر کل دفتر میوه های 
سردسیری و خشــک وزارت جهاد کشــاورزی بابیان 
اینکــه شهرســتان تویســرکان ذخیــره گاه ژنتیکی 
ارزشمندی برای گردوی کشور است، گفت: تویسرکان 

در تولید گردو استعدادی ویژه دارد.
به گزارش هگمتانه، داراب حسنی عصر پنج شنبه 
در سی و چهارمین مراسم تجلیل از نمونه های بخش 
کشاورزی استان همدان که در شهرستان تویسرکان 
برگزار شد، گفت: تویســرکان منطقه ای ویژه است که 

در تولید گردو استعدادی ویژه دارد.
وی بابیان اینکــه در محصول گــردو ثروت قابل 
توجهی وجــود دارد که باید برای آن برنامه داشــت، 
اضافه کــرد: اصــاح باغات گــردو و اجــرای طرح 
سرشاخه کاری همچنین تولید نهال گردوی پیوندی 
در این شهرســتان از جمله برنامه هــای وزارت جهاد 
کشاورزی است که در راســتای حمایت از تولید این 

محصول در حال اجرا است.
حســنی ادامه داد: وجود نیروی انسانی زبده در 
کنار تنوع محصول گردو در شهرستان تویسرکان یک 
مزیت است که ســبب شــده برای دیگر محصوالت 
باغی نیــز از ســوی وزارتخانه برنامه ریــزی صورت 
گیرد به طــوری که بــرای محصول انگــور مایر نیز 

برنامه هایی ارائه شده است.
وی اضافه کرد: برای انگور مایــر نیز برنامه هایی 
برای اصاح باغــات در قالب طرح فــراز و همچنین 
تنوع دهی به ارقــام انگور برنامه ریزی شــده که در 

دست اجرا است.
*تولید ســاالنه بیش از 200 هزار تن کشمش در 

کشور
وی گفت: در ســطح کشــور ســاالنه بیش از 200 
هزار تن کشــمش تولید می شود که شهرستان مایر 
دارای سهم قابل توجهی از تولید این محصول است 
لذا برر ای کشــمش نیز با بهره گیری از ظرفیت های 
کشــاورزی قراردادی برنامه ریزی هایی انجام شده و 

در دست اجرا است.
*70 درصد پست های سازمانی جهاد کشاورزی 

تویسرکان خالی است
نماینده مــردم تویســرکان در مجلس شــورای 
اسامی نیز گفت: در حال حاضر 70 درصد پست های 

سازمانی جهاد کشاورزی تویسرکان خالی است.
محمدمهــدی مفتح بابیــان اینکه حــوزه جهاد 
کشــاورزی حوزه بســیار مهمی هم در اقتصاد کشور 
و هم در شهرستان تویسرکان اســت، گفت: یکی از 
مهمتریــن زمینه های رشــد اقتصادی شهرســتان 
تویســرکان و افزایش درآمد و سرانه اشتغال بخش 

کشاورزی است.
وی گفت: هر چند طی ســال های اخیر در صنعت 
و خدمات نیز فعالیت خوبی در شهرستان تویسرکان 
صــورت گرفته ولــی بخــش کشــاورزی همچنان 

بیشترین اشتغال را به خود اختصاص داده است.
محمدمهــدی مفتــح با اشــاره به مشــکات و 
کمبودهای جهاد کشــاورزی شهرســتان تویسرکان، 
مهمترین مشــکل را کمبود نیروی انســانی و خالی 
بودن 70 درصد پست های ســازمانی این اداره عنوان 
کرد و افــزود: اینکه افراد مشــغول بــه فعالیت چه 
اندازه با کار خود متناسب هستند نیز جای خود دارد.

وی بــا تشــکر از تاش هــای مدیریــت جهاد 
کشاورزی شهرســتان تویســرکان گفت: تویسرکان 
عمدتًا کشاورزی است و فشار کار روی این 30 درصد 

است.
مفتح با اشــاره به ظرفیت باالی تویســرکان در 
بخش کشــاورزی گفت: باید با تاش تویسرکان به 

جایگاه مناسب خود نزدیک شود.
*ثبــت جهانی گردو در ســازمان مالکیت فکری 

جهانی
وی از ثبــت جهانی گــردو در ســازمان مالکیت 
فکری جهانی با پیگیــری انجمن گــردو کاران و به 
همت و تأمین هزینه آن توســط خیرین خبر داد و 
افزود: ثبت جهانی این محصول در دیگر قســمت ها 

نیز در دستور کار قرار دارد.
نماینده مــردم تویســرکان در مجلس شــورای 
اسامی با اشــاره به توانمندی های بخش کشاورزی 
به جلســات مســتمر برای پیگیری رفع مشــکات 
بخش های مختلف کشــاورزی اشــاره کرد و افزود: 
پیگیری طرح سرشاخه کاری، وضعیت اراضی شیب 
دار، گلخانه ها از مهمترین پیگیری های صورت گرفته 

در بخش کشاورزی بوده است.
وی با تأکید بر اینکه از ســرمایه گذاران در بخش 
گلخانه باید حمایت شــود، گفــت: تخصیص آب در 
گلخانه ها نباید مشکل ساز شــود به ویژه امسال که 

جهش تولید است.
*برداشت 20هزارتن گردو در تویسرکان

فرماندار تویســرکان نیز اظهار کرد: تویســرکان، 
شهرســتانی منحصــر بــه فــرد در شــاخص های 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.
ســید رســول حســینی با بیان اینکه شهرستان 
تویسرکان با جمعیتی بالغ بر 105 هزار نفر دارای 105 
روستا و سه شهر است، گفت: قاطبه مردم شهرستان 

فعاالن و زحمت کشان بخش کشاورزی هستند.
فرماندار تویسرکان از وجود 180 هزار هکتار مرتع 
و اراضی کشــاورزی در سطح شهرســتان خبر داد و 
افزود: بیــش از 55 هزار هکتار مســاحت زراعت و 
9500 هکتار مســاحت باغات شهرســتان تویسرکان 

است.
وی بااشاره به اینکه شهرستان تویسرکان مجری 
طرح عظیم سرشــاخه کاری گردو در کشــور است، 
گفــت: 300 هزار پیونــدک تا کنون در ایــن طرح در 

شهرستان زده شده است.
حســینی به زبانزد بودن کیفیت و طرح سرشاخه 
کاری گــردو در کشــور کانادا اشــاره کــرد و گفت: 
تویسرکان با 5500 هکتار باغ گردو و برداشت 20 هزار 

تن قطب تولید گردو است.
وی با تأکید بر اینکه شهرســتان تویســرکان در 

تولید سیر، ســماق و آلو ظرفیت باال و قابل توجهی 
داشته و قابل طرح در کشور است، گفت: گندم، جو و 

کلزا نیز در شهرستان حرف برای گفتن دارند.
حســینی وجود 3 نمونه کشوری اســتان در بین 
چهار نفر از تویسرکان را نشان از توان باالی کشاورزان 
شهرســتان دانســت و افزود: این مهم، دلیلی برای 
برگزاری ســی و چهارمیــن دوره تجلیــل و معرفی 
نمونه هــای بخش کشــاورزی اســتان همــدان در 

تویسرکان است.
*تویسرکان رتبه دوم سطح زیر کشت گلخانه های 

استان همدان
وی بابیان اینکه شهرســتان تویسرکان رتبه دوم 

سطح زیر کشــت گلخانه در اســتان همدان را دارد، 
ابراز امیدواری کرد: در ســال جهش تولید لحظه به 
لحظه شاهد توسعه همه جانبه شهرستان به ویژه در 

بخش کشاورزی باشیم.
امام جمعه شهرســتان تویســرکان نیز با تأکید 
بر اینکه نســبت به صادرات محصوالت کشــاورزی 
نمی توان بی تفــاوت بود، افــزود: محصوالتی مانند 
ســیر، گوجه و مواردی از این قبیل اگر صادر نشــود 

کشاورز به مشکل برمی خورد،
حجت االسام مرتضی موحدی خرد شدن اراضی 
را آفتی برای مقوله کشــاورزی دانست و تأکید کرد: 
باید به تعاونی ها کمک کرد و تسهیاتی در اختیارش 

باشد تا در تجمیع اراضی موفق عمل کنند.
امام جمعه تویسرکان با اشاره به توفیق غربی ها 
در زمینه کشــاورزی های مکانیزه، گفت: در ایران نیز 
می توانیم با همت و مشــارکت و اهتمام بیشــتر در 
مســیر مکانیزه شــده فعالیت های کشاورزی پیش 

رفت.
وی با اشاره به اینکه اســتفاده از مواد شیمیایی 
زیــاد و ســموم اصولی نیســت و موجــب تخریب 

محصوالت کشاورزی می شــود به وجود متخصصان 
کشــاورزی در بخش های مختلف اشاره کرد و گفت: 
بایــد از متخصصان عرصه کشــاورزی در راســتای 

افزایش بهره وری استفاده کرد.
*تجربــه کشــاورزان در کنار تخصــص دانش 
آموختــگان می تواند افزایش بهــره وری را به دنبال 

داشته باشد
وی با اشاره به اینکه پیشرفت علمی ایران 11 برابر 
دنیاست، افزود: تجربه کشــاورزان در کنار تخصص 
دانش آموختگان می تواند افزایــش بهره وری را به 

دنبال داشته باشد.
امام جمعه تویســرکان تصریح کرد: کشــاورزان 
در تولید محصوالت باید دقت داشــته باشــند تا با 

استفاده بی رویه از سموم آن را خراب نکنند.
حجت االســام موحدی آبیاری درست را اولویت 
بخش کشــاورزی دانســت و افزود: تنش هایی که 
بعضی از باغداران و کشــاورزان با امور آب دارند باید 
توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 

حل شود.
*155 هزار هکتار آبیاری نوین در استان همدان 

اجرا شده است
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان همدان 
یکی از عوامل افزایش بهره وری کشاورزی را استفاده 
از آبیاری مکانیزه عنوان کرد و افزود: 155 هزار هکتار 

آبیاری نوین در استان همدان اجرا شده است.
منصور رضوانی جال نیز در ایــن آیین با تبریک 
هفتــه جهاد کشــاورزی به ســالروز تأســیس این 
ســازمان در 27 خــرداد ســال 58 به فرمــان امام 
خمینی )ره( اشاره کرد و گفت: باید از قهرمانان تولید 
در سال جهش تولید تجلیل تا عملکرد آنان برای کل 

بخش کشاورزی الگوسازی شود.
وی بــا بیان اینکه ســه نفــر از نمونه هــای برتر 
کشوری از تویســرکان در بخش های باغبانی، تولید 
نهال و مــددکار اجتماعی هســتند، افــزود: نفر اول 
تولید جو آبی اســتان همدان نزدیک بــه 15 تن در 
هکتار برداشت داشته که بیش از 3.5 برابر میانگین 

کشوری است.
رضوانــی جال گفــت: تولید کننــده برتر گردوی 
اســتان همدان از شهرستان تویســرکان نیز 7 تن و 
700 کیلوگرم برداشــت داشــته که میانگیــن تولید 
استان همدان 2 تن و 900 کیلو و میانگین کشوری 2 

تن و 200 کیلوگرم است.
وی با بیــان اینکه بر اســاس آخرین آمــار فایو 
جمعیت دنیا در ســال 2050 به 9 میلیارد می رســد 

که نیاز غذایی به مراتب بیشــتر از اکنون خواهد بود، 
افزود: با توجه به کاهش منابــع آب و خاک، انرژی 
و نهاده های کشــاورزی، غیر از افزایش بهره وری در 
واحد سطح در بخش کشــاورزی چاره ای نیست که 
این برگزیدگان این مهــم را محقــق کرده اند و باید 
از قهرمانان ملی و استان تجلیل شــود و در کنار آن 

یاریگر آنها باشیم.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان همدان 
اضافه کــرد: با توجه به محدودیــت منابع، راهی جز 
افزایش بهره وری در بخش کشــاورزی وجود ندارد 
بنابراین پیشتازان افزایش بهره وری باید شناسایی 
و معرفی شــده و برای دیگر فعاالن این بخش الگو 

باشند.
رضوانــی جال گفــت: تغییــرات اقلیمی، خاک 
و آب ســه تهدید برای امنیت غذایی در ســطح بین 
المللی به شــمار می آیند که برای مقابلــه با آنها باید 

برنامه داشت.
وی افزود: یکپارچه ســازی اراضــی و جلوگیری 
از خرد شــدن اراضی، گسترش ســامانه های نوین 
آبیــاری، تقویــت زنجیره هــای تولیــد محصوالت 
کشــاورزی، توســعه گلخانه ها و اصــاح باغات از 
برنامه های اســتان همدان با هــدف تأمین امنیت 

غذایی کشور است.
مدیــر جهاد کشــاورزی تویســرکان نیــز گفت: 
فرآوری گردو و پرهیز از خام فروشی، ارزش افزوده 
و درآمدزایــی از گــردوی تویســرکان را متحــول و 

چندین برابر می کند.
مســعود اکبری افزود: بازار گردوی تویســرکان 
هر ســال میلیاردها تومان چرخش مالی دارد و این 
در شرایطی اســت که عمده گردوهای تولید شده در 

باغ های این شهرستان خام فروشی می شود.
وی بیان کــرد: ایجاد و گســترش صنایع تبدیلی 
گردوی تویسرکان در ســال های گذشته آن چنان که 
باید و شــاید رقم نخورده و همین امر موجب محقق 
نشــدن بهره وری حداکثری از ظرفیت اقتصادی این 

محصول در شهرستان شده است.
اکبری حرکــت به ســمت و ســوی محصوالت 
فرآوری ماننــد کلوچه های گردویی، ترشــی گردو و 
محصــوالت مرتبط ابتــکاری و گســترش هدفمند 
صنایــع جانبــی و تبدیلــی گــردو را عامــل ایجاد 
فرصت های جدید شــغلی و افزایش درآمدزایی در 

محصول بازار پسند گردو دانست.
وی تأکید کرد: اگــر فرآیند فــرآوری و فعالیت 
صنایع تبدیلــی گردو در شهرســتان تویســرکان به 
میزان قابــل قبولی برســد، تویســرکان می تواند از 
محصول باغی منحصر به فــرد و جهانی خود خیلی 

بیشتر از شرایط فعلی بهره ببرد.
مدیر جهاد کشاورزی تویسرکان عنوان کرد: ایجاد 
و راه اندازی نهالستان گردوی تویسرکان به عنوان یکی 
از نهالســتان های بزرگ و کم نظیر خاورمیانه با تولید 
چند هزاری پیوندک نهال گواهی شده کشور، می تواند 
پیوندک های مورد نیاز سراســر کشور و حتی خارج از 

کشور را در آینده ای نه چندان دور تأمین کند.
به نقــل از مهر، وی گفــت: در عین حــال طرح 
اصاح، سرشاخه کاری و پیوند زنی درختان گردو که 
اکنون در شهرستان تویســرکان در حال اجرا است با 
هدف افزایش سطح کمی و کیفی گردوهای تولیدی 
این شهرستان بی شک بر بازار فروش این محصول 

جهانی از اثر گذاری بی بدیلی برخوردار است.

هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس دادگستری مالیر 
گفت: دستگاه قضایی شهرســتان همچون گذشته با 
همکاری منابــع طبیعی در برخــورد قاطعانه با زمین 
خــواران و متخلفین به عرصه هــای منابع طبیعی از 
هیچ گونه تالشی کوتاهی نخواهد کرد و با قاطعیت با 

زمین خواری برخورد می کنیم.
به گــزارش هگمتانه، مدیــر کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری استان همدان به همراه روسای دادگستری، 
دادستان و تعدادی از قضات شهرســتان های مایر و 
نهاوند، رئیس منابع طبیعی نهاوند، رئیس اداره حقوقی، 
روابط عمومی، آمــوزش و ترویج اســتان وتعدادی از 
کارشناســان منابع طبیعی مایر از جنگل گاماســیاب 

شهرستان نهاوند بازدید کردند.
*همکاری و همراهی قضات در برخورد قاطعانه با 

متصرفان به منابع ملی قابل تقدیر است
اســفندیار خزائــی مدیــر کل منابــع طبیعــی 
وآبخیزداری استان در این دیدار به بیان عملکرد این 
اداره کل در جهــت حفاظت و صیانــت از عرصه های 
طبیعی پرداخــت و از همــکاری و همراهی قضات، 

دادستان شهرستان مایر و نهاوند و همکاران مجموعه 
تقدیر و تشکر کرد و خواستار تداوم همکاری و برخورد 

با متجاوزین به اراضی ملی شد.
خزائی گفــت: همــکاری و همراهــی قضات در 
برخورد قاطعانه با متصرفان به منابع ملی قابل تقدیر 
است و مقدار قابل توجهی از اراضی ملی تصرف شده 
با صدور آراء محاکم قضائی شهرستان به بیت المال 

بازگشته است.
خزائی بــا تأکید بر ضــرورت فرهنگســازی در 
بهره برداری اصولــی و حفاظت از منابــع ملی گفت: 
در راســتای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری که 
فرموده اند »فرهنــگ منابع طبیعی بایــد به معارف 
عمومی تبدیل شود« بایستی پیشــگیری را قبل از 
درمان سرلوحه کار خود قرار دهیم و به گونه ای عمل 
کنیم تا اقشــار مختلف مــردم به منابــع طبیعی به 

عنوان ســرمایه هایی ملی نگاه کنند تا برای آیندگان 
حفظ و حراســت شــود. وی افزود: عوامــل یگان 
حفاظت منابــع طبیعی در سراسراســتان قاطعانه و 
با دقت مشــغول پیگیری و پیشــگیری از تصرفات 
احتمالی هســتند که حمایت های مســتمر محاکم 
قضائی موجبات افزایش انگیزه و دلگرمی برای این 

نیروها را فراهم آورده است.
مدیرکل منابــع طبیعــی و آبخیزداری اســتان با 
تأکید بر برخورد جدی تر دستگاه قضایی با متخلفین، 
بیان کــرد: قانون هیچگونه اغماضــی برای متخلفین 
و متجاوزین به عرصه های منابع طبیعــی ندارد البته 
اجرای قاطعانه قانون عاوه بر برخورد با ســود جویان 
عرصه های منابع طبیعی سبب می شود که با مشاهده 
اعمال قانون به این باور برسند که قوانین منابع طبیعی 
در برخــورد با مختلفین بســیار محکم وقاطع اســت 

بنابراین در کنار پیشگیری و بازدارندگی از جرم احترام 
به قانون هم ماک عمل است.

سعید احمدی فر، رئیس دادگســتری مایر نیز 
در این بازدید و نشست هم اندیشــی با کارشناسان 
منابع طبیعــی با قدردانی از اقدامــات منابع طبیعی 
و آبخیــزداری در حفظ انفــال اظهار کــرد: اقدامات 
فرهنــگ ســازی منابع طبیعــی نقــش مؤثری در 

جلوگیری از تصرف وتجاوز به انفال دارد.
وی افزود: دســتگاه قضایی شهرستان همچون 
گذشــته با همکاری منابع طبیعی در برخورد قاطعانه 
با زمین خواران متخلفین به عرصه های منابع طبیعی 
از هیچ گونه تاشی کوتاهی نخواهد کرد و با قاطعیت 

با زمین خواری برخورد می کنیم.
رئیس دادگســتری مایر بیان کــرد: به تمامی 
قضات در ســطح شهرســتان تأکید وتوصیه الزم بر 

اهتمام در پیگیری و رصــد موضوعات منابع طبیعی 
که حق مردم می باشد شده است.

طرهانی رئیس دادگســتری شهرســتان نهاوند 
نیز در این دیدار حفاظت از منابــع طبیعی را وظیفه 
و تکلیف شــرعی برای همه دانســت و بیــان کرد: 
دادستانی شهرستان در برخورد با متجاوزان به انفال 
بســیار جدی اســت و با متخلفان برخــورد قاطع و 

شدید خواهد داشت.
وی گفت: با توجــه به نگاه ویژه ریاســت قوه بر 
مقابله با کســانی که چشــم طمع به اراضــی ملی را 
دارند، هیچ کوتاهــی در حمایــت از منابع طبیعی و 

حفاظت از انفال نخواهیم داشت.
به نقــل از پایگاه اطــاع رســانی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان همــدان، در این دیدار 
مدیــرکل منابــع طبیعی و آبخیــزداری اســتان از 
تاش های ریاست،دادســتان وقضات دادگســتری 
شهرســتان های نهاوند و مایر که در صیانت از بیت 
المال و برخــورد بازدارنده بــا متجاوزین عرصه های 

ملی اهتمام ویژه ای دارند تجلیل و قدردانی کرد.

شهرستان

ؤسای دادگستری مالیر و نهاوند در بازدید از جنگل گاماسیاب تأکید کردند: ر

برخورد قاطع با زمین خواری

مدیر کل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی:

تویسرکانذخیرهگاهژنتیکیگردو
نماینده مردم تویسرکان در مجلس: 70 درصد پست های سازمانی جهاد کشاورزی تویسرکان خالی است
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هگمتانه، گــروه خبر همدان: هفدهمین جلســه 
صحن شورای اسالمی شهر همدان بر محور 2 دستورکار 
جلوگیری از تخریب کوهستان الوند و بررسی افزایش 
بی رویــه قیمت مســکن به عنوان مطالبــه عمومی 

شهروندان همدانی برگزار شد.
به گزارش هگمتانه، برگزاری این جلســه صحن 
در دو بخــش با حضــور جمعــی از کوهنــوردان و 
فعاالن زیست محیطی در صحن شورا به منظور بیان 
دغدغه هایشــان با محوریت جلوگیــری از تخریب 
کوهستان الوند و در بخشــی دیگر با حضور مدیرکل 
راه و شهرســازی اســتان، معاون فرماندار، شهردار 
و مدیران شــهری همدان، رؤســای نظام مهندسی 
ســاختمان، انجمــن انبوه ســازان و اتحادیه صنف 
مشاورین اماک با محوریت بررسی افزایش بی رویه 
قیمت مســکن به عنوان دغدغه اصلی خانواده های 

همدانی، برگزار شد.
* گردان: پیگیر تخریب الوند هستیم

رئیس شــورای اسامی شــهر همدان در بخش 
نخســت این جلســه، گفت: با توجه بــه اینکه ناِم 
همدان را با عنــوان »الوند« می شناســند و محیط 
زیست کوهســتان الوند، نقش مهمی در حوزه های 
متفاوت برای شــهر همدان دارد، همگان موظف به 

حفظ این میراث طبیعی هستیم.
کامران گردان افزود: یکــی از ویژگی های جذب 
گردشــگر، بکر بودن زیست بوم اســت که مجموعه 
زیست بوم الوند به همراه حفظ پوشش گیاهی آن، 
آب وهوای همدان را تحت تأثیر قــرار داده و تخریب 
آن می توانــد نقــش مؤثــری در کاهــش کیفیت 

حوزه های مختلف این کان شهر داشته با شد.
وی افــزود: منطقــه کوهســتان الونــد همدان 
تحت مدیریت منابع طبیعی اســت، اما سازمان ها 
و ارگان هایــی ماننــد مدیریــت بحــران، جمعیت 
هال احمر، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست، 
دهکــده گردشــگری گنج نامــه، میــراث فرهنگی، 
شهرداری و شــورای شــهر همدان نیز در این عرصه 

نقش آفرینی می کنند.
گردان همچنین گفت: با توجــه به نقش منطقه 
الوند و اثرگذاری آن در شهر، این مهم توسط شورای 
شــهر مورد پیگیری قرار گرفت و اکنون به عنوان یک 

مطالبه عمومی در حال پیگیری آن هستیم.
وی افزود: شورای اســامی شهر همدان چندین 
ســال اســت که در پروژه های عمرانی به مســائل 
زیســت محیطی و فضای ســبز توجه ویژه دارد و در 
این زمینه نیز مصوبه های خوبی به شــهرداری اباغ 

داشته است.
رئیس شورای شهر همدان اعام کرد: عصر شنبه 
هفته آینده، 24 خردادماه امسال بازدید شورای شهر 
به همراه مســؤوالن امر از کوهســتان الوند به منظور 
بررســی شــرایط منطقه و تخریب کوهستان انجام 

خواهد شد.
گردان ادامه داد: البته دســتور توقــف عملیات 
تســطیح جاده دسترســی، صادر شــده اســت که 
امیدواریــم با همت مســؤوالنه و دلســوزی فعاالن 
زیســت محیطی به عنوان  مطالبه عمومی از تخریب 

الوند جلوگیری شود و حافظ آن باشیم.
وی همچنین با بیــان اینکــه در خصوص اعام 
تخریب کوهستان الوند و تســطیح جاده دسترسی 
در این منطقه توســط دهکده گردشــگری گنج نامه، 
قضاوت نمی کنم؛ ابــراز امیدواری کرد طــی بازدید 
آینده و بررسی های کارشناســانه با محوریت قانون، 
خروجی تصمیم گیری به منفعت زیســت محیطی 

منطقه منجر شود.
* محدود بودن شهر همدان از علل گرانی مسکن 

است
رئیس شــورای اســامی شــهر همدان در ادامه 
جلســه با محوریت معضــل گرانی مســکن، گفت: 
محدود بودن اراضی شهر همدان از علل گرانی مسکن 
محســوب می شــود که امیدواریم گســترش این 
محدوده در طرح جامع جدید و طرح تفصیلی شهر 

دیده شود.
گــردان؛ ورود دســتگاه های اجرایــی و نظارتی 
اســتان همدان برای سیاســت گذاری درست و حل 
معضل گرانی مســکن را ضروری برشــمرد و ادامه 
داد: گردشــگری بودن منطقه، مهاجــرت معکوس، 
صنعتی نبودن استان، قیمت گذاری کاذب در برخی 
سایت ها، کمبود زمین، نبود جاذبه سرمایه گذاری در 
مناطق شمالی شهر برای ساخت وساز مسکن، دفتر 
معامات اماک و... به عنوان علل گرانی مســکن در 

شهر همدان تعریف شده است.
وی از صــدور مجــوز یــک میلیــون و 500 هزار 
مترمربع پروانه ساخت مســکن در همدان خبر داد 
و گفت: 10 هزار واحد مســکونی تا 15 ماه آینده نیاز 
است؛ البته اداره راه و شهرســازی نیز به دنبال ایجاد 
5 هزار مســکن اســت که تا 15 ماه آینــده به ثمر 

می نشیند.
گردان با بیان اینکه شــورای شهر همدان، کاهش 
زمان صدور پروانه و الکترونیکی کــردن را قبا مورد 
توجه قرار داده بود؛ افزود: زیرساخت ها انجام شده و 
در برخی از مناطق شهر، هزینه پروانه را تا 2.5 طبقه 
رایگان کرده ایم که می تواند در کاهش قیمت مسکن، 

مؤثر باشد و نیازها را تأمین کند.
وی همچنین گفت: تشــکیل کمیته نرخ گذاری 
مسکن، پیگیری شناسنامه هوشمند اماک، کاهش 
مهندسین نقشــه در حوزه پروانه و کوتاه شدن روند 
صدور پروانه از جمله پیشــنهادات مطرح شده است 

که باید به مرور در دستور کار قرار گیرد.
رئیس شورای اسامی شهر همدان در پایان ابراز 

امیدواری کرد با برنامه ریزی صورت گرفته شکستی 
بر نرخ های کاذب داشته باشیم و بتوانیم درصدی به 

مردم کمک کنیم.
الوند؛ سرمایه عمومی  * سلماسی: کوهســتان 

مردم است
رئیــس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شــورای 
اسامی شــهر همدان هم در ادامه جلسه به احترام 
کوهنوردان حاضر در صحن شــورا، ایستاده صحبت 
کــرد و از آنان به دلیــل اینکه دغدغه  هایشــان را در 
راستای حفظ داشــته های طبیعی به ســمع و نظر 
نمایندگان خود در پارلمان شهری رساندند، قدردانی 

کرد.
رضوان سلماســی؛ کوهســتان الوند را ســرمایه 
عمومی مردم اعام کــرد و افزود: بایــد این میراث 

طبیعی را برای آیندگان حفظ کنیم.
وی با اشــاره به بازدید از منطقه کوهســتان الوند 
به منظور بررســی اقدامات صورت گرفتــه در منطقه، 
گفت: مســائل و اقدامات صورت گرفته در منطقه با 
در نظر گرفتن دغدغه های دوســتداران طبیعت مورد 
بازدید قرار خواهــد گرفت و نتایج حاصل شــده به 

صورت شفاف در اختیار همگان قرار می گیرد.
سلماســی ابراز امیدواری کرد ارتباط با طبیعت با 

کمترین آسیب همراه باشد.
* قراباغی: وجود 10 هزار واحد مسکونی خالی در 

همدان
رئیس کمیســیون اقتصــاد، ســرمایه گذاری و 
گردشگری شورای شهر همدان نیز اظهار کرد: گرانی و 
قیمت مسکن در ماه های اخیر افزایش چشمگیری 
در همدان داشــته اســت؛ به طوری کــه حتی باالتر 
از کانشــهرهایی نظیر مشــهد، شــیراز و اهواز قرار 

گرفته ایم.
حسین قراباغی؛ نقش دالالن و مشاوران اماک 
را در افزایش قیمت مؤثر دانســت و گفت: مهمترین 
عامل، گرانی زمین اســت و فقدان تفکر راهبردی در 

توسعه شهر نیز موجب این وضعیت شده است.
به گفته قراباغی؛ براســاس بررســی های صورت 
گرفته 10 هزار واحد مسکونی خالی در همدان وجود 

دارد که در افزایش قیمت مسکن، بی تأثیر نیست.
قراباغــی؛ نقــش عــوارض شــهرداری و نظام 
مهندسی را از دیگر عوامل تأثیرگذار در گرانی مسکن 
دانست و گفت: نقش دســتگاه های نظارتی باید در 

این زمینه مشخص شود.
وی با اشــاره به اینکه متأسفانه طرح جامع شهر 
همدان که قرار بود توســط مشــاور، مطالعه، تدوین 
و ارائه شــود، در حد یک نقاشــی باقی ماند و هیچ 
نتیجه ای نداشته است؛ گفت: در سال های اخیر نیز 
تفکیک اراضی صورت نگرفت و با وجود درخواســت 
دستگاه های نظارتی مبنی بر دالیل به اجرا نرسیدن 

این طرح، هیچ اقدامی صورت نگرفت.
رئیس کمیســیون اقتصــاد، ســرمایه گذاری و 
گردشگری شورای اسامی شهر همدان با بیان اینکه 
عوارض شهرداری و نظام مهندسی در گرانی مسکن 
مؤثر است؛ عنوان کرد:  وبگاه های تبلیغاتی نیز عامل 
گرانی مسکن در همدان محسوب می شوند؛ از این رو 
دستگاه های نظارتی باید دســتور توقف این شگرد 
خرید و فروش و اجاره مسکن را بدهند؛ زیرا دالل ها 
و مالکان مسکن به دلخواه نرخ های کاذب را منتشر 

می کنند.
قراباغــی با توجه بــه اینکه همدان به بن بســت 
توسعه جغرافیایی رسیده است؛ افزود: تاش برای 
جذب ســرمایه گذار در راســتای ایجاد شهرک های 
مســکونی و ویاســازی باید مورد توجه قرار گیرد و 

طرح های تشویقی مدنظر باشد.
وی با اشاره به اینکه شــهری مانند اصفهان واحد 
تجاری غیرمجاز ندارد، اما در همــدان باالی 20 هزار 
واحد تجاری غیرمجــاز داریم؛ خطاب به شــهردار، 

درخواست کرد: اماک غیرمجاز شناسایی شود.
* فتحی: جوانان، درصد عمده اجاره نشــینان را 

تشکیل می دهند
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسامی 

شــهر همدان نیز گفت: جوانان به ویژه زوج ها درصد 
عمده اجاره نشینان در این شهر هستند.

علی فتحــی افــزود: وضعیت نامطلــوب گرانی 
مســکن موجب شــده تا یک کارمند نیمی از حقوق 
خود را صرف اجاره مســکن کند؛ ضمن اینکه اکنون 
بسیاری از آنها به دنبال دریافت تسهیات برای رهن 

خانه هستند.
وی با تأکید بــر اینکه مجمع نماینــدگان باید به 
این مســأله ورود پیدا کرده و به دنبال اصاح قانون 
اساسی در این حوزه باشند؛ افزود: اکنون با وضعیت 
روبه رشــد گرانی مســکن، اگر حقوق 30 ساله یک 
کارمند را هم محاســبه کنیــم؛ نمی توانــد صاحب 

مسکن شود.
* کاوســی امید: تأکید بر توقف فعالیت مشاور 

امالک در امالک غیرتجاری
دیگر عضو شورای اسامی شهر همدان نیز گفت: 
هم اینک بازار داغ ســودآوری مســکن موجب شده 
تــا متقاضیان اخذ مجوز تأســیس مشــاور اماک 
افزایش چشمگیری یابد؛ به طوری که هم اکنون 500 

متقاضی در صف انتظار قرار دارند.
اکبــر کاوســی امید افــزود: در صنف مشــاوران 
اماک شــاهد فعالیــت افراد منصف هســتیم؛ اما 
برخی نیز دالل و واسطه هســتند و با خرید مسکن، 
آن را با چندبرابر قیمت ظرف یکی دو ماه به فروش 

می رسانند.
وی با بیــان اینکه امــروزه مشــاوران اماک در 
خیابان های شــهر همــدان از تعداد فروشــگاه های 
عرضه مواد غذایی بســیار بیشتر اســت؛ از مدیریت 
شــهری درخواســت کرد آن دســته از امــاک که 
موقعیــت تجاری ندارنــد را به کمیســیون ماده 100 

ارجاع و فعالیت آنها را متوقف کند.
کاوســی امید با بیان اینکــه هم اکنون زمین های 
نیــروی انتظامی آمــاده تفکیک هســتند، گفت: با 
تفکیک این زمین ها می توان زمینه ساخت وســاز را 
مهیا کرد؛ ضمن اینکه با اقدام مطلوب شــهرداری و 
راه و شهرسازی، عملیات تفکیک زمین 32 هکتاری 

منطقه خضر نیز اجرا شد.
وی فعالیت 2 وبــگاه تبلیغاتی در فضای مجازی 
و شــبکه های اینترنتــی را در گرانی مســکن دارای 
تأثیر مستقیم دانست و از دادســتانی و پلیس فتا 
درخواســت کرد فعالیت وبگاه های دیوار و شیپور در 

حوزه مسکن کنترل و ساماندهی شود.
کاوســی امید در ادامه با اشــاره به تسطیح جاده 
دسترســی الوند، گفت: از آغاز به کار شــورای پنجم 
پیگیر مسائل گنجنامه هستیم و شاید اطاع رسانی 
دقیقی صورت نگرفته اســت؛ امــا علی رغم مطالبه 
برای عدم تخریب طبیعت، امیدواریم همگان پیگیر 
سهم 13.5 درصدی مجموعه شــهرداری همدان از 

تله کابین گنجنامه هم باشیم.
وی در پایان با اشاره به مســتحدثات غیرقانونی 
واقع در باغ ها و کوهســتان الوند، گفت: آمادگی این 
را داریم که تمامی تجهیزات شــهرداری را در اختیار 
مسؤوالن امر قرار دهیم تا با حکم دادستانی تمامی 
مستحدثات غیرقانونی باغ های اطراف شهر همدان و 

گنج نامه محو شود تا طبیعت را زنده نگه داریم.

* مولوی: طرح تفصیلی شــهر همــدان یکی از 
دالیل گرانی مسکن

رئیس مرکــز مطالعات و پژوهش های شــورای 
اسامی شــهر همدان نیز اظهار کرد: مسکن، کاالی 
لوکس نیست؛ بلکه یک نیاز ضروری برای انسان ها 

محسوب می شود.
ابراهیم مولوی با بیان اینکه دالیل متعددی برای 
گرانی مســکن در همدان وجود دارد؛ افزود: یکی از 
دالیلی گرانی مســکن نسبت به شــهرهای همتراز و 
حتی نسبت به پایتخت، طرح تفصیلی شهر همدان 
اســت؛ از ســوی دیگر با اجرای طرح تفصیلی باید 
زمینه های الزم برای مســکن ارزان قیمت هم لحاظ 

شود.
وی معتقد اســت: یک دایره به دور شهر کشیده 

شده است و ما از این دایره، فضای بیشتری نداریم 
و قابل افزودن نیست؛ از این رو کمبود زمین و عرضه 
آن موجب بــر هم خــوردن تعادل عرضــه و تقاضا 

می شود.
به گفته مولوی؛ دلیل دیگر رعایت سرســختانه و 
البته بیش از اندازه توســط شــهرداری همدان، راه و 
شهرسازی و سازمان نظام مهندسی است؛ به طوری 
کــه آیین نامه های مطرح شــده در تهــران که هنوز 
به استان همدان نرسیده توســط این سازمان ها در 

راستای سخت گیری به مردم، اعمال می شود.
وی ادامه داد: این در حالی اســت که بسیاری از 
اســتان ها از جمله اصفهان، کرمان و خراسان رضوی 
اباغیه های رســیده را توســط تیم های کارشناسی 
بررسی و بومی سازی کرده و سپس اجرا می کنند که 
البته قوانین وزارت کشور این اجازه را هم داده است؛ 
اما متأسفانه در استان همدان نمی خواهند این اتفاق 

رخ دهد و به دنبال سخت گیری بیشتر هستند.
رئیس مرکــز مطالعات و پژوهش های شــورای 
شــهر همدان در ادامه گفت: مجریان، پول اضافی و 
هنگفتی از سازندگان اخذ می کنند و هیچ مسؤولیتی 
هم نمی پذیرنــد؛ از این رو ســازنده نیــز تمام این 
هزینه ها را در قیمت تمام شــده سرشکن می کند و 

قیمت افزایش می یابد.
مولوی با بیان اینکه ســومین عامل، عدم توجه 
به شــرکت ها و انجمن های تخصصی اســت؛ ادامه 
داد: وقتی فردی به دنبال ساخت وساز است باید به 
متخصصان امر مراجعه کند و در انجمن انبوه ســازان 
و یا شرکت های ساختمانی نسبت به انعقاد قرارداد 
اقدام کند تا کیفیت احداث ساختمان  مطلوب باشد، 
در حالی که ورود افــراد غیرمتخصص موجب گرانی 
مســکن، کاهش کیفیــت و افزایــش پرونده های 

شکایت می شود.
وی با اشــاره به نقش شــهرداری در هزینه تمام 
شــده مســکن، اظهار کرد: امسال نســبت به سال 
گذشته هزینه عوارض پروانه ها از سازندگان حرفه ای 
مســکن تنهــا 20 درصد افزایــش یافته کــه در هر 
مترمربع در همدان بین 5 تا 25 میلیون تومان است 

که یک درصد هم نیست و تأثیر بسزایی ندارد.
مولوی درباره اعمال محدودیــت ارتفاع در بافت 
ســنتی شــهر و تأثیر آن بــر گرانی نیز عنــوان کرد: 
وقتی به نگاه متخصصان توجه نمی شود و تنها نگاه 

اقتصادی، ماک است و با لودرو و بلدوزر به تخریب 
بافت قدیمی که باید احیا شــود، می پردازند؛ چیزی 

باقی نخواهد ماند.
رئیس مرکــز پژوهش های شــورای اســامی 
شــهر همدان با اشــاره به اینکه هر نوع محدودیتی 
برای ساخت وســاز موجب افزایش قیمت مســکن 
خواهد شد و بهتر اســت که اداره کل میراث فرهنگی 
خانه های قدیمی را احیا کند؛ گفت: میراث فرهنگی 
برای بازســازی یک خانه قدیمی چون مسافرخانه 
آبادان توان نــدارد؛ بنابراین اعمــال محدودیت، چه 

کمکی به مردم می کند؟
مولوی با تأکید بر اینکه به نظرم مــا نیاز به عزم 
ملی داریم تا این مســأله برطرف شــود، افزود: در 
دولت  های گذشته مســکن مهر بود و در دولت فعلی 
کنار گذاشته شد و مسکن ملی هم تاکنون به نتیجه 

نرسیده است.
به گفته وی؛ متأسفانه بانک ها وظیفه اصلی خود 
را در پرداخت تســهیات کم بهره به مــردم فراموش 
کردند و وارد بنگاه داری شــدند و امروز ما شــرمنده 
مســتأجران هســتیم که بیــش از 70 درصد هزینه 
خانوارهای مســتأجر و گاهی 100 درصد را مســکن 

تشکیل می دهد.
مولــوی معتقد اســت: تســهیات ارزان قیمت 
مسکن به شرط تملک می تواند موجب خانه دار شدن 
زوج های جوان و سایر خانوار های بدون مسکن شود 

که باید مورد توجه قرار بگیرد.
* نوراله زاده: شهر جدید همدان در دستور کار قرار 

گیرد
و معمــاری  رئیــس کمیســیون شهرســازی 
شورای اســامی شــهر همدان هم گفت: بر اساس 
آسیب شناسی ها، مشکات حوزه مسکن به چندین 
دهه گذشــته بازمی گردد که مســکن از حوزه نیاز به 

سرمایه تبدیل شد.
نرگس نوراله زاده افزود: یکی از مشــکات شــهر 
همدان این اســت که نقدینگی باالســت؛ اما طرح 
جامع اقتصادی برای این منطقه پیش بینی نشــده 

است تا شرایط نقدینگی را سامان دهد.
وی با اشــاره به محدودیت اراضی شــهر همدان 
برای گسترش ساخت وســاز، اظهار کرد: در آمایش 
سرزمین، شــهر جدید برای همدان پیش بینی شده 
است؛ اما متأسفانه مکان یابی آن دچار مشکاتی بود 
و به جای اینکه دنبال رفع مشکل مکان یابی باشیم، 
صورت مســأله را پاک کردند؛ در حالی که باید شهر 

جدید در دستور کار قرار گیرد.
نوراله زاده بــا بیان اینکه برخــی افزایش عوارض 
پروانه ساختمانی را یکی از دالیل گرانی مسکن برمی 
شمرند و گفت: شاید متوسط میانگین قیمت تمام 
شده مسکن و سهم عوارض شــهرداری، یک درصد 

بیشتر نیست و اثرگذاری آنچنانی ندارد.
وی تأکید کــرد: باید آسیب شناســی دقیقی بر 
وضعیت نابسامان مسکن به منظور رفع این معضل، 

داشته باشیم.
رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری شورای 
شهر همدان در ادامه تقویت حوزه کارشناسی مشاوره 
طرح جامع را امری ضروری دانست و گفت: مشاور 
موظف شود بدنه کارشناســی را تقویت کند؛ زیرا این 

مهم افق آینده شهر همدان را ترسیم خواهد کرد.
* شهردار: فرایند صدور پروانه تا یک ماه آینده در 

همدان دگرگون می شود
شــهردار همدان هم در خصوص گرانی مســکن 
در همدان، اظهار کرد: موضوع گرانی مســکن حاصل 
اقتصاد اســت و با دور هــم نشســتن و مباحثی را 

مطرح کردن قرار نیست مسکن ارزان شود.
عباس صوفی با بیــان اینکه ارزان کــردن فرایند 
توسعه مســکن در شــهر موجب می شــود مسکن 
منطقی داشته باشــیم؛ گفت: ما نمی توانیم مسکن 
ارزان داشــته باشــیم؛ اما می تــوان بــا راهکارهای 

مناسب، مسکن منطقی داشت.
وی با اشــاره بــه اینکــه در برخی از نقاط شــهر 
شــاهد زمین ها و ســاختمان های گران هســتیم؛ 

افزود: مسأله اقتصاد موجب گرانی مسکن شده که 
انکارناپذیر است.

صوفی با بیــان اینکه از ســال 96 تاکنون به طور 
متوســط قیمت مســکن 200 درصد افزایش داشته 
است؛ گفت: در ســال 96 مجموعه تعرفه شهرداری 
برای صدور پروانــه 1.8 درصد نســبت به مجموعه 
ســاخت بوده و امســال به یک دهم رســیده است؛ 
یعنی 8 درصد پایین تر نســبت به قیمت کل در نظر 

گرفته ایم.
وی با اشــاره به اینکه مهاجرت، مرکز غرب کشور 
بودن و فرهنگ سرمایه گذاری ملک در شهر همدان و 
نیز کشور در حوزه افزایش قیمت اثرگذار بوده است؛ 
بیان کرد: مسکن، روند خود را پیش می گیرد و قرار 
نیست با جلسات ما ارزان شود؛ اما باید اقداماتی را 

انجام داد.
شــهردار همدان با تأکید بر اینکه در حوزه فرایند 
صدور پروانه اقدام خوبی انجام شده است؛ افزود: در 
یک ماه آینده فرایند صدور پروانه در همدان دگرگون 

می شود و این مهم، اتفاق خوبی در شهر خواهد بود.
صوفی با اشاره به اینکه با هماهنگی صورت گرفته 
دفاتر تسهیل گری و مهندســی برای تسریع در کار 
مردم و جلوگیری از دالل ســازی درشــهر راه اندازی 
خواهد شــد؛ تأکید کرد: با این اقدام صدور پروانه به 
دست مهندســان انجام می شــود و مردم مستقیم 
مراجعه می کنند و دیگر کار از حوزه مجموعه ســتاد 

شهرداری، دفتر نظام مهندسی و... خارج می شود.
وی با بیــان اینکــه برنامه ریزی برای ســاخت 
انبوه مســکن در همدان انجام می شود؛ گفت: اتفاق 
خوبی صــورت گرفته و مدیــرکل راه و شهرســازی 
استان مذاکرات خوبی در این زمینه با تهران داشته 
تا بتوانیم قســمتی از زمین های دولتی را در اختیار 

تعاونی  ها قرار دهیم و آنها را فعال کنیم.
شــهردار همدان با تأکید بر اینکه باید واقعیت ها 
را در نظر گرفت؛ گفت: در حوزه طرح جامع شــهری، 
اقدامات خوبی صورت گرفته اســت؛ هر چند مدت 
زمــان آن طوالنی شــد، اما کاری معقول نســبت به 

توسعه شهر در حال انجام است.
صوفی بــا بیان اینکه برای نخســتین بار اســت 
که شــهرداری به صورت جدی در حوزه طرح جامع 
ورود کرده اســت؛ افزود: چند ماهی است که کار به 
طور جدی پیگیری می شود و در آینده نزدیک، طرح 

جامع به تصویب می رسد.
* حسینی: 9 هزار همدانی نیازمند تأمین مسکن 

هستند
مدیرکل راه  و شهرسازی استان همدان نیز در این 
نشســت با تأکید بر اینکه در ساخت مسکن ملی از 
ظرفیــت زمین های موجــود دســتگاه های اجرایی 
استفاده می شــود؛ گفت: هم اینک بین 8 تا 9 هزار 

همدانی نیازمند تأمین مسکن هستند.
داریوش حســینی افزود: در طرح مسکن ملی، 
17 هزار و 300 همدانی ثبت نام کــرده اند که پس از 

پاالیش، به 8 تا 9 هزار نفر خواهند رسید.
حسینی بیان کرد: بر این اساس ایجاد 5 هزار واحد 
مسکونی را برنامه ریزی کرده ایم و تفاهم نامه های الزم 

نیز با دستگاه های اجرایی منعقد شده است.
وی با اشاره به اینکه ســه دوره گرانی مسکن را از 
دهه 80 تاکنون داشته ایم، افزود: متأسفانه تغییرات 
قیمت ارز و ســوداگری ها در کشــور موجب تغییر 

قیمت مسکن شده است.
مدیرکل راه  و شهرســازی اســتان همدان اظهار 
کرد: تفکیک ها با رعایت قوانین زمین شهری الزامی 
است و گفته شــده در خصوص باغ ها باید ماده 14 

رعایت شود.
حسینی با اشــاره به طرح جامع شــهری، تأکید 
کرد: تا زمانی که تمام کارشناســی ها صورت نگیرد، 

طرح جامع را نخواهیم بست.
* زمانی: تأکید بر کمبود مسکن در همدان

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار همدان 
نیز با بیان اینکه بر اســاس آمار نفوس و مسکن، از 
ســال 95 تا 99 برای 24 هــزار و 376 واحد پروانه 
صادر شده است؛ اظهار کرد: این مهم در شهر همدان 

بیش از 22 هزار مورد بوده است.
رضا زمانی با اشاره به اینکه به ازای هر سه نفر یک 
واحد مســکونی در شــهر همدان داریم و این نشان 
می دهــد کمبود واحــد نداریم؛ گفت: ممکن اســت 
واحدهایی خالی باشــد که به حوزه سرمایه گذاری و 

سوددهی برگردد.
وی با اشــاره به اینکه متأســفانه در حال حاضر 
زمین مرغوب در شــهر همدان نداریــم؛ افزود:  باید 
زمین های مرغوب در شــهر همدان داشــت که این 

مهم، نیازمند برنامه ریزی صحیح است.
معاون فرماندار همدان با تأکید بــر اینکه نیاز به 
بانک اطاعاتی از اماک شــهر همــدان داریم، بیان 
کرد:  باید شناســنامه هوشــمند مســکن را در شهر 

همدان ایجاد کنیم.
زمانی خواستار اصاح نظام تعرفه مشاوره اماک 
شــد و گفت: میزان تعرفه اماکی در معامله مسکن 

نباید بنابر قیمت مسکن باشد.
به گزارش روابط عمومی شــورای اســامی شهر 
همدان، در پایان جمعی از خانواده بزرگ کوهنوردی و 
طبیعت گردی همدان با حضور در صحن شورا به بیان 
دغدغه هایشــان در حوزه کوهستان الوند پرداختند و 
از نمایندگان مردم در شورای شهر، مسؤوالن اجرایی 
و قضایی درخواســت داشــتند برای نجــات منابع 
ذی قیمت طبیعی و زیســت محیطی بسیج شوند و 
در حفاظت از آنچه وجــود دارد و برای احیای آن چه 

ضایع شده، همت مضاعف داشته باشند.

در هفدهمین صحن شورای اسالمی شهر همدان مطرح شد:

»مسکن«و»الوند«؛مطالبههمدانیها
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مدیر تیم های ملی کشتی 
خطاب به مربیان همدانی

حرفه ای تمرین دهید

هگمتانه، گــروه ورزش: مدیــر تیم های ملی 
کشــتی آزاد کشــور با تأکید بــر اینکــه هدایت 
کشــتی گیران در تمرینات باید با دیدگاه حرفه ای 
اجــرا شــود گفــت: مربیان بایــد کشــتی را در 
حالت های مختلف آموزش دهند و شرایط مسابقه 

را در مرور فن ایجاد کنند.
محسن کاوه در دوره توجیهی و دانش افزایی 
مربیان کشــتی اســتان همدان با تشریح نکات 
فنی مهــم و مــورد توجــه مربیــان در تمرین و 
مســابقات گفت: اعتقاد زیادی به مرور فن دارم 
چرا که اعتماد به نفس و توانایی های فنی کشتی 

گیر را باال می برد.
مربی ســابق تیــم ملی کشــتی کشــورمان 
خاطرنشــان کرد: مرور کمتر از یک ساعت مفید 
بــرای هیچ کشــتی گیر مؤثر نیســت و در حالت 
تاکتیکی نیز باید شــبیه ســازی تمرینی انجام 

شود.
کاوه گفت: در شــرایط مســابقه یــک مربی 
حرفه ای فقط راهکار به کشــتی گیر می دهد و بی 

جهت اسم کشتی گیر را صدا نمی زند.
وی بــا تأکید بر لــزوم ارتقا ســطح تاکتیکی 
کشــتی گیران گفت: قهرمانان مشــهور و معروف 
کشــتی همواره به اجرای مرور فــن در تمرینات 
پرداختنــد و همیــن مســاله باعث شــد تا در 
مســابقات به لحاظ آمادگی تکنیکی و مســایل 

روحی در بهترین شرایط باشند.
کاوه ادامــه داد: تنبیــه یک کشــتی گیر باید 
فعالیت ســخت بدنی باشــد نه اینکه حرف های 
نامربوط بــه او گفته شــود و تشــویق ها نیز باید 

بیش از تنبیه انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه لبــاس مربیان در حین 
تمرین و مســابقه بایــد مرتب باشــد، بیان کرد: 
اخاق و رفتار مربی باید الگوی کشتی گیر باشد و 

از توهین به شاگرد پرهیز شود.
محســن کاوه مدیر تیم های ملی کشتی آزاد 
کشور به دعوت هیأت کشتی استان همدان برای 
تدریس در دوره توجیهی و دانش افزایی مربیان 

همدانی به این شهر سفر کرده است.
کاوه در جریان ســفر بــه همدان بــه عیادت 
داریوش میرابیان از پیشکســوتان مطرح کشتی 

این شهر رفت.

قهرمان کاراته در صف 
مدافعان سالمت تقدیر شد

هگمتانــه، گــروه ورزش: مدیــرکل ورزش و 
جوانان اســتان همدان با حضور در بیمارســتان 
سینای همدان از مریم عســگری فروغ، ورزشکار 
با اخالق کاراته اســتان به نمایندگــی از مدافعان 

سالمت در مقابله با کرونا تقدیر کرد.
محســن جهانشــیر با تأکیــد بر تــاش و از 
خودگذشــتگی کادر درمــان در مقابلــه بــا کرونا 
ویروس گفــت: آنچه باعث دلگرمــی و امید این 
روزهای جامعه و پرداختن مردم به زندگی عادی 
است، تاش ها و از خودگذشــتگی سفیدپوشان 
مدافع ســامت جامعه اســت که گمنام وجان بر 

کف با دلسوزی در صف مقابله حضور دارند.
مدیرکل ورزش و جوانان بــا تقدیر از مدافعان 
سامت گفت: مدافعان ســامت الگوی انسانیت 
و همنوع دوستی هســتند و جامعه امروز نیازمند 
این فرهنگ زیبای پهلوانی است که در این راستا 
از خانم مریم عسگری فروغ، بانوی ورزشکار و با 
اخاق استان به نمایندگی از مدافعان سامت در 
صف مقابله با کرونا تقدیر می شود تا قدردان این 

تاش ها باشیم.
مریم عســگری فروغ، کاراتــه کا همدانی که 
نشــان های رنگارنگی در عرصه هــای ملی و بین 
المللی دارد به عنوان مروج فرهنگ پهلوانی کشور 
نیز انتخاب و مورد تقدیــر وزارت ورزش و جوانان 

قرار گرفت.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان همدان به 
نمایندگی از جامعه بزرگ ورزش و جوانان استان 
پیش از این با حضور در بیمارســتان بزرگ بعثت 
و مرکز بهداشــت همدان از اقدامات و تاش های 

مدافعان سامت تقدیر کرده است.

خبــر

نایب قهرمان جهان
 سکاندار کشتی نهاوند شد

ســعید ابراهیمی نایب قهرمان اســبق کشتی 
آزاد جهان سکاندار هیأت کشتی شهرستان نهاوند 

شد.
طی مراسمی در کاس دانش افزایی محسن 
کاوه بــا اباغ حکمــی از ســوی حمیدرضا یاری 
رئیــس هیأت کشــتی اســتان همدان ســعید 
ابراهیمی بــه عنوان سرپرســت هیأت کشــتی 

شهرستان نهاوند منصوب شد.

صعود کوهنوردان بافت
 به قله الوند

تیم کوهنوردی احیاء اســتیل فــوالد بافت به 
همراه جمعی از کوهنوردان هیأت کوهنوردی این 
شهرستان به سرپرستی حســین کاویانی به قله 
یخچال واقع در استان همدان، صعودی موفقیت 
آمیز داشــت. این صعود به مناسبت قیام خونین 
پانزده خرداد به بام اســتان همــدان، با حمایت 

مالی شرکت احیاء استیل فوالد بافت انجام شد.
در پایان ایــن صعود، تیم کوهنــوردی مراتب 
ســپاس خــود را از زمانیان مدیر عامل شــرکت 
احیاء اســتیل فــوالد بافت، حاتمــی و جعفری 

عنوان کرد.
گفتنی اســت قله یخچال، یکــی از قله های 
واقع در کوهســتان الوند است که با ارتفاع 3580 
متر، بلندترین قله استان همدان به شمار می رود. 
این قله، یکی از قله های طرح ســیمرغ کوه های 
ایران و بام استان همدان اســت و به دلیل ذوب 
دیرهنگام برف های این قلــه، به آن یخچال گفته 

می شود.

آغاز لیگ کشتی
 با 16 تیم از اول مرداد

ســازمان لیگ فدراسیون کشــتی آئین نامه 
اجرایی لیگ برتر کشــتی آزاد و فرنگی در ســال 

99 را اعام کرد.
آییــن نامه اجرایــی لیگ برتر کشــتی آزاد و 
فرنگی در ســال 99 پس از تدوین توسط شورای 

فنی سازمان لیگ کشتی به تصویب رسید.
در ایــن آیین نامــه که به هیأت های کشــتی 
اســتانی ارسال شــده، به باشــگاه ها مهلت داده 
شده تا 2 تیرماه اعام آمادگی رسمی خود را برای 
حضور در لیگ برتــر کشــتی آزاد و فرنگی اعام 

کنند.
همچنین بر اســاس برنامه ریزی انجام شده، 
بیســتمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی از 

یک مردادماه سال 99 آغاز خواهد شد.
از جملــه موارد مهــم و کلیــدی در آیین نامه 
لیگ برتر، می توان به بندی اشــاره کرد که حضور 
ســه ملی پوش و دو کشــتی گیر خارجی در هر 
تیم مجاز اعام شده است. از سوی دیگر اعضای 
کادرفنی تیم های ملی کشتی بزرگساالن که دارای 
قرارداد با فدراسیون هستند، از حضور در لیگ برتر 

منع شده اند.
همچنین مبلغ ورودی برای تیم های حاضر در 
لیگ برتر که 8 تیم در کشــتی فرنگــی و 8 تیم 
در کشــتی آزاد تعیین شــده، 350 میلیون ریال 

خواهد بود.
حضور همدان در این مســابقات باوجود اعام 

آمادگی قبلی، اما در هاله ای از ابهام است.

تقدیر فدراسیون تیراندازی
 از رئیس هیأت همدان

رئیس فدراسیون تیراندازی جمهوری اسامی 
ایران با ارســال پیامی از ســید ناصــر محمودی 
رئیس هیأت تیراندازی استان به منظور پیشنهاد، 
حمایــت و پیگیری جهــت انتخــاب مه لقا جام 

بزرگ به عنوان سفیر مدرسه سازی قدردانی کرد.
در این پیام آمده اســت: »بــرادر ارجمند جناب 
آقــای دکتــر محمــودی؛ بدینوســیله از زحمات، 
پیگیری ها و حمایت های جنابعالی جهت انتخاب 
سرکار خانم جام بزرگ تیرانداز ارزشمند کشورمان به 

عنوان سفیر مدرسه ساز تبریک عرض می کنیم«.

اهدا نشان پهلوانی به پرستار 
و ورزشکار همدانی

 مدافع سالمت
در آیین نکوداشت روز ملی فرهنگ پهلوانی و 
ورزش های زورخانه ای با حضور دکتر عبدالحمید 
احمدی معــاون توســعه ورزش همگانی وزارت 
ورزش و جوانان، پیشکسوتان ورزش زورخانه ای 
و نــام داران ورزش کشــور از مروجــان فرهنگ 

پهلوانی کشور تقدیر شد.
در این ویژه برنامه که در زورخانه سپهبد شهید 
ســلیمانی دهکده المپیــک برگزار شــد از مریم 
عســگری فروغ، بانوی نــام آور کاراتــه و مدافع 
سامت تقدیر شد و نشان مروج فرهنگ پهلوانی 

به ایشان اهدا شد.

چهارگوشه ورزش

شهردار همدان در آیین اختتامیه ورزش محالت خبر داد:

بهکارگیریظرفیتشورایاجتماعیمحالتدرتوسعهورزششهروندی
وندی« زش محالت  به »شهر تغییر نام ور

هگمتانــه، گــروه ورزش: مراســم تقدیــر از 
برترین های پنجمین دوره جشنواره ورزش محالت 

با حضور جمعی از مسؤوالن استانی برگزار شد.
ورزش محات شهر همدان، پنج سالی است با 
برنامه ریزی بهتر و البته با اضافه شــدن رشته های 
جدید با رویکردی نو فعالیت خودش را آغاز کرده 

است.
در همین راســتا مراســم اختتامیــه پنجمین 
دوره جشنواره ورزش محات همدان گرامیداشت 
یاد و خاطره سردار سرلشکر شــهید حاج حسین 
همدانی، در رشــته های فوتبال، کشــتی، هندبال، 
والیبال ســه نفــره بانــوان، دارت، هفت ســنگ و 

دوومیدانی برگزار شد.
در این مراسم، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده 
مردم همــدان در مجلس، کامران گــردان رئیس 
شورای اســامی شــهر همدان، رضوان سلماسی، 
ابراهیم مولوی و علی رحیمی فر اعضای شــورای 
اســامی شــهر همدان، عباســی صوفی شهردار 
همدان و محســن جهانشــیر مدیــرکل ورزش و 
جوانان اســتان همدان و مســؤوالن برگزاری این 

رویداد حضور داشتند.
همچنیــن در این مراســم هادی ســبزواری 
رئیس هیأت ورزش هــای همگانی، پرویز ریحانی 
رئیس هیأت بســکتبال و مهــدی بوجاریان دبیر 

هیأت فوتبال همدان نیز حضور یافتند.
* بکارگیری ظرفیت شــورای اجتماعی محالت 

در توسعه ورزش شهروندی
شهردار همدان در این مراسم با اشاره به درگیر 
شــدن شــورای اجتماعی محات در امــر ورزش 
گفت: در حال حاضر 12 محله همدان دارای شورای 
اجتماعی محات هســتند که تا پایان تابســتان 
تمام محــات همــدان دارای شــورای اجتماعی 

خواهند شد.
عباس صوفی اظهــار کرد: از ظرفیت شــورای 
اجتماعی محات نیز در امر ورزش شــهروندی در 
سال جدید استفاده خواهد شد تا تمامی محات 
همدان درگیر ورزش شــوند و شــاهد گســترش 

بیشتر ورزش در محات همدان باشیم.
وی با بیان اینکــه 10 هزار ورزشــکار در ورزش 
محات همدان فعال هســتند، از ایجاد 17 زمین 
چمــن ورزشــی در ســطح محات شــهر همدان 

خبرداد.
وی افزود: بیش از 10 هزار ورزشــکار در ورزش 
محات همدان فعال هستند که این آمار در کشور 

بی نظیر است.
صوفی خاطرنشــان کرد: امســال برای رشــد 
زیرساخت های ورزشی 17 زمین چمن ورزشی در 
سطح محات شهر همدان ایجاد می شود کمااینکه 
از نظر رشد ســرانه ورزشــی محات نیز قدم های 

خوبی در سال گذشته برداشته شده است.
شــهردار همدان با بیان اینکه به دنبال برگزاری 
مراســم اختتامیه بزرگ تــری بودیم، بیــان کرد: 
متأســفانه با شــیوع ویروس کرونا ایــن برنامه 

ممکن نشد.
شهردار همدان عنوان کرد: اگر کرونا به ما اجازه 
می داد به طور قطع به دنبال اختتامیه باشکوه تری 

در پنجمین دوره المپیاد ورزش محات بودیم.
*تقدیر از خادمان بی ادعای ورزش محالت

رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شــورای 
اســامی شــهر همدان نیز در این اختتامیه گفت: 
ورزش محــات همدان بــه دلیل مردمــی بودن 
از ارزش بســیار باالیی برخــوردار بــوده و جا دارد 
از زحمــات خادمــان ورزش محــات کــه بدون 
چشم داشــت و بی ادعا فعالیت می کنند تشــکر 

کنم.
رضوان سلماســی افزود: اکثر ورزشــکارانی که 
امروز به مقام قهرمانی رســیده اند از درون همین 
ورزش محات بیرون آمده اند که نشــان می دهد 

گســترش ورزش محات از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار است.

وی با بیان اینکــه در موضوع افزایش ســرانه 
ورزشــی اقدامات خوبی در همــدان صورت گرفته 
است، بیان کرد: یک سالن ورزشی در فرهنگسرای 
والیت کوی خضر و کوی شــهید مــدرس در حال 
ســاخت بوده و در امــر ایجاد زمیــن چمن های 

مصنوعی نیز به خوبی کار شده است.
رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شــورای 
اســامی شــهر همدان عنوان کرد: ورزش محات 
همدان الگوی خوبی در کشور خواهد بود و باز هم 

ظرفیت گسترش و مطرح شدن را دارد.
سلماســی با اشــاره بــه گســترش ورزش 
محــات در بخش بانوان گفــت: ورزش محات 
در همــه زمینه هــا در حــال گســترش اســت 
کــه امیدواریم با اســتفاده از ظرفیت شــورای 
اجتماعــی محــات باز هم شــاهد درخشــش 

ورزش محات همدان باشیم.
* تأکید بر توجه بیشتر به ورزش محالت

حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مردم همدان 
در مجلس شورای اسامی نیز در این مراسم گفت: 
باید ورزش محات را بیشــتر دریابیم و در کشور 
از استانهای پیشــرو در زیر ســاخت های ورزشی 

هستیم.
وی افزود: در چند ماه اخیر چند استخر افتتاح 
شده و در محات زمین چمن هایی به وجود آمده 
که شرایط را باید مهیاتر کنیم و در تمام روستاهای 
بزرگ در حال احداث سالن های ورزشی استاندارد 

هستیم.
در پایان این مراســم از عوامل اجرایی المپیاد 
ورزش محات، تیم هــای برتر و اصحاب رســانه 

تقدیر شد.
همچنین مقرر شــد از این پس ورزش محات 

به »ورزش شهروندی« تغییر نام دهد.
* حاشــیه نــگاری اختتامیــه المپیاد ورزش 

محالت
در جریــان مراســم اختتامیه المپیــاد ورزش 
محات همــدان، ســعید پنــاه آبادی بــه عنوان 

مسوول ورزش شهروندی منصوب شد.
پناه آبادی پیش از این مســوول کمیته ورزش 

محات همدان بود.
اعضای کمیته هــای مختلــف ورزش محات 
همدان در پایان این مراسم با پیام حیدری معاون 
ورزش سازمان فرهنگی ورزشــی شهرداری و داور 
بین المللــی فوتبال کشــورمان عکــس یادگاری 
انداختنــد. حیــدری از چهره هــای محبــوب نزد 

ورزشکاران محات همدان است.
سعید پناه آبادی فردا یکشــنبه میهمان برنامه 
عصر ورزش از شبکه اســتانی همدان معرفی شد. 
وی بــه نمایندگی از ورزش شــهروندی همدان در 

این برنامه حضور می یابد.
رضوان سلماســی رئیس کمیســیون فرهنگی 
اجتماعی شــورای اســامی شــهر همدان توسعه 
و تقویت ورزش بانــوان را از رویکردهای اصلی در 

المپیاد ورزش شهروندی در سال جاری برشمرد.
برخی فعــاالن ورزش محات در حاشــیه این 
مراسم با پسر شهید شمسی پور دیدار کردند و یاد 

و خاطره این شهید بزرگوار را گرامی داشتند.

کار پسندیده مدیر تیم های ملی در عیادت از اسطوره ورزش کشتی و شیرجه کشور
هگمتانــه، گــروه ورزش: محســن کاوه مدیر 
تیم های ملی کشــتی آزاد کشــور در جریان سفر به 
همدان به عیادت داریوش میرابیان اسطوره ورزش 
کشتی و شــیرجه کشــور رفت. البته کاوه دوستان 
زیادی در همــدان دارد و هر از گاهــی که فرصت 
حضور در همدان داشــت به دیدار آنها می رفت. در 
واقــع کاوه همواره اعتقــاد دارد که نبایــد بزرگان 
و پیشکســوتان را فراموش کرد و ســرزدن به آنها 

اقدامی ارزشمند به شمار می رود.
داریــوش میرابیان ماه هــا به دلیــل بیماری 
بســتری بود و اکنون در منزل خــود روزهای روبه 
بهبــودی را ســپری می کنــد. پیشــتر فراموش 
نمی کنیــم کــه داریوش خــان از بــی توجهی به 
پیشکسوتان گایه داشــت. بهمن ماه 91 که همراه 
ورزشی نویســان به منزل وی رفتیم اینگونه گفت: 

هیچ گاه آنطور که باید ارزش پیشکسوتان ورزشی 
حفظ نشده است و همانند مربیان که سال ها برای 
ورزش زحمت کشــیده اند، به انــدازه یک قهرمان 

ورزشی هم مورد توجه قرار نمی گیرند.«
درخشــش در مســابقات بیــن المللــی جام 
»میلونه« ایتالیا به عنوان نخستین تیم نشان آور 

کشــور و چندین رقابت بین المللی از افتخارات او 
در عرصه کشتی است.

میرابیــان همچنیــن پــدر قهرمانان شــیرجه 
آسیا اســت و فرزندانش در این رشته نشان های 

رنگارنگ را نصیب کشورمان کردند.
ای کاش عیادت و دیدار بــا چهره های ماندگار 
ورزش اســتان تنهــا به بهانــه حضور مســووالن 
کشــوری انجام نگیرد و هر از گاهی با برنامه ریزی 
منسجم این شــخصیت های دوست داشتنی را به 

یاد بیاوریم.
تنها چنــد دقیقه دیــدار از این عزیــزان وقت 

گرانبهای آقایان مسوول را نمی گیرد!
به امید اینکه اســتاد میرابیان هرچه سریعتر 
بهبودی خود را به دســت آورده و وی را در میادین 

کشتی مشاهده کنیم.

رضوان سلماسی:
یک سالن ورزشی در فرهنگسرای والیت 

کوی خضر و کوی شهید مدرس در 
حال ساخت بوده و در امر ایجاد زمین 

چمن های مصنوعی نیز به خوبی کار 
شده است.
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آخرین اثر توکلی صابری منتشر شد

»آوارهدرهیمگان«،داستانیبرپایهسرگذشتناصرخسرو
هگمتانه، گروه فرهنــگ و ادب: »آواره دره یمگان«، 
آخرین اثر محمدرضا توکلی صابــری درباره زندگی ناصر 
خسرو اســت. او که پیش از این نیز آثاری درباره پیر دره 
یمگان منتشر کرده اســت، این بار تالش دارد تا با زبانی 
داستانی مخاطب خود را با سرگذشت زندگی یکی از هفت 

شاعر بزرگ ادب پارسی آشنا کند.
به نوشــته تســنیم، آخرین اثــر محمدرضــا توکلی 
صابری، پژوهشــگر، با نام »آواره دره یمگان«، داستانی 
بر پایه سرگذشــت ناصرخســرو به تازگی از سوی نشر 
معین منتشــر و در دســترس عاقه مندان قرار گرفت. 
توکلی صابری کــه پیش از این با ســفری ماجراجویانه 
برای دیدار با آرامگاه ناصر خســرو و همچنین تصحیح 
قدیمی ترین نسخه یافت شده از ســفرنامه این شاعر، 
نامش با پیر دره یمگان گره خورده اســت، این بار تاش 
کرده تا با زبانی داســتانی و جذاب، مخاطــب امروز را 
با زندگی و زمانه یکــی از تأثیرگذارترین شــاعران ادب 
فارسی آشنا کند؛ شاعری که به گفته عامه قزوینی یکی 

از هفت شاعر بزرگ ادب پارسی است.
در معرفی این کتاب آمده است: ناصر خسرو حکیم، 
فیلسوف، شــاعر، ریاضی دان و جهانگرد ایرانی یکی از 
برجســته ترین شــخصیت های ادبی، فلســفی و دینی 
ایران در قرن پنجم هجری اســت. در ســن 42 سالگی 
در اثر رویایی مســیر زندگی اش به تمامی عوض شد و 
او را که دبیری شراب خوار و لذت جو در دربار شاهان بود، 
دیگرگون کرد و پا در سفری هفت ساله گذاشت. پس از 
ســفر او یک مبارز اجتماعی پرشور شد که به مخالفت با 

مقامات دینی و سیاسی زمان خود پرداخت.
این عزم راســخ در مبارزه با فســاد دینی و سیاسی 
دشــمنان فراوانی را برای او به بار آورد و به جانش سوء 
قصد شد که باعث شد از بلخ فرار کند و به دره یمگان در 
کوهستان های بدخشان پناه ببرد. اما او از پای ننشست 
و از همان جا با نوشــتن و ســرودن به مبارزه ادامه داد. 
در این کتاب سرگذشــت پرماجرای او را می خوانید و با 

چهره یگانه او آشنا می شوید.
محمدرضــا توکلــى صابــرى در هزارمیــن زاد روز 
ناصرخســرو پاى بر مسیر ســفر ناصرخســرو گذاشته 
و پس از پایان ســفر گــزارش خود را در کتاب »ســفر 
برگذشتنى« منتشــر کرده است. ســپس به دیدار مزار 
ناصرخســرو در کوهپایه هاى بدخشــان رفته و حاصل 
یادداشــت هاى ایــن ســفر را در کتاب »ســفر دیدار« 
آورده اســت. همچنین او قدیمى ترین نسخه سفرنامه 
ناصرخسرو را در هندوســتان یافته و آن را تصحیح کرده 

است.
او در »سفر دیدار« درباره دشــواری های سفر به دره 
یمگان می نویســد: 13 ســال پیش که با ســفرنامه ی 
ناصــر خســرو آشــنا و شــیفته ی او شــدم و تصمیم 
گرفتم به مناســبت هزارمین ســالگرد زادروز او مســیر 
سفرنامه اش را طی کنم، قصد داشتم سفرم را از آرامگاه 
او آغــاز کنم. ولی به علــت شــرایط بین المللی و جنگ 
داخلی در افغانســتان که هنوز هم ادامه دارد این ســفر 
ممکن نشد. آن سفر انجام شــد و حاصلش کتاب سفر 
برگذشتنی بود. در طی این ســال ها چند بار دیگر سعی 
داشــتم از آرامگاه او در بدخشــان دیدار کنم، اما ممکن 
نشد. تا این که تابستان 1392 دل را به دریا زدم و راهی 
تاجیکستان شدم و از آن جا به افغانســتان رفتم و این 
آرزو برآورده شد. بخت یار بود و تنها یک حادثه  کوچک 
این سفر را ممکن کرد. پیش از سفر، قصد خویش را از 
رفتن به افغانســتان از خانواده و دوستان پنهان داشتم، 
زیرا گمان می بردم نگران خواهند شــد و سعی خواهند 
کرد تا مرا از ایــن کار منصرف کنند یا مانع از این ســفر 
شوند. این سفر خوشــبختانه به انجام رسید و موفق به 

بازگشت شدم.
توکلی صابری بــا »دره یمگان« تــاش دارد تا غبار 
بی توجهی از چهره مردی بزداید که یکی از تأثیرگذارترین 
شــاعران و حکیمان در تاریخ ادب فارســی است. او در 
مصاحبه ای پیش از این درباره اهمیــت و جایگاه ناصر 

خسرو گفته بود: ناصرخسرو به گفته عامه قزوینی یکی 
از هفت شــاعر بزرگ پارسی زبان اســت. شاعران دیگر 
عبارتند از فردوســی، خیــام، انوری، مولوی، ســعدی و 
حافظ. با وجود این، نسبت به او بســیار بی مهری شده 
است. همه ســاله در مورد شــعرای فوق در گوشه و کنار 
ایران و حتی بعضی کشــورها همایش ها، نشســت ها، 
سخنرانی هایی برگزار می شود، ولی در مورد ناصرخسرو 
چنین نیســت و چندان بــه او توجهی نمی شــود. البته 
دالیل اجتماعی، سیاســی، دینی و حتی ادبی متعددی 
برای این بی توجهی تاریخی وجود دارد و مربوط به زمان 

حاضر نیست.
در  را  یمــگان«  دره  »آواره  معیــن کتــاب  نشــر 
302 صفحه و به قیمــت 40 هزار تومان در دســترس 
عاقه مندان به شنیدن داســتان زندگی پیر دره یمگان 

قرار داده است.

کتابخانه

»غرب باوری« و »مرعوبیت« ویژگی تقی  زاده هاست

* خاســتگاه و پیشــینه  پیدایش جریان وابسته ی 
فکری در ایران از چه زمانی و چگونه بوده است؟

روشــن فکری جریانی نیســت کــه از دل تحوالت 
فرهنگی و فکری جامعه ی ایرانی برخاسته باشد، بلکه 
می تواند به سبب سفرهای خارجی اجزای وزارت خارجه 
و بازرگانان یا شازده ها باشــد. این جریان فکری تقریبا 
از اوایل دوران قاجــار و از زمانی در ایــران پدید آمد که 
جامعه ی ما با غرب درگیر شــد  و تحصیل کرده های ما 
با تحوالت جهان غرب آشنا شــدند. برخی چهره های ما 
به فرانسه، انگلستان، روســیه و مانند این ها می رفتند 
و با بعضی افکار و تحوالت آن جا آشــنا می شدند. اغلب 
نیز در آثارشــان دیده می شــود که ابتدا جذب ظواهر و 
سبک زندگی غربی ها می شدند و بعد نحوه ی حکومت 

و ساختارهای حکومتی آن ها نظرشان را جلب می کرد.
بنابراین ما باید ریشــه ی جریان روشن فکری را در 
اقشار و طبقات شــازده ها یا وزارت خارجه یا بازرگانان 
جســت وجو کنیم. هر چه درگیری این گــروه با غرب 
بیشتر می شود، این جریان بیشــتر پر و بال می گیرد. 
بعضی  از آن ها به تدریج با بخش هایی از دســتگاه های 
حاکمیتــی و امنیتی و بــا کانون های ســرمایه داری 
خارج از کشــور ارتباط برقرار می کردنــد. این قضیه از 
دوره  محمدشاه قاجار بیشتر خودش را نشان می دهد 
و مــراودات تقریبًا رنــگ و بوی اقتصادی، سیاســی 
و نظامی هم پیدا می کند. مثــا در دوره ی جنگ های 
روسیه علیه ایران چون بیشتر ماجرا نظامی بود، برای 
این که مقاومت نیروهای نظامــی را در برابر تهاجمات 
روســیه افزایش دهند، به  دنبال کمک های سیاسی و 

نظامی از این کشورها بودند.
میرزا ملکم خان یا میرزا حســین خان سپهســاالر 
از چهره های شــاخص این دوره اند که از آن ها به  عنوان 
»پــدران روشــن فکری« در ایــران یــاد می کنند. هر 
دو این ها ســابقه ی حضــور در ســفارتخانه ها و مراکز 
دیپلماتیک ایران در خارج از کشــور را داشتند و آن جا با 
بعضی کانون های فکری، مالی و اقتصادی ارتباط برقرار 
می کردند. مثاً  وقتی ناصرالدین شاه را به اروپا می برند، 
خود او در خاطراتش در روزنامه ای ذکر می کند که ملکم 
خان و میرزا حسین خان سپهســاالر، روچیلد فرانسه 
را بــرای دیدار با مــن می آورند. درواقــع می توان گفت 

این جا به اصطاح یک دیدار سیاسی-اقتصادی صورت 
می گیرد. روچیلد یک چهره ی معروف سرمایه دار یهودی 
در فرانســه بوده و در آن دیدار یک سری معافیت هایی 
را برای یهودی های ایــران تقاضا می کند و یک تقاضای 
فرهنگی-سیاسی هم دارد که تأسیس شعبه ی مدرسه  

»آلیانس« در ایران است.
مشاهده می کنیم که سطح مراوادت میرزا حسین 
خان سپهســاالر و میرزا ملکــم خان با ایــن کانون ها 
گســترش پیدا می کنــد و همین مقدمه ای می شــود 
برای ورود اقتصادی آن ها به ایران. بخشی از این ورود 
اقتصادی  به شــکل فروش کاال به ایران است و بعدها 
به تدریــج امتیازات بزرگ و ســنگینی بــه دولت های 
غربی در ایران داده می شــود و این مناسبات گسترش 
می یابد؛ از جملــه  برقراری ارتباط میرزا حســین خان 
سپهساالر با فردی به  نام »ملکجی« در بمبئی. ملکجی 
به  عنوان فرســتاده ی »انجمن اکابر پارسیان هند« به 
ایــران می آید. ظاهرا یک تاجر اســت، امــا در همه ی 
مسائل فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی ورود می کند 
و در حوزه ی چاپ کتب و مخصوصًا کتب ساختارشکن 

فعالیت دارد.
* اساســًا مؤلفه هــای هویتــی و فکــری جریان 

روشن فکری در ایران چیست؟
از جهت فکری کم کــم آن ظاهرنگری آغازین و این 
که فقط شــیفته  خیابان های تمیز و بلوارهای شــیک 
اروپایی باشــند، فراتر می رود و افرادی با مبانی نظری 
مدرنیته آشــنا می شــوند و به این نتیجه می رسند که 
وارد کردن تکنولوژی به ایران، همه ی اهداف را پوشش 
نمی دهد، بلکه  باید نوع تفکــر و حکومت گری غربی را 
در ایران پیاده کننــد. آن اوایل مثاً  میــرزا ملکم  خان 
به شدت تحت تأثیر آگوســت کنت قرار  گرفت و تفکر 
و ایده های او را در ایران منتشــر و ترویج نمود. بحث 
ترقی یا »پروقره« به قول آخوندزاده برای آن ها بسیار 
اهمیت داشــت. آن ها معتقد بودند همان مسیری که 
غرب برای پیشرفت طی کرده، باید در کشور ما نیز طی 
شــود و ما باید در همه ی زمینه ها از آن ها تقلید کنیم. 
مثًا می گفتنــد تلگراف که ســاخته و پرداخته ی غرب 
اســت و ما آن را وارد کرده ایم و در حال استفاده از آن 
هستیم، پس نوع حکومت ما هم باید همانند حکومت 

آن ها باشد تا نتیجه بگیریم.
فعالیــت  وقتــی  نیــز  فرهنگــی  حوزه هــای  در 
فرهنگی شــان را در ایران شــروع می کنند، به شدت با 
آموزه های دینی ناســازگاری و مخالفت می ورزند؛ چه 
آن چیزی که در جامعه و بین مردم رواج داشته و چه 
آن چیزی کــه علما مروج آن بودند. ایــن گروه دین را 
کامًا یک مســأله ی فردی می دانســتند و برای فردی 
بودن آن هــم چارچوب و حد و حصر قائل می شــدند. 
از همان هنگام هجمه به حجاب و آموزه های اســامی 
در ایــران رواج یافــت و بــرای حذف اســام، ترویج 
باســتان گرایی در کشورهای اســامی و زرتشتی گری 
و باســتان گرایی در ایران را در دســتور کار قرار دادند. 
حرف های تنــد و افراطی هــم گاهی می زدنــد؛ مثل 
آخونــدزاده کــه معتقــد بــود راه برون رفت ایــران از 

مشکات، انهدام اسام از اساس و پایه است.
میرزا ملکم خان به تقلید بی چون و چرا از غرب اعتقاد 
داشــت. تقی زاده معتقد بود که باید از فرق سر تا ناخن 
پا غربی بشــویم. یعنی هم تفکر از فرق ســر تا ناخن پا 
غربی شود، هم ســبک زندگی و حتی پوشش و خوراک 
و آداب معاشــرت. در همین زمینه نیز سکوالریسم یا به 
قول خودشــان در آن مقطع، جدایی دیانت از سیاست، 
در دستور کارشــان قرار  گرفت و دو طبقه در ایران را مورد 
هجوم قرار دادند؛ یکی طبقه ی روحانیت شیعه و دیگری 
طبقه ی قاجار. به ایــن جهت به قاجار حملــه کردند که 
ساختار حکومتی آن ها هیچ تناســبی با آنچه که در اروپا 
مشاهده  کرده بودند، نداشت و می گفتند این باید عوض 
شود. در این جا بحث قانون را مطرح کردند و ملکم خان 
نام نشریه اش را گذاشــت »قانون«. مستشارالدوله نیز 
اســم »قانون« را برای کتاب خود انتخاب کــرد. این ها 
معتقد بودند که باید از قانون تبعیت کرد و این ایده را هم 

خیلی کلی مطرح می کردند.
افــرادی مثل آخونــدزاده و میــرزا آقاخــان کرمانی 
باصراحت می گفتند این چیزی کــه ما می گوییم، هیچ 
نسبتی با مبانی و آموزه های دینی ندارد، ولی ملکم خان 
تمام تاشــش این بود که آموزه های دینی را به  شــکل 
جدید و نوین آن مطرح کند. در هر صورت این ها در مبانی 
نظری کامًا تابع تحوالت و تغییــرات غرب بودند؛ غرب 

اومانیستِی سکوالر و تجربه گراِی نسبی انگار.

تامل

فرهنگ و ادب

وقتی نیستی، نمی تونم 
تو خونه خودم تنها بمونم

هگمتانه، گروه فرهنــگ و ادب: بعد از اینکه 
محمد به صورت رســمی جبهه رفت، مســؤول 
تدارکات گردان زرهی شــد. هــر دفعه به جبهه 
می رفت، نســرین هم مثل اکرم تنها می شــد. 
مدتی بود سیدمهدی اسباب کشی کرده و رفته 
بود پشت خیابان میرداماد. آن خانه را از طریق 
دوستش محسن اسماعیلی از دادستانی گرفته 
بودند. البته اولش اسماعیلی به این خانه آمده 
و در طبقه باال می نشست. او اسم سید مهدی را 
هم داده و گفته بود که از بچه های جنگ اســت 
و ایشــان هم بیاید از طبقه پایین استفاده کند. 
دادســتانی هم موافقت کرده بود. خانه سیصد 
متر بود و انگار اصاً ســروته نداشت. در همان 
حین، اسماعیلی داشــت خانه ای سه طبقه در 
جایی دیگر می ســاخت. یک روز، سید مهدی 
به دیدنش رفت و گفت: » محسن خودتو درگیر 
دنیا نکن. یه روز می شــه که پشیمون می شی 
و به حرف من هم می رســی. بیا منطقه و فکر 
و ذهنتو درگیر اونجا کن. « مادیات برای ســید 
مهدی اهمیتی نداشــت. با اینکه از طرف سپاه 
به رسمی ها ســهمیه می دادند که خانه بگیرند، 
تنها شــخصی که اصرار کردند که خانه بگیرد و 

نگرفت، سید مهدی بود.
او ادامــه داد: »مــن که دلبســتگی به این 

خانه ها ندارم.«
مســؤولیت کاری ســیدمهدی بیشتر شده 
بود و مجبور بود مدام در منطقه حضور داشــته 
باشد. در نبودن های طوالنی، اکرم خیلی دلتنگ 
می شد. یک بار به مهدی گفت : »وقتی نیستی، 
نمی تونم تو خونه خــودم تنها بمونــم. یا باید 
خونه پدر شــما باشــم، یا پدر خودم که راه هر 
دو هم دوره. سخته که این مسیرو مدام برم و 
بیام یا اونا بیان پیش مــن بمونن. ما رو هم با 

خودت ببر. «
ســیدمهدی تصمیــم گرفــت خانــواده را 
همراهش ببرد. یک بار که خانــه هادیان رفته 
بود، به آنها گفــت که خیلی ها دزفــول آمده اند 
و معموالً بــه دو فرمانده با هم یا دو ســپاهی 
توی دزفول خانه بزرگی می دهنــد و کرایه اش 
را از حقوقشــان کم می کنند. ولی چون محمد 
بسیجی است و نظامی نیست، نمی توانیم خانه 
بگیریم. اما اگر شــما راضی به آمدن باشــید، 
می توانم جایی را بــرای زندگی دو خانواده جور 

کنم.
نســرین آن روزها نمی دانســت مسؤولیت 
محمد چیست که آن قدر دیر مرخصی می آید. 
حاال او هم حس و حال اکــرم را درک می کرد. 
هر دو بچــه دار بودند و از طرفــی تهران و اراک 
هم بمباران می شــد و امنیت نداشــت. یادش 
آمــد آخرین باری کــه محمد جبهــه می رفت، 
تولد سونیا را در نبود پدرش توی خانه مادرش 

جشن گرفتند و سونیا...
*بخشی از کتاب »روزهای الجوردی« بیست و هفتمین 

کتاب از مجموعه بیست و هفتی ها به قلم مریم عرفانیان 

نشر 27 بعثت

خلوتی با کتاب

هگمتانه، گروه فرهنگ و ادب: حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی از خیانت های جریان فکری غرب گرا و وابسته را تحقیِر فرهنگ ایرانی 
و اســالمی و تالش در جهت تغییر ســبک زندگی در ایران به  نفــع الگوی غربی می دانند. ایشــان نوع نــگاه و رفتار »تقــی زاده« را نماد این 

جریان معرفی کرده و هشدار داده اند که »تقی زاده های جدید« هم خط فکری و رفتاری تقی زاده را تعقیب و بازتولید می کنند:
»در دوره ی طاغوت، آدمی مثل تقی زاده، به این مضمون گفت که ایران باید از َفرِق سر تا ناخن پا غربی بشود؛ یعنی سبک زندگی 
در ایران باید غربی بشــود. امروز هم تقی زاده های جدید از این حرف ها می زنند... آن هایی که پشــت ســر ســند 2030 -ســند 2030 یعنی 

برگرداندن سبک زندگی اسالمی به زندگی غربی- می ایستند، همان تقی زاده های امروز هستند.« 1398/01/01
همیــن جریــان در دوره ی رضاخــان تمام قد به عنــوان »بــازوی فکــری و فرهنگــی« دیکتاتــوری وارد عمل شــد و در مســائلی چون 

»کشف حجاب« نقش آفرینِی استعماری کرد:
- در قضیه ی کشــف  »شــخصیت های فرهنگی معــروف زمان رضا شــاه، مثــاًل علی اصغــر حکمــت -اینها چهره هــا هســتند دیگر
حجاب نقش ایفا کردند، نقش استعماری ایفا کردند، یعنی آن پشت جبهه ی حقیقی رضا شاه اینها بودند. رضا شاه تفنگ دستش 

بوده و اینها کسانی بوده اند که فکر می ساختند و به رضا شاه جهتگیری می دادند که او تفنگ را کجا به کار ببرد.« 1396/01/08
پایگاه اطالع رســانی رهبر انقالب برای تبیین دقیق تر خاســتگاه، خصوصیات و عملکــرد این جریان فکری در ایــران، گفت وگویی 
خ، اســتاد دانشــگاه و رئیس مؤسســه ی مطالعات تاریخ معاصر داشته اســت. در ادامه  تفصیلی با آقای »دکتر موســی حقانی«، مور

بخشی از این گفتگو را می خوانید.



نکویار
بی تو تلواسه دیرم ای نکویار

زهر در کاسه دیرم ای نکویار
میم خون گریه ساقی ناله مطرب

مصاحب این سه دیرم ای نکویار

باباطاهر

آتش عریان

این بار
اعظم مهری

دلم می خواست بگویم
همه حرفهایم را

هر آنچه را که در دل داشتم
اما باز هم نتوانستم

تو را که دیدم
قلبم چنان سرشار شد

از چشمانت
که از یاد بردم همه چیز را

فراموش کردم خودم را
دنیا را

زندگی را
یادم رفت هستم

یادم رفت کام، اندیشه، تفکر
باز هم من ماندم و

چشمانی که پر از تو بود
و دنیایی که خالی شده بود انگار

همه چیز همان قدر زیبا
که نگاه تو

همان قدر دل انگیز
که رویای تو
تو گذشتی

و من حاال پس از سالها
باز دارم با خودم می گویم

این بار که ببینمش
می گویم...

همه حرفهایم را می گویم...

دلنوشته

ساقی نامه
بریز ساقی می ام به ساغر

روان من کن به می معطر

که تا زند می به جانم آذر

وزآن سپس سوی حق زنم پر

می ام بده هی کنون پیاپی

ببر ز یادم به قوت می

غم زمانه کنم ز جان طی

که شادی دل شود میسر

چو شاد کردی دل حزینم

نمای فارغ ز کفر و کینم

که تا فروغ رخت ببینم

ز نور مهرت شوم منور

به بوی زلفت شوم پریشان

سرم ز عشقت رسد به سامان

تمام دردم رسد به درمان

مشام جانم شود معطر

تو شاه باذل، منم گدایت

ببخش بر من نم عطایت

که تا به پاکی شوم فدایت

به راه تو پا ندانم از سر

می ام عطا کن ز راه احسان

رسان تو آبی به کام عطشان

به شادی دوست به رغم شیطان

مرا ز می کن به رنگ دیگر

به غیر عشقت مرا هوا نیست

به باب تو کس چو من گدا نیست

امید من جز به تو خدا نیست

گدای خود چون برانی از در؟

ز وصف حسنت عقول حیران

فدای نامت سر و تن و جان

بکن ترحم بر این پریشان

به حق احمد به جان حیدر

تویی مرادم تویی حبیبم

تویی طبیبم تویی مجیبم

ز فضل کن وصل خود نصیبم

ز فرط رحمت ز لطف بی َمر

به حق احمد بده مرادم

به جان حیدر نمای شادم

به قرب خود ره ده از ودادم

که دوری ات زد به جانم آذر

منم چو طوطی به گفتگویت

همیشه شادم به آرزویت

مدام زاری کنم به سویت

به قلب سوزان به دیده ی تر

طوطی همدانی

یک جرعه شعر

این بار
اعظم مهری

دلم می خواست بگویم

همه حرفهایم را

هر آنچه را که در دل داشتم

اما باز هم نتوانستم

تو را که دیدم

قلبم چنان سرشار شد

از چشمانت

که از یاد بردم همه چیز را

فراموش کردم خودم را

دنیا را

زندگی را

یادم رفت هستم

یادم رفت کام، اندیشه، تفکر

باز هم من ماندم و

چشمانی که پر از تو بود

و دنیایی که خالی شده بود انگار

همه چیز همان قدر زیبا

که نگاه تو

همان قدر دل انگیز

که رویای تو

تو گذشتی

و من حاال پس از سالها

باز دارم با خودم می گویم

این بار که ببینمش

می گویم...

همه حرفهایم را می گویم...

دلنوشته

13 سال پیش که با 
سفرنامه ی ناصر خسرو 

آشنا و شیفته ی او 
شدم و تصمیم گرفتم 
به مناسبت هزارمین 

سالگرد زادروز او 
مسیر سفرنامه اش را 

طی کنم، قصد داشتم 
سفرم را از آرامگاه 
او آغاز کنم. ولی به 

علت شرایط بین المللی 
و جنگ داخلی در 

افغانستان که هنوز هم 
ادامه دارد این سفر 

ممکن نشد.



میرزا ملکم خان به 
تقلید بی چون و چرا 

از غرب اعتقاد داشت. 
تقی زاده معتقد بود که 

باید از فرق سر تا ناخن 
پا غربی بشویم. یعنی 
هم تفکر از فرق سر 

تا ناخن پا غربی شود، 
هم سبک زندگی و 

حتی پوشش و خوراک 
و آداب معاشرت. 

در همین زمینه نیز 
سکوالریسم یا به 

قول خودشان در آن 
مقطع، جدایی دیانت 

از سیاست، در دستور 
کارشان قرار  گرفت.
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کشــیده عشــق در زنجیــر، جــان ناشــکیبا را

نهــاده کار صعبــی پیــش، صبــر بند فرســا را

توام سررشــته داری، گر پرم ســوی تو معذورم

که در دســت اختیاری نیســت مرغ بند بــر پا را
وحشی بافقی

 شنبه 24 خرداد 13۹۹    21 شوال 1441   13 ژوئن  2۰2۰  شماره 4538

رسول خدا صلى هللا علیه و آله فرمودند:
هر مردی که خداوند به او دانشی دهد و او آن 
را، با این که می داند، مخفی نگه دارد، در روز 
قیامت در حالی که لگامی از آتش بر او زده 

شده است، خداوند عزَّ و جلَّ را دیدار کند.
األمالی )للطوسی(، النص، ص: 377.
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تلفن دفتر روزنامه: 
نمابر تحريريه: 
پيامگير صوتي:
سامانه پيامك:

تلفن سازمان آگهي ها:

تلفن سازمان شهرستان ها:

عکس روز کلنگ زنی پروژه های آموزش و پرورش توســط دانش آموزان با حضور وزیر  
ایستگاه آسمان

وصیت نامه شهید علی ابراهیمى

زیر سایه امام امت زندگی کنید
عشقم با عشق حسین)ع( یکسر است

هگمتانــه، گــروه فرهنگی: کجــای این خاک 
بودی، زیر کدام آســمان، آن لحظه که این کلمات 
از قلب پرشــورت جاری می شــد؟ زیر آتش کدام 
خمپاره وآماج کدام گلوله برایم نوشتی حرف هایت 
را؟ چه حالی داشتی وقتی با تمام وجودت جانت 
را گذاشته بودی البای واژگان پرپر و می نوشتی از 
عبورت؟ می نوشتی از افق های گلگون، از جوانه های 
روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشتی و امروز 
منم کــه می خوانمش، منم که صدای تو شــده ام 
در خواب های ســنگین دنیا. تو می نوشتی و امروز 
مائیم کــه کلمات تــو را فریادیم، چشــم هایت را 

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

به نام خداوند یکتا

اى پدر عزیز و مادر مهربان دوستان و رفیق هایم 
این سام آخر من اســت. مادر عزیزم در زندگانی 
کارى بر شــما انجام ندادم. به جبهه می روم برای 

جنگ با کفار اگر برنگشتم مرا یاد کنید.
پدر مهربان امیدوارم که از بــراى من زیاد گریه 
نکنید، مرا حال کنید من در راهی شــهید شدم که 
شما در زندگانى خود سرفراز سربلند و در زیر سایه 

امام امت عزیزم زندگى کنید.
اى امام امــت اى رهبر عزیز دلم لرزه عشــق 
شهادت است. عشــقم با عشق حسین)ع( یکسر 
است راهى مى روم که امام حسین)ع( رفت جان 

مى دهم چون که على اکبر)ع( جان داده است.
اى رهبر عزیزم این پــدر غمگین و مادر مهربانم 
در انتظار من هســتند. پدر عزیزم و  ای دوســتان 

گرانقدر بر ســر مزارم گریه نکنید زیــرا به جز من 
جسم های دیگری نیز پرپر شده اند.

مادرم به یــاد حضرت زهرا)س( بر ســر مزارم 
گریه مکن تا روز قیامت نزد اولیای الهی ســربلند 

باشیم.
ایــن وصیت نامه را با عجله نوشــتم و 10 دقیقه 
وقت داشــتم که به ســمت اهواز حرکت کنم، اگر 
برنگشــتم این وصیت نامه مــرا پاک نویس کنید 
در مقابل دوســتان و رفیق هایم بخوانیــد از تمام 

دوستان خداحافظى مى کنم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بخشی از وصیت نامه شهید علی ابراهیمی
*شــهید على ابراهیمى فرزند هوشــنگ متولد مرداد ماه ســال 
1337 در روستای سنگستان است. این شهید بزرگوار در 13 آبان سال 
59 در حوادث مربــوط به جنگ تحمیلی و حین درگیری مســتقیم با 

دشمن به شهادت رسید.

 
مسیر

اگر نسخه غربی درست بود 
مجبور به راه انداختن نهضت حقوق زن نبودند

هگمتانه، گــروه فرهنگی: خواهران مــن! دختران 
من! بانوان کشور اســامی! بدانید، در هر زمانی، در هر 
محیط کوچکی و در هر خانواده ای که زنی با این تربیت 
توانست رشد کند، همان عظمت را پیدا کرد. مخصوِص 
صدر اسام نبود؛ حّتی در دوران اختناق، حّتی در دوران 
حاکمیت کفر هم این ممکن اســت. اگــر خانواده ای 
توانستند دختر خودشان را درســت تربیت کنند، این 
دختر یک انسان بزرگ شــد. ما در ایران هم داشتیم، 
در زمان خودمان هم داشــتیم، در خــارج از ایران هم 
داشتیم. در همین زمان ما، یک زن جواِن شجاِع عالِم 
متفّکِر هنرمندی به نام خانــم »بنت الهدی« - خواهر 
شهید صدر - توانست تاریخی را تحت تأثیر خود قرار 
دهد، توانســت در عراِق مظلوم نقش ایفا کند؛ البته به 
شهادت هم رسید. عظمت زنی مثل بنت الهدی، از هیچ 
یک از مردان شــجاع و بزرگ کمتر نیست. حرکت او، 

حرکتی زنانه بود؛ حرکت آن مردان، حرکتی مردانه است؛ 
اما هــر دو حرکت، حرکت تکاملــی و حاکی از عظمت 
شــخصیت و درخشــش جوهر و ذات انســان است. 

این گونه زن هایی را باید تربیت کرد و پرورش داد.
در جامعــه خودمان هــم از این قبیــل زنان زیاد 
داشــتیم. در دوران اختناق هم کم وبیش داشــتیم. 
در دوران مبارزات، بعد در دوران نظام اســامی، زنان 
بزرگ؛ این زنانی که توانســتند شــهیدانی را پرورش 
دهند؛ این زنانی که توانســتند شــوهران یا فرزندان 
خود را به صورت انسانهای فداکاری درآورند که بروند 
و از کشــور و انقاب دفاع کنند؛ از هســتی ملت و از 
آبروی ملت دفاع کنند. اینها زنان بزرگی هستند. این 
زنان بودند که توانســتند این کار بزرگ را بکنند، و من 

موارد متعّددی را شاهد بود.
خیلی از کســانی که امــروز به اصطاح ســنگ 

حقوق زن را به ســینه می زنند، در واقع سنگ آزادی 
غربی و بی بندوباری را به ســینه می زنند و از غربی ها 
تقلید می کنند؛ همین هایی کــه گاهی چیزهایی هم 
می نویســند. اینها از آن افتخارات سهمی نداشتند؛ از 
آن عظمتی کــه زن ایرانی در این هجده ســاله بعد از 
پیروزی انقاب نشــان داده و آفریده است، سهمی 
نداشــتند و کار بزرگی نکردند. خیلــی از اینها به فکر 
جیب خود، درآمد خود، کیف خود و وســایل آرایش 
و زینت خود بودنــد. اینها هیچ عظمتــی ندارند. آن 
نسخه، نسخه غلطی است. اگر نسخه غربی در مورد 
زن درســت بود، غربی ها مجبور نمی شدند دوباره بعد 
از هفتاد، هشتاد سال، صد سال، مجّددًا یک نهضت 
حقوق زنــان راه بیندازند. مقصود، نهضتی اســت که 

سال های اخیر به راه انداختند.
بیانات رهبر معظم انقاب در دیدار جمعی از زنان  1376/07/30

خداوند اجازه نداده 
به اقوامی که صله رحم می کنند تعرضی شود

در قرآن مجید آمده است: غیر از خدا را نپرستید و به پدر، مادر، خویشاوندان 
و یتیمان و بینوایان نیکی کنید.

حضرت امام علی علیه الســام فرموده اند: حفظ نعمت ها از طریق صله رحم 
)ارتباط با خویشان( حاصل می شود.

حکایت: زید بن اســلم نقل می کند وقتی پیامبر اکرم)ص( راهی مکه شدند 
مردی به آن حضرت عــرض کرد در ادامــه فتح مکه برویم ســراغ قوم بنی 
مدلج آنجا را گرفته و غنائم زیادی که دارند به دســت آوریم، رســول معظم 
اســام)ص( فرمودند: خداوند مرا از هرگونه تعرض قوم بنی مدلج و امثالهم 
منع کرده اســت! پرســیدند: چگونه این گونه اســت؟ حضرت محمد)ص( 
گفتنــد: چون اینان طایفه ای هســتند که نســبت بــه صله رحــم )ارتباط با 

یکدیگر( اهمیت خاصی می دهند.
ما برای وصل کردن آمدیم                        نی برای فصل کردن آمدیم

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

ُپفَِلنگ
هگمتانه، گروه فرهنگی: لهجه هر شهر و دیاری شــیرینی و جذابیت های خاص خود را 
دارد. لهجه مردم همدان نیز از آن دسته گویش هایی ست که بسیار دلنشین و دوست داشتنی 
ست. لهجه مردم همدان میراث گرانبهائی است که از زبان های کهن ایرانی به یادگار مانده است 
و کاربرد واژه های کهن در این لهجه بیانگر این موضوع است. از ویژگی های دستوری گویش 
همدانی یکی همان ابتدا به کســر کردن، به هنگام تلفظ واژه هاست. دیگری در حالت اضافٔه 
اسم ها به ضمایر متصل در مورد دوم و سوم شــخص حرف آخر اسم مکسور می شود، و در 
مورد اول شخص حرف آخر اسم مضموم می شود، هنگام جمع بستن واژه ای با ها، اگر حرف 
یکی مانده به حرف آخر فتحه باشد تبدیل به کسره می شود.و بسیاری ویژگی های منحصر به 
فرد دیگر که مختص لهجه شیرین همدانیست. در این بخش برخی اصطاحات همدانی که 

ممکن است گاه به فراموشی سپرده شده باشند معنی و ترجمه شده است.

ِپته: گوشه 
َپرِتل َپرِتول: باال و پایین پریدن

 َپشام: ورم
ُپِفَلنگ: بادکنک 

َپلقاش زِدن: دست و پا زدن

همه دان

هگمتانــه، گــروه خبــر*: افتتاح دو اســتخر 
دانش آموزی در همدان و آغاز عملیات ساخت مدرسه 
12 کالسه خّیر زنده یاد عبدالحسین زمانی روز پنجشنبه  
با حضور محســن حاجــی میرزایی وزیــر آموزش و 

پرورش و جمعی از مسؤوالن همدان انجام شد.
به گزارش هگمتانه، وزیــر آموزش و پرورش در 
حاشــیه این آیین گفت: این مدرســه با مشارکت 
یک خّیر در فضایی به مســاحت 2 هــزار و 555 

مترمربع ساخته می شود.
محسن حاجی میرزایی اظهار کرد: این مدرسه 
مرحله نخســت یــک مجتمع حیات طیبه اســت 
که پیش بینی می شود تا یک ســال آینده به بهره 

برداری برسد.
وی افزود: مرحله نخســت این طــرح در چهار 

طبقه و به صورت تمام بتن ساخته می شود.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: برای ساخت 
این طرح پنــج میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت که 
2 میلیــارد و 500 میلیــون تومان آن توســط اداره 
کل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس استان و 
2 میلیارد و 500 میلیون تومان نیز توســط برادران 
زنده یاد عبدالحسین زمانی، این خّیر نیک اندیش 

تأمین می شود.
حاجی میرزایی تأکید کرد: امســال دولت سه 
هزار و 300 میلیــارد تومان برای کمــک به خّیران 

مدرسه ساز اعتبار اختصاص داده است.
وی بیان کرد: در طرح »آجــر به آجر« مردم در 
هرجــای ایران یا خــارج از ایران زندگــی می کنند 
فرصت دارند در امر مدرسه ســازی به عنوان کانون 

تحوالت جامعه مشارکت کنند.
*حاجی بابایی: در طول 40 سال گذشته مدرسه 

سازی متوازن نبوده است
نماینــده مــردم همــدان در مجلس شــورای 
اســامی نیز گفت: آموزش و پــرورش در معرض 

خطر کمبود نیروی انسانی و کمبود معلم قرار دارد.
حمیدرضــا حاجی بابایــی اظهار کــرد: به دنبال 

ایجاد مدارس حیــات طیبه هســتیم، در مدارس 
حیات طیبه عاوه بر دانش آموزان والدین آن ها نیز 

باید دوره ببینند.
نماینــده مــردم همــدان در مجلس شــورای 
اســامی با بیان اینکه به جای مدرســه باید یک 
مجتمع بســازیم، ابراز کرد: پنجشــنبه ها باید روز 
پیوند اولیا و مربیان و دانش آموزان باشند و در این 

مدارس مسجد داشته باشیم.
حاجی بابایــی با انتقــاد از اینکــه در طول 40 
سال گذشــته مدرســه ســازی به صورت متوازن 
نبوده اســت، تصریح کرد: در برخی مناطق شاهد 
مدرسه ســازی بودیم کــه جمعیت آنجــا کم بود و 
در مناطقی که جمعیت زیاد بود مدرســه به اندازه 
ساخته نشــد کما اینکه در شــرایط فعلی بدترین 
وضعیت مدرسه سازی غیر متوازن مربوط به تهران 

است.

نماینــده مــردم همــدان در مجلس شــورای 
اســامی با تأکید بر اینکه بیــش از 70 پروژه ملی 
مصوب در مجلس در استان داریم که سبب ایجاد 
تحول می شود، گفت: معلمان، مدیران و مسؤوالن 
در حــوزه مقابله بــا کرونــا و آموزش مجــازی به 

دانش آموزان خوش درخشیدند.
*حجت االســالم فالحی: آموزش و پرورش با 

کمبود نیرو مواجه است
نماینــده مردم همــدان و فامنیــن در مجلس 
شــورای اســامی نیز پیش از ظهر پنجشــنبه در 
مراسم افتتاح پروژه های اداره کل نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس استان همدان با بیان اینکه کمبود 
نیرو در آموزش و پرورش احساس می شود گفت: 

دانشگاه فرهنگیان تقویت شود.
حجت االسام احمدحســین فاحی اظهار کرد: 
در رژیم منحوس پهلوی تاش بر این بود تغییرات 
اجتماعی را در آمــوزش و پرورش قــرار دهند، در 
دین مبین اســام تقدم پرورش بر آموزش عنوان 
شــده که همین موضوع اهمیت موضوع تربیت را 

نشان می دهد.
نماینــده مردم همــدان و فامنیــن در مجلس 
شورای اســامی همدان با تأکید بر اینکه سامت 
جســمی و روحی باید در آموزش و پرورش باشد 
و فضــای آموزشــی و مربی نقش مهمــی در این 
زمینه دارند اظهار کرد: در دوران اتقاب اســامی و 
جنگ تحمیلی دانش آموزان نقش مهمی در کشور 
داشتند که امروز نیز همین طور است بنابراین نباید 

از نقش معلمان در تربیت این قشر غافل شد.
وی با اشــاره به اینکه امــروز کمبــود نیرو در 
آموزش و پرورش احساس می شود گفت: هرچند 
درک می کنیم مشکاتی وجود دارد اما باید تاش 

کنیم تا به نتیجه خوبی برسیم، دانشگاه فرهنگیان 
راهبردی تریــن بخــش در تأمین نیروی انســانی 

است که باید توسعه یابد.
فاحی با اشــاره به اینکه دانشــگاه فرهنگیان 
اهمیت زیــادی دارد تأکید کرد: الیحــه بدهید تا 
تمام قــد در مجلس بــه آن بپردازیم، اگــر امروز 
می خواهیم در عرصه  مدیران سیاسی موفق باشیم 
باید به مدیران و معلمــان آموزش و پرورش توجه 

خاصی داشته باشیم.
وی با اشــاره به اینکــه رهبر انقــاب فرمودند 
»مهمترین مقابله با آمریکا خدمت به مردم است« 
عنوان کرد: متأســفانه لجبازی های سیاسی که در 
برخی دوره ها به بدنه آموزش و پرورش سرایت کرد 
نقش این مجموعه را به حاشــیه برد که امیدوارم 
بتوانیــم با تــاش  مضاعــف خدمتی بــه جامعه 

فرهنگیان و آموزش و پرورش بکنیم.
*مــرادی: 357 پروژه نوســازی مدارس در 

همدان
مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیــز مدارس 
اســتان همدان نیز گفت: 357 پروژه نوسازی در 
استان در دســت اقدام داریم که 50 پروژه در نیمه 

اول و دوم سال به اتمام می رسد.
محمــد حســین مــرادی در مراســم افتتاح 
پروژه های اســتخر اداره کل نوســازی، توســعه و 
تجهیز مدارس استان همدان اظهار کرد: باید برای 
حل مشکل و جذب اعتبار تاش کرد، طرح مشکل 
فقط این اســت که بنــده به عنوان مدیر دســتگاه 
بگویم کمبود اعتبار و منابع اســتانی داریم و طرف 
مقابــل بگوید حل می کنیــم، در صورتــی که خود 
اســتان هم باید تدبیر کند که خوشبختانه با تاش 
استاندار زیرساخت های خوبی در این حوزه فراهم 

شده است.
مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیــز مدارس 
استان همدان خاطرنشان کرد: در استان 10 استخر 
پیش بینی شــده که در دســت اقدام است که در 

همدان دو استخر افتتاح شد.
وی از افتتاح هشــت اســتخر دانش آموزی در 

شهرستان های دیگر اســتان خبر داد که تعدادی از 
آنها تاکنون 15 تــا 20 درصد و برخــی نیز 50 تا 60 

درصد پیشرفت داشتند.
مرادی اضافه کرد: اعتباری بالغ بر 7.2 میلیارد 
تومان در اســتخر ناحیه یک و 7.5 میلیارد تومان 

در استخر ناحیه 2 هزینه شده است.
مرادی اســتفاده از تصفیه آب و برگشــت آب، 
لوله های پرفشــار قوی یو پی وی سی، چراغ های 
کم مصــرف، ســامانه هوشــمند موتورخانــه را از 
ویژگی های استخرها دانست و گفت: یکی دیگر از 
ویژگی های این اســتخرها آن است که بوی کلر در 

فضای استخر مشهود نیست.
مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیــز مدارس 
همــدان در بازدید وزیر آموزش و پــرورش از روند 
ساخت مدرسه کشاورز نیز گفت: این مدرسه با 27 
اتاق و کاس درس در فضایی به مساحت 2 هزار و 

930 مترمربع در حال ساخت است.
مرادی با اشــاره بــه اینکه این طــرح در حال 
حاضر 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، عنوان کرد: 
نزدیک به 50 میلیارد ریــال از محل اعتبارات ملی 
برای ســاخت این مدرســه اعتبار اختصاص یافته 
اســت و پیش بینی می شــود تا چهار ماه آینده به 

بهره برداری برسد.
گفتنی اســت صبح پنجشــنبه با حضــور وزیر 
آموزش و پرورش، 2 استخر دانش آموزی در ناحیه 

یک و 2 همدان بهره برداری شد.

با حضور وزیر آموزش و پرورش

افتتاح2استخردانشآموزیدرهمدان
آغاز ساخت مدرسه 12 کالسه در همدان                      مرادی:  357 پروژه نوسازی در استان در دست اقدام  است

مرادی: استفاده از تصفیه آب و 
برگشت آب، لوله های پرفشار 
قوی یو پی وی سی، چراغ های 

کم مصرف، سامانه هوشمند 
موتورخانه را از ویژگی های 

استخرها از ویژگی های استخرهای 
افتتاح شده است.




