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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

شهادت امام جعفرصادق(ع) 
را تسليت مى گوييم

www.HamedanPayam.com

تبريك و تهنيت 

سور شور سامـن

جنــاب آقــاى مهندس

منصور رضوانـى جالل 
رياست محترم سازمان جهاد كشاورزى استان همدان 

با احترام  بدينوسيله فرا رسيدن 27 خرداد ماه روز جهاد كشاورزى را خدمت 
حضرتعالى و تمامى دست اندر كاران عرصه كشاورزى استان تبريك و تهنيت 
عرض نموده اميد است در پناه الطاف الهى در راه پيشبرد اهداف مقدس نظام 
اسالمى و ترويج بيشتر و هميارى وهمكارى گسترده تر با كشاورزان در عرصه 

كشاورزى  استان موفق و سربلند باشيد. 

تبريك و تهنيت

شركت خوراك دام و طيور چاق و چله
 قربانعلى شكرى

جناب آقـاى 
  مهندس 

منصور رضوانى جالل
   رياست محترم سازمان 

جهاد كشاورزى استان همدان
و 

جناب آقـاى 
مهندس 

حميدرضا اسماعيلى
  مديريت محترم جهادكشاورزى 

شهرستان كبودراهنگ
با احتــرام بدينوســيله فرارســيدن 27 خرداد مــاه روز جهادكشــاورزى 
را خدمــت شــما عزيــزان و تمامــى كســانى كــه در عرصــه كشــاورزى 
اســتان فعاليــت دارنــد تبريــك و تهنيــت عــرض نمــوده و اميد اســت 
در پنــاه الطــاف الهــى و بــا درايــت شــما مســئولين محتــرم شــاهد 

پيشــرفت هرچــه بيشــتر اين صنعــت در اســتان باشــيم.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس محمود فتحى

شركت مهنام سبز -  مهندس محمدى

مديريت محترم سازمان جهاد 
كشاورزى شهرستان رزن

با احترام بدينوسيله فرارســيدن 27 خرداد ماه 
روز جهادكشــاورزى را خدمــت جنابعالى و 
كليه پرسنل دلسوز آن مديريت تبريك و تهنيت 
عرض نموده، اميد است در پناه خداوند متعال 

همواره موفق و مؤيد باشيد.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس منصور رضوانى جالل

شركت مهنام سبز - مهندس محمدى

رياست محترم سازمان جهاد كشاورزى 
استان همدان

با احترام بدينوسيله فرارسيدن 27 خردادماه روز 
تمامى  و  حضرتعالى  خدمت  را  جهادكشاورزى 
همكاران و كشــاورزان شريف و دلسوز عرصه 
كشاورزى استان تبريك و تهنيت عرض نموده و 
از درگاه خداوند متعال براى تمامى اين تالشگران 

سالمتى و موفقيت آرزو مى نمايم.

كانال خبرى                
 در تلگرام

@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM راهتان هستيم
هم # كرونا_ را_شكست_ مى دهيم

 به _يارى_ خدا

براى حمايت از 
تغييرات و تحوالت 
مرز 
سرمايه گذارى 
تله كابين 
گنجنامه را 
مشخص كنيد

است  يران  ا شكوه  لوند  است ا يران  ا شكوه  لوند  ا

 طبق اعالم شــبكه بهداشت و درمان 
مالير در يك  ماه گذشته 90 درصد افرادى 
كه در اين شهرســتان بــه ويروس كرونا 
مبتال و تست آنها مثبت اعالم شد، مربوط 
به كسانى بود كه در مراسم هايى همچون 
خانوادگى،  ميهمانى هاى  و  عزا  عروسى، 
آن هــم بدون توجــه بــه فاصله گذارى 
اجتماعى و رعايت پروتكل هاى بهداشتى 

شركت كردند.
در اين بــاره معاون سياســى و اجتماعى 
فرماندارى ويژه مالير در ستاد پيشگيرى، 
كنتــرل و هماهنگى مقابله با كروناى اين 
شهرســتان تأكيد كرد: طبق روال گذشته 
برخى محدوديت هــا همچنان ادامه دارد 
و كميته هاى  ده گانه ستاد مقابله با كرونا 
به طور جــدى بايد اقدامات خود را براى 
كنترل و مقابله با شيوع كرونا ادامه دهند.

حسين فارســى خطاب به اعضاى ستاد 
مقابلــه با كرونــا در شهرســتان گفت: 
شما به عنوان ســفيران اين ستاد، مردم و 
خانواده هــاى خود را نســبت به رعايت 
موارد بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى 
آگاه كنيد تا حساسيت ويژه اى بين مردم 

براى جلوگيرى از شيوع دوباره ويروس 
كرونا ايجاد شود.

فارســى بيان كرد: بــا توجه بــه اينكه 
آئين هاى عزا به روال گذشــته برگشــته 
و مردم بــدون رعايت موارد بهداشــتى 
مى كنند،  پيــدا  حضور  آرامســتان ها  در 
محدوديت ها دوباره در آرامستان بهشت 

هاجر اعمال خواهد شد.
ويروس  به  آلودگى  درصد   85  

كرونا در مناطق شهرى
مدير شبكه بهداشــت و درمان مالير نيز 
گفــت: در خردادماه 90 درصد از افرادى 
كه در اين شهرســتان بــه ويروس كرونا 
همچون  مراســم هايى  در  شده اند،  مبتال 

عروســى، عزا، ميهمانــى و با يك جمع 
گروهى شركت كرده اند.

محسن تركاشــوند كانون اصلى اپيدمى 
كرونا در خرداد امســال را برگزارى اين 
آئين ها و افزايش حجم ســفرها عنوان و 
بيان كرد: اگر روند به همين شــكل ادامه 
پيدا كند، آسيب جدى به سيستم و كادر 

درمانى اين شهرستان وارد مى شود.
وى ادامــه داد: ماليــر درحال حاضر در 
شرايط زرد است و چنانچه فاصله گذارى 
اجتماعى و پروتكل هاى بهداشتى رعايت 
نشود و مردم در مراسم ها، تجمع ها، اماكن 
تفريحــى و مراكز خريــد و ميهمانى ها 
حضور پيدا كنند، ممكن است به شرايط 

قرمز برسيم.
تجهيزات  به  كمك  اســتمرار   

درمانى بيمارستانى
رئيس بيمارســتان امام حسين(ع) مالير 
نيز اظهار كرد: شــكل بيمارى تغيير كرده 
و ويروس جهش يافته و اين نگران كننده 
است و حساســيت ها نسبت به مقابله با 
ويروس و رعايت موارد بهداشــتى بايد 

چندين برابر شود.
آناهيتا هيربــد با تأكيد بر تغيير شــكل 
تبليغات محيطى و شــهرى نســبت به 
آگاه ســازى مردم گفت: پــس از فعاليت 
مجــدد تاالرها و رســتوران ها با نصف 
ظرفيت، حتمــا نظارت الزم در برگزارى 

مراسم ها در اين اماكن تشديد شود.
رئيس مركز بهداشــت مالير نيز نسبت 
به آغاز واكسيناســيون دانش آموزان پايه 
دهم و طرح سنجش پايه اول در تابستان 
هشــدار داد و تأكيد كرد: اين امر يك بار 
اضافى روى دوش كادر درمان است و 3 
منطقه آموزش و پرورش شهرستان بايد 
مديريــت و برنامه ريــزى الزم را در اين 

زمينه داشته باشند.

ميهمانى ها دليل ابتالى 90 درصد بيماران كرونا در ماليـر حمايت قضايى
 از كودكان و نوجوانان شدت مى گيرد

 رئيس كل دادگسترى استان همدان با اشاره به قانون جديد حمايت از اطفال و 
نوجوانان گفت: با ابالغ اين قانون حمايت قانونى و قضايى از كودكان و نوجوانان 

با شدت و حدت بيشترى انجام خواهد گرفت.
ــا  ــدان ب ــتان هم ــترى اس ــان دادگس ــوراى معاون ــواه در ش ــا عدالتخ محمدرض
ــالوه  ــرد: ع ــار ك ــس، اظه ــازات حب ــون كاهــش مج ــب قان ــه تصوي ــاره ب اش
ــورد  ــه م ــرى ك ــون اخي ــى، قان ــى نظــام و دســتگاه قضائ ــر سياســت هاى كل ب
ــا عنــوان «كاهــش مجــازات حبــس» تأكيــد ديگــرى  تصويــب قــرار گرفتــه ب
ــاى  ــال حبس ه ــز از اعم ــزوم پرهي ــه ل ــل قضــات ب ــر ضــرورت توجــه كام ب

غيرضــرورى اســت.
به گزارش فارس، وى با اشــاره به قانــون جديد حمايت از اطفال و نوجوانان و 
مناســب و كارآمد بودن اين قانون تصريح كرد: به زودى شــاهد ابالغ اين قانون 
خواهيم بود كه خوشــبختانه در آن تعاريف شفاف و مشخصى از مصاديق طفل، 

بلوغ و نوجوان ارائه شده است.
رئيس كل دادگســترى استان همدان ادامه داد: در اين قانون براى دور نگهداشتن 
اطفــال، كــودكان و نوجوانان از تأثيرات رفتارهاى ســوء اجتماعى زمينه ســاز 
بزهكارى، نظير فروش مواد دخانى به آنان و يا خريد و فروش مواد دخانى توسط 
آنان يا هرگونه معاونت و تســهيل در خودكشى، مجازات ها و ضمانت  اجراهاى 

بازدارنده اى پيش بينى شده است.
وى ارزيابى از نتايج اجراى قانون جديد را مطلوب دانســت و گفت:  به زودى با 
ابالغ اين قانون، حمايت قانونى و قضايى از كودكان و نوجوانان با شدت و حدت 
بيشــترى انجام خواهد گرفت و دادگسترى كل استان همدان از هم اكنون به دنبال 

فراهم كردن شرايط اجراى كامل و دقيق اين قانون است.

معيشت و اقتصاد 
دغدغه كميسيونى نمايندگان استان
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رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

شكر به دليل قطع يارانه گران شد

دلهره قصابان از نبود مشترى

صداقت در مكتب صادق آل محمد(ص)
روز

ت 
داش

ميزان آمادگى استان ياد
براى مقابله با ريزگردها 

 پديده گرد و غبار يــا ريزگردها از جمله 
پديده هايى اســت كه با گذشت چندين سال 
از ورود آن به كشور، هنوز كامال مهار نشده...

2

 ايــن روزها تعطيلى برخى صنــوف چرخه عرضه و تقاضا 
را تحت تأثيــر قرار داده و زنجيره هميــار و همكار بازار با چند 
حلقه مفقوده به ناچار به فعاليت خود ادامه مى دهد.بازار گوشت و 

مرغ همدان از جمله صنوفى به شمار مى آيند كه متأثر از تعطيلى 
رستوران ها و تاالرهاى پذيرايى در ركود و آرامش دلهره انگيزى 
به ســرمى برند؛ زيرا در ابتداى شيوع كرونا، بازار مرغ كامًال باب 

ميل شهروندان شد و آنها را به وجد آورد، به طورى كه حتى اين 
ويروس خطرناك هم نتوانست صف هاى طوالنى آنها را بر هم 

بزند و همه توانستند اين كاال را در سبد خانوارشان جاى دهند.
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

ميزان آمادگى استان 
براى مقابله با ريزگردها 

 پديــده گرد و غبار يا ريزگردها از جمله پديده هايى اســت كه با 
گذشت چندين ســال از ورود آن به كشور، هنوز كامال مهار نشده و 
همچنان بخش هايى از كشور را در مواقعى از سال درگير خود مى كند. 
پديده اى كه آسيب ها و خسارات آن در 2 بعد انسانى و محيطى ديده 
شده اســت؛ زيرا از يك سو به محيط زيست ما آسيب زده و آن را در 
بخش هاى مختلف دچار مخاطره كرده است و از سوى ديگر سالمت 

شهروندان را تهديد كرده است.
با توجه به تجارب سال هاى گذشــته معموال در ماه هاى گرم سال و 
به طور مشخص فصل تابستان بيشتر از ساير مواقع با اين پديده مواجه 

مى شويم.
استان همدان نيز از جمله استان هايى است كه درگير اين پديده مى شود 
و گرد و خاك به عنوان يك چالــش جدى تا مدتى اذهان عمومى را 

متوجه خود مى كند.
در ســال هاى گذشته به تناســب شــرايط محيطى و البته امكانات و 
ظرفيت هاى موجود، اقدامات مقابله اى و تالش هايى براى كاســتن از 
ميزان خســارات ريزگردها انجام شده است، هرچند هيچ كدام از اين 
اقدامات نتوانسته براى هميشه جامعه را از اين ميهمان ناخوانده رهايى 

بخشد، اما در موعد خود آثارى را به همراه داشته است.
به نظر مى رسد با توجه به تجارب پيشين، دستگاه هاى ذى ربط به درك 
عينى تر و واقعى ترى از پديده ريزگردها رســيده باشند و بتوانند براى 

مواجهه بهتر با آن برنامه ريزى و اقدام كنند.
حــال اينكه چقدر به اين مهم دســت يافته ايم و چــه برنامه اى براى 

ريزگردها داريم، بايد دستگاه هاى مربوط به آن پاسخ دهند.
مردم اما مشــتاق هســتند بداند در سطح اســتان پيش بينى هاى الزم 
براى اين موضوع چگونه صورت گرفته و چه ســناريوهايى از سوى 
دستگاه هاى مســئول براى نحوه مقابله با پديده گرد و غبار و كاهش 

آسيب ها و خسارات ناشى از آن درنظر گرفته شده است.
به هرحال پديده ريزگردها چيز تازه اى نيســت و با توجه به تجارب 
سال هاى گذشته و اقدامات انجام شــده، بايد بتوانيم پيش بينى هاى 
الزم در اين زمينه را داشــته باشــيم و با برنامه اى جامع به مواجهه 

با آن برويم.

بيشتر كارهاى فرهنگى جزيره اى و بخشى انجام مى شود
 نماينــده ولــى فقيه در اســتان همدان با تأكيــد بر اينكه مســاجد پايگاه اصلى 
برگزارى نماز جماعت اســت، گفت: بيشــتر كارهاى فرهنگى جزيره اى و بخشــى 
انجام مى شــوند كه مناسب نيست و ســندى هم براى فعاليت ارگان هاى متولى در 

اين زمينه وجود ندارد.
حجت االســالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى در مراسم افتتاحيه طرح محراب سبز، اظهار 
كرد: نوع نگاه حوزويان نسبت به شهردارى در بعد فرهنگى نگاه مثبتى است، بنابراين به 

اين دليل انتظارات بيشترى هم در اين بين وجود دارد.
به گزارش تســنيم، وى با اشاره به سابقه 16 ســاله برگزارى نماز جماعت در پارك هاى 

همــدان، بيان كرد: حضور اجتماعى در عرصه هــاى مختلف خود يك روش ايجابى امر 
به معروف اســت و اين برنامه كه 16 ســال درحال برگزارى است، يكى از بهترين اين 

اتفاقات است.
امام جمعه همدان افزود: البته متأسفانه نتوانسته ايم آن طور كه بايد اين حركت را در سطح 

ملى مطرح و منتشر كنيم و اين اشكالى است كه به اين قضيه وارد است.
وى با تأكيد بر اينكه مســاجد پايگاه اصلى برگزارى نماز جماعت است، مطرح كرد: بايد 
مراقب باشــيم كه با اجراى اين طرح مساجد خلوت نشوند و جمعيت مسجد به پارك  ها 
ســوق پيدا نكند، بلكه بايد ســعى كنيم جمعيت جديدى را براى حضور در نماز پارك 

جذب كنيم.
نماينده ولى فقيه در استان همدان با بيان اينكه پارك ها از ظرفيت خوبى براى تبليغ و كار 

فرهنگى برخوردار هستند، عنوان كرد: طرح محراب سبز نبايد تنها برگزارى نماز جماعت 
باشد و بايد شرايطى ايجاد شود تا امام جماعت نيم ساعت پيش و نيم ساعت پس از نماز 

هم در محل حضور داشته باشد.
وى خواستار تدوين سند مهندسى فرهنگى در استان شد و گفت: بيشتر كارهاى فرهنگى 
به صورت جزيره اى و بخشــى انجام مى شــود درحالى كه اگر دغدغه مندان در اين عرصه 
ورود كنند و يك ســند مهندسى فرهنگى بومى شــده در استان تدوين كنند، تمامى اين 

مسائل را مى توان در آن پيش بينى كرد.
شــعبانى تصريح كرد: خيلى از ارگان ها بايد متولى فرهنگ باشــند اما به دليل آنكه چنين 
ســندى وجود ندارد، كارها مشــخص نيســت، بنابراين با انجام ايــن كار مى توان تمام 

فعاليت هاى آن را در قالبى در شوراى فرهنگ عمومى مطرح كرد.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

شكر به دليل قطع يارانه گران شد

خاموش كردن آتش 
در صدر عمليات آتش نشانان همدان 

 اين روزها همزمان بــا افزايش دماى هوا و كاهش بارش ها، مهار 
آتش ســوزى در مراتع و پوشش هاى خشك گياهى در صدر عمليات 

آتش نشانان همدانى قرار گرفته است.
براســاس آمارهاى موجود در يك ماه اخير 80 مورد آتش سوزى در 

مناطق مختلف همدان مهار شده است.
رئيس سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى همدان در اين باره به ايرنا 
گفت: عمده آتش سوزى هاى منجر به عمليات خاموش كردن آتش را 

پوشش خشك گياهان مراتع تشكيل مى دهد.
محمدرضــا بياناتى افزود: حجم گســترده اى از عمليات هاى اجرايى 
آتش نشانان همدانى همزمان با گرم شدن هوا به خاموش كردن آتش 

اختصاص يافته است.
وى بيان كرد: اوج عمليات آتش نشانى همدان به 24 ساعت گذشته باز 

مى گردد و در اين مدت 16 عمليات اجرايى شد.
بياناتى خاطرنشــان كرد: شهروندان همدانى در 24 ساعت اخير 551
مرتبه با ســامانه 125 تماس گرفته اند كه از اين تعداد 20 مورد منجر 

به عمليات شد.
وى افــزود: 16 مــورد از عمليات هــاى انجام شــده در اين مدت 
آتش ســوزى باغ در منطقه حيدره و 15 مورد آتش ســوزى مراتع و 
پوشــش گياهى در بلوار ارم، بلوار رجايى، بلوار چيت سازيان، بلوار 
واليت، گلچهره، پشت اتكا، شهرك فرهنگيان، بلوار فلسطين، آبشينه، 
تپه حاج عنايت، بلوار فرودگاه، پرديس، بلوار مطهرى، چهارراه ميدان 

بار و بلوار بعثت بود.
بياناتى يادآور شد: يك مورد احتياط آتش سوزى نيز با به صدا درآمدن 

آژير اعالم آتش يك بانك در خيابان شهدا انجام شد.
رئيس ســازمان آتش نشانى همدان از شــهروندان خواست ضمن به  
خاطر سپردن شــماره 125، درصورت بروز هرگونه حادثه اى ضمن 

حفظ خونسردى با اين سامانه تماس بگيرند.
وى همراهى مردم در پيشگيرى از آتش سوزى در پوشش هاى گياهى 

خشك را نيز خواستار شد.
3 هــزار هكتــار باغ هــاى حريــم شــهر همــدان و 580 هكتــار پــارك  
و فضــاى ســبز داخــل محــدوده در همــدان وجــود دارد كه وســعت 
و  هــرز  علف هــاى  را  حاشيه نشــين ها  به ويــژه  نقــاط  برخــى 

خشــكيده پوشــانده اســت.

افزايش 2 تا 3 درجه اى دما
 از اواسط هفته جارى

 كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان از افزايش دما 
از اواســط هفته جارى بين 2 تا 3 درجه سانتى گراد در استان همدان 

خبر داد.
روح ا... زاهدى در گفت وگو با ايســنا، درباره شرايط جوى استان در 
هفته جارى بيان كرد: در هفته پيش رو آســمان استان صاف و آفتابى 
خواهد بود، دماى هوا تا اواسط هفته ثابت است و پس از آن بين 2 تا 

3 درجه سانتى گراد افزايش دما خواهيم داشت.

مدير جهاد كشاورزى نهاوند: 
در مقابله با ساخت و ساز غيرمجاز

 كمبود نيرو داريم
درباره ساخت و ساز هاى غيرمجاز جهاد كشاورزى با تمام توان درحال 
پيگيرى و شناســايى تخلفات ساخت و ســاز در شهرستان است و با 
تشــكيل پرونده قضايى با جديت از هرگونه اغماض و چشم پوشــى 
خوددارى و با متخلفان و مجرمان ساخت و ساز هاى غيرمجاز اراضى 
كشــاورزى به طور جدى برخورد خواهد كــرد. هم اكنون در مقابله با 

ساخت و ساز غيرمجاز كمبود نيرو داريم.
مدير جهاد كشــاورزى نهاوند در نشســت با فرمانده سپاه شهرستان 
كه به مناســبت هفته جهاد كشــاورزى برگزار شد، گفت: با حمايت و 
مساعدت همه دستگاه ها از جهاد كشــاورزى، قطعا تمام تالش جهاد 
كشــاورزى شهرســتان تأمين امنيت غذايى جامعه، بهبود معيشت و 

رضايت كشاورزان خواهد بود.
كريــم حاجى باباعلى گفت: با پيش بينى تحويل بيش از 45 هزار تن به 
سيلوهاى مركز خريد وضعيت كشت گندم در شهرستان بسيار مطلوب 
است  كه با پيش بينى برداشت بيش از 6 تن در هكتار گندم آبى وضعيت 

تحويل به مراكز خريد نيز بهتر خواهد شد.
وى با بيان اينكه متقاضيان براى هرگونه ساخت و ساز بايد از مديريت 
جهاد كشاورزى درخواســت مجوز كنند، افزود: مردم مى توانند براى 
مشاوره و ارائه گزارش تخلف از ساخت و ساز هاى غيرمجاز با سامانه 
131 تماس داشــته باشند. فرمانده سپاه نهاوند نيز ضمن تأكيد بر اينكه 
خانه باغ هاى غيرمجاز دغدغه مردم اســت، گفت: در ســالى كه بنا به 
فرمايش رهبرى مزين به شــعار جهش توليد است، با مثبت برشمردن 
همكارى بســيج همگام با كشاورز فعاليت هاى امســال را وسيع تر و 
جامع تر دانست و افزود در طرح مبارزه با آفت سن غالت (سن مرحله 
مادر و پوره سن) 80 روستا به طور كامل پايش و مورد بازديد كارشناسان 

بسيج همگام با كشاورز قرار گرفت.

زرين سيلوى اسدآباد سيلوى برتر 
و نمونه استان

 ســيلوى ذخيره گندم شــركت 
زرين اسدآباد با ظرفيت 42 هزار تن 
از طرف ســازمان غله همدان نمونه 

معرفى شد.
مديرعامل زرين ســيلوى اســدآباد 
گفت: ســيلوى مكانيــزه فلزى قائم 
نگهدارى  و  ذخيره ســازى  به منظور 
گندم، غالت و مركــز خريد دولتى 
كشــاورزان اين منطقه از ســال 91

افتتاح و آغاز به كار كرده است. محمد ظفرى با بيان اين كه زرين سيلو 
در زمينى به مساحت 30 هزار مترمربع در شهرستان اسدآباد واقع شده 
اســت، افزود: اين سيلو براى 12 نفر به صورت مستقيم و براى صد نفر 
به صورت غيرمســتقيم ايجاد اشتغال كرده اســت كه اين مورد هم در 
اشتغالزايى از لحاظ حمل و نقل تأثير داشــته است. وى ادامه داد: اين 
شركت يكى از فنى ترين و مجهزترين سيلوهاى مطرح با قابليت كامال 
اســتاندارد در استان و شهرستان بوده و از حيث جغرافيايى در بهترين 

منطقه ساخته شده است.
ظفرى تأكيد كرد: يكى از مشخصه هاى بارز سيلوى گندم اسدآباد قرار 
گرفتن پروژه در حاشــيه بزرگراه كربال، راه مواصالتى چندين اســتان 

مى باشد كه سبب تحريض و تشويق زارعين در منطقه شده است.

1- پيشــنهاد ممنوعيــت داوطلبــى رؤســاى قــواى مقننــه و قضاييــه 
ــر  ــا دبي ــه شــده اســت. گوي ــورى ارائ ــات رياســت جمه در انتخاب
ــه داده اســت. گفتنــى  ــران ايــن پيشــنهاد را ارائ كل حــزب ســبز اي
ــات 1400 را رد  ــور در انتخاب ــى حض ــن، رئيس ــش از اي ــت پي اس
كــرده بــود و قاليبــاف نيــز موضــع مشــخصى تاكنــون در ايــن زمينــه 

نداشــته اســت.
2- پرونده يك نماينده مجلس دهم به دادگاه ارسال شده است. گويا 
پروانه سلحشــورى نماينده تهران در مجلس دهــم كه در انتخابات 
يازدهمين دوره مجلس ثبت نام نكرد، به زودى براى پاســخگويى به 
اتهامات به دادگاه فراخوانده مى شــود. گفتنى است اتهامات وى نشر 
اكاذيب به قصد تشــويش اذهان عمومى و فعاليت تبليغى عليه نظام 

جمهورى اسالمى است.
3- رئيس شــوراى شهر تهران در انتخابات شــوراها در سال 1400

داوطلب خواهد شد. گويا محسن هاشمى قصد شركت در انتخابات 
رياست جمهورى را ندارد. گفتنى است هاشمى از داوطلبان احتمالى 
مورد حمايت اصالح طلبان در انتخابات رياســت جمهورى به شــمار 

مى رفت.
4- هديه ســازمان انتقال خون به اهداكنندگان پالســما براى اياب و 
ذهاب و يك ســاعت وقت براى اهدا كــه هم اكنون صد هزار تومان 
اســت، افزايش مى يابد. گويا اين تصميم در راستاى قدردانى شايسته 
از اهداكنندگان و جذب بيشــتر اهداكننده اجرايى خواهد شد. گفتنى 
اســت پالسما درمانى مرگ ومير ناشــى از كرونا را 50 درصد كاهش 

داده است. 
5- ثبت نام مدارس باز هم با مشــكالتى مواجه اســت. گويا كمبود 
مدارس در برخى مناطق دليلى بر تكميل ظرفيت ســريع مدرســه و 
اعتراض اهالى اين مناطق شده است. گفتنى است انواع مدارس براى 
آموزش نيز به مشــكلى براى خانواده ها در انتخاب نوع مدرســه و... 

تبديل شده است.

 قطع يارانه ســبب افزايش قيمت شكر در 
بازار همدان اســت؛ زيرا درحال حاضر شكر 
در بــازار وجود دارد و با قيمت پيشــين در 

فروشگاه هاى بزرگ توزيع شده است.
رئيــس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان با بيان اينكه وضعيت درآمدى دولت 
درحال حاضر مناســب نيســت و يارانه اى به 
شــكر تعلق نمى گيرد، اظهار كرد: يارانه شكر 
برداشته شده و كمبودى در زمينه شكر وجود 

ندارد.
حميدرضا متين در گفت وگو با ايسنا، درباره 
اينكه برخى باربرى ها ســهميه شكر استان را 
به ساير استان ها ارسال كرده اند، تصريح كرد: 
2 ماه گذشــته 2 واحد در رزن و مالير شكر 
سهميه اســتان را به كرج ارسال مى كردند كه 
پرونده ايــن واحدها به تعزيرات ارســال و 

حكم صادر شد.
متين افزود: يك واحد عالوه بر اينكه 200 تن 
شكر خارج شده از استان را برگرداند، جريمه 
نيز شــده و در فروشگاه هاى بزرگ به قيمت 

پيش توزيع شده است.
وى بــا تأكيد بر اينكه قند بــدون قيمت در 
بازار نداريــم، اظهار كرد: قيمت هر كيلوگرم 
قند در اســتان همدان 8 هــزار و 900 تومان 
است كه اين قيمت، پايين ترين نرخ در كشور 

محسوب مى شود.
وى بــا بيــان اينكــه البتــه در فروشــگاه 
رفــاه قنــد 900 گرمــى بــه نــرخ 10 هــزار و 
400 تومــان عرضــه مى شــود، يــادآور شــد: 
قيمــت قنــد بســته بــه شــكر خريدارى شــده 
ــا  ــن مى شــود و ب ــار تعيي ــه حمــل ب و هزين

ــه اينكــه حاشــيه ســود محــدودى  توجــه ب
دارد، مجبــور هســتيم برابــر بارنامــه صــادره 

قيمــت جديــد بدهيــم.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان حاشيه سود قند را 15 درصد دانست 
و گفت: حاشــيه سود قند براى عمده فروشى 
3 درصد و براى خرده فروشــى 12 درصد به 

انضمام هزينه است.
متين با اشــاره به افزايش كرايــه حمل بار، 
تصريح كــرد: قيمت كرايه حمــل بار 20 تا 
30 درصد و البته در برخى كاالها 15 درصد 
افزايش داشــته اما متأسفانه ســليقه اى عمل 

تعرفه اى  كااليــى  هر  به طورى كه  مى شــود، 
داشته و ناهمگون است.

وى بــا بيــان اينكه در نــاوگان حمل و نقل 
مشــكل داريم، گفــت: درحال حاضر تعداد 
كاميون در كشور كم و بار زياد است به همين 
دليل به دنبال حمل بار از طريق ناوگان ريلى 

استان هستيم.
وى با تأكيد بر وفور برنج در بازار، خاطرنشان 
كرد: برنج هندى در بازار همدان فراوان است 
و البتــه قيمت ايــن كاال به دليل حذف يارانه 

افزايش داشته است.
ــدى  ــش 76 درص ــه افزاي ــاره ب ــا اش وى ب

ــازار، بيــان كــرد:  قيمــت برنــج هنــدى در ب
ــج  ــرم برن ــر كيلوگ درحال حاضــر قيمــت ه
هنــدى در بــازار بيــن 13 هــزار و 500

ــت  ــان اس ــزار و 500 توم ــا 15 ه ــان ت توم
كــه به دليــل افزايــش نــرخ دالر، 76 درصــد 

ــته اســت. ــش قيمــت داش افزاي
رئيــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــى  ــج ايران ــرد: برن ــالم ك ــدان اع ــتان هم اس
افزايــش قيمــت زيــادى نداشــته اســت، 
به طورى كــه بيــن 2 تــا 3 هــزار تومــان 
موجــودى  نظــر  از  و  داشــته  افزايــش 

ــدارد. ــود ن ــكلى وج مش

 مســئول كنترل دخانيات دانشــگاه علوم 
پزشــكى ابن ســيناى همدان گفت: بيش از 
60 مركز عرضه قليان از آغاز شيوع ويروس 

كرونا در استان همدان پلمب شده است.
مهدى خدابخشــى در گفت وگو با ايســنا، 
بيان كرد: از نيمه دوم بهمن ماه ســال گذشته 
به محض اطالع از شــيوع ايــن ويروس، به 
دادگسترى شهرستان ها اطالع داده شد كه در 
اســرع وقت نسبت به تعطيلى و پلمب مراكز 

عرضه قليان در سراسر استان اقدام كنند.
وى افزود: از هشتم اسفندماه سال 98 همزمان 
با آغاز شيوع كرونا همه مراكز عرضه قليان در 
سراسر اســتان تعطيل شدند كه از اين مراكز 
برخــى داوطلبانه تعطيل كردنــد و تعدادى 
كه تمكين نمى كردند با دســتور مقام قضايى 

پلمب شدند. 
خدابخشــى ادامه داد: قليان ســراها يكى از 
مراكزى هســتند كه مى تواننــد تأثير زيادى 
در شيوع و گســترش اين ويروس به جهت 
استفاده از شيلنگ مشــترك و بازدم دود در 

فضا داشته باشند.
وى خاطرنشــان كرد: از ابتداى شيوع كرونا 
تا اوايل خردادماه اين مراكز تعطيل شدند اما 
پس از برداشــتن برخى محدوديت ها مطلع 

شديم يكســرى مراكز به ويژه باغ رستوران ها 
با وجود اينكــه عرضه قليــان كامًال ممنوع 
اســت، به بهانه عرضه قليــان در فضاى باز، 
داشتن مشترى و بحث اشتغال به ويژه در شهر 
همدان در جاده حيدره و امامزاده محسن(ع) 
اقــدام به عرضه قليــان مى كردند كه با حكم 
دادستان همدان و همكارى نيروى انتظامى و 

مركز بهداشت پلمب شدند.
خدابخشى با تأكيد بر پلمب بيش از 60 مركز 
متخلف عرضه قليان در همدان افزود: اگر ما 
اطالعى مبنى بر اينكه در مركزى قليان عرضه 
مى شود، داشــته باشيم در اســرع وقت اين 

مراكز متخلف پلمب مى شود.
وى ادامــه داد: نمى توانيــم بــا افــرادى كه 
به صورت شــخصى در باغ ها و پارك ها قليان 
مصرف مى كنند برخورد كنيم و بايد مضرات 
اســتفاده از قليان به ويــژه در دوران كرونا از 

طريق رسانه ها به مردم آموزش داده شود. 
خدابخشــى دربــاره نحوه عملكــرد مراكز 
عرضــه ادوات قليان و ســيگار توضيح داد: 
در رســته هاى صنفى و مجوزهــا چيزى با 
عنوان فروش ادوات قليان نداريم. يك گروه 
عمده فروشــان اين محصوالت هستند كه به 
تعداد مشخصى در هر شهرستان وجود دارند 

و مجوز فعاليت خود را از ســازمان دخانيات 
گرفته اند.

وى افــزود: برخــى مراكــز فــروش ايــن 
محصوالت كه شــيلنگ قليان آويزان كرده و 
تبليغاتى بر سردر مغازه خود مى كنند، معموالً 
به اســم مجوزهاى خواروبار و صنايع دستى 
فعاليــت مى كننــد كــه فعاليت ايــن مراكز 
غيرقانونى نيســت اما تبليغات آنها غيرقانونى 

است.
مسئول كنترل دخانيات دانشگاه علوم پزشكى 
ابن ســينا ادامه داد: در ايــن مراكز نبايد اين 
وســايل در معرض نمايش قرار داده شوند و 
ادوات بايد داخل مغازه باشند و ويترين مغازه 
به گونه اى پوشــانده شود كه وسايل مشخص 

نباشد.
وى اعــالم كــرد: امســال با ايــن مراكز و 
اماكن برخورد جدى مى شــود و الزم است 
دســتگاه هاى قضايى و انتظامى اســتان به ما 
كمك كنند، زيرا تعداد اين مراكز متأســفانه 
زياد شــده و نياز به يك كار كارشناســى و 
همــت بااليى براى برخورد بــا اين متخلفان 

وجود دارد.
خدابخشى خاطرنشان كرد: فروش اين موارد 
چون سودآورى و تقاضاى بااليى دارد، تعداد 

فروشــگاه عرضه قليان و سيگار زياد شده و 
اين مختص استان همدان نيست.

وى در پايــان بيــان كــرد: مــردم بايــد بــه ايــن 
آگاهــى برســند كــه بــه ســمت ايــن تفريحات 
نرونــد؛ زيــرا مصــرف دخانيــات دروازه ورود 
بــه اعتيــاد اســت. افــراد معتــاد و كارتن خواب 
بــه يك بــاره بــه ايــن وضعيــت دچــار نشــده 
ــيگار و  ــش مصــرف س ــع از پي ــور قط و به ط
ــمت  ــه س ــم ب ــرده و كم ك ــاز ك ــان را آغ قلي

ــد. ــر مى رون ــدر قوى ت موادمخ

همزمان با آغاز شيوع ويروس كرونا انجام گرفت

پلمب بيش از 60 مركز عرضه قليان در همدان

پيشنه و عزم استان بر ارتقاى خدمات نمايشگاهى است
 اين نشســت كه در دفتر سازمان توسعه 
تجــارت تهــران انجام شــد، هــر 2 طرف 
بــر همــكارى مضاعف در پيشــبرد اهداف 

اقتصادى و نمايشگاهى تأكيد كردند.
ــران  ــارت اي ــعه و تج ــازمان توس ــس س رئي
بــا اشــاره بــه بــاال بــودن ظرفيــت نمايشــگاه 
بين المللــى همــدان تأكيــد كــرد: تــالش 
همكارى هــاى  زمينــه  كــرد  خواهيــم 
توســعه  اهــداف  پيشــبرد  بــر  دوجانبــه 
ــردد. ــف گ ــه مضاع ــاد منطق ــش اقتص بخ

حميد زادبوم گفت: پيشــنه و عزم اســتان بر 
ارتقاى خدمات نمايشــگاهى اســت و اين 

ســازمان نيز تالش خواهد كرد همكارى هاى 
الزم در معرفى و توسعه صنعت نمايشگاهى 
اســتان به عنوان پايلوت غرب كشور گام هاى 
بلندى بردارد.مدير عامل نمايشگاه بين المللى 
همدان نيز ضمن قدردانــى از همكارى اين 
سازمان در حوزه نمايشگاهى كشور بر ايجاد 

زمينه هاى اين نوع همكارى ها تأكيد كرد.
حميد گلى پور تأكيد كرد: اين مجموعه رونق 
برپايى اثربخش و توسعه گرايانه نمايشگاه از 
اولويت هاى كارى اســت و ابــراز اميدوارى 
كرد با تكميل پروژه نمايشگاهى جديد استان 

چشم انداز خوبى در اين راستا دارد.
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دان تان  رس ا اری  ر
توزيع انسولين در همدان

 كمبودها مديريت شود
 معاون غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشكى همدان با بيان اينكه 
داروى انســولين از هفته گذشته توزيع شده اما به دليل تحريم ها كم 
اســت، گفت: پزشــكان اين دارو را كوتاه مدت تجويز كنند تا همه 

بيماران از آن بهره مند شوند.
بــه گزارش خبرگــزارى فارس از همــدان، تعــدادى از بيماران از 
نبود انســولين در اســتان همدان گاليه دارند و عنوان مى كنند كه 

داروخانه ها اعالم كرده اند اين دارو تحريم اســت و در كشــور يافت 
نمى شــود. معاون غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشكى ابن سينا در 
اين باره اظهار كرد: انسولين در كشور بسيار كم است اما يك هفته اى 

مى شود كه توزيع آن آغاز شده است.
ايرج خدادادى با بيان اينكه داروى انســولين در اســتان نيز توزيع 
شــده اما به وفور نيست گفت: پزشكان هنگام تجويز داروى انسولين، 
مصرف هاى كوتاه مدت را بنويســند، هرچند قبول داريم كه بيماران 
دوست دارند داروى يك ماهه را تحويل بگيرند اما به دليل كمبود اگر 
بيمارى مصرف يك ماهه را دريافت كند ممكن است برخى بيماران 

با نبود اين دارو مواجه شوند.
وى تأكيد كرد: پزشكان تجويزهاى كوتاه مدت را مدنظر قرار دهند تا 
براى همه بيماران امكان دسترســى به دارو فراهم شود، بيماران نيز 
مراعات كنند و اصرار به تحويل يك ماهه دارو نداشته باشند تا ديگر 

نيازمندان به دارو امكان درمان داشته باشند.
معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا با اشاره به اينكه 
انســولين هاى قلمى در كشور بسيار كم و توزيع بسيار محدود است، 
گفت: به دليل تحريم ها و محدوديت هاى موجود دسترسى كشور به 

انسولين قلمى با مشكل مواجه است.

 همدان از گذشــته هاى دور به «شهر اطلسى ها» معروف بوده و 
گل و گياه زينتى بين مردم شهر از اهميت خاصى برخوردار است؛ 
به طورى كه در بيشــتر فضاهاى سبز شهرى اطلسى كاشته مى شد. 
حتى خانه هاى آپارتمانى به گل آراسته اند و انواع و اقسام گلدان ها 

به ويژه گل اطلسى در خانه همدانى ها يافت مى شود.
نامگــذارى يك روز به نام روز «گل و گياه زينتى» شــايد بهانه اى 
باشــد براى ايجاد يك حس خوب، همان گل هايى كه شــادابى و 
نشــاط را با خود به ارمغــان مى آورد و روح و جــان آدمى را جال 
مى دهد، گل ها در انواع مختلف سبب مى شوند كه اميد و سرسبزى 
در دل هــا جوانــه زند، پس اگر همــه روزها را به نــام گل و گياه 

بياراييم، شايد زندگى هم بوى گل بگيرد.
اگــر تاكنــون گل نگرفتيــد شــايد ندانيــد كــه ايــن هديــه چطــور 
ــايد و  ــورت را بگش ــوى ص ــاى اخم ــن و چروك ه ــد چي مى توان
آرامــش را بــه انســان هديــه دهــد، دانشــمندان ايــن فرضيــه را در 
ــد. طبــق  ــر روى انســانها امتحــان كردن آزمايش هــاى متعــدد ب
پژوهش هــاى انجام شــده گل و گيــاه زينتــى در روحيــه  آدميــان 
ــر  ــروزى تأثي ــى ام ــژه در عصــر زندگــى ماشــينى و آپارتمان به وي
ــراوت،  ــردن از ط ــذت ب ــاى گل و ل ــى تماش ــزايى دارد، حت به س
عطــر و رنــگ آن يــك بغــل آرامــش را نصيــب آدمــى مى كنــد.

در ايران هــم همچون تمام دنيا كاربردهــاى مختلفى براى گل و 
گياه تعريف كرده اند و هر گل نماد و نشــانه اى اســت كه اغلب در 

مراسم هاى شادى و شادمانى از آن بهره مى گيرند.
گاهى هم براى اينكه از گل ها حفاظت كنند، دســت به ســاختن 
افســانه زدند؛ همچون افسانه گل شقايق يا همان «كاسه اشكنك» 
كه همدانى ها از آن ياد مى كنند و درصورت چيده شــدن اين گل، 
بديمنى به دنبال دارد و يا سبب مى شود دست و پاى آدمى بشكند.

قديمى ترين اسنادى كه در رابطه با گل هاى زينتى در كشور وجود 
دارد گل و غنچه هــاى دســت داريوش در ســنگ نگاره هاى تخت 
جمشــيد است كه بيش از 2 هزار و 500 سال قدمت دارد، احتماال 
پيشــينيان در آن دوره از تاريخ در مراسم هاى شادمانى از گل هاى 
زينتى اســتفاده مى كردند كه نشــان از توجه ايرانيان به گل هاى 

زينتى دارد.
همدان هم از گذشــته بسيار دور به «شهر اطلسى ها» معروف بوده 
و گل و گياه زينتى بين مردم شهر از اهميت خاصى برخوردار بوده 
اســت، به طورى كه در بيشتر فضاهاى ســبز شهرى اطلسى كاشته 
مى شد. حتى خانه ها كه امروز بيشتر به شكل قوطى هاى آپارتمانى 
درآمده و از آن باغچه هاى زيباى گل كمتر پيدا مى شود، باز هم به 
گل آراســته اند و انواع و اقسام گلدان ها به ويژه گل اطلسى در خانه 

همدانى ها يافت مى شود.
ناگفته نماند دشــت هاى همدان هم از ديرباز به «دشــت آالله ها» 
در انواع مختلف معروف بوده، اگرچه شهرســتان هاى تويسركان و 
نهاوند از اصلى ترين مراتع رويش شقايق در استان همدان هستند.

تاكنون بيش از 42 هزار هكتار ذخيره گاه در اســتان همدان وجود 
دارد و گونه هايــى مانند گون، گيالس وحشــى، ســماق، زالزالك، 
جنگل هــاى طبيعى و دست كاشــت بلوط در دشــت هاى همدان 
قابليت رويش دارند كه نقشه پوشش گياهى اين نوع گونه ها تدوين 

شده است.

دشت «سماق» اسدآباد، منطقه «لشــگردر» و دره« شيروپلنگ» 
مالير هم نمونه اى از اين مناطق و گونه هاى حفاظت شده  هستند.

اگرچه در توليد گل بيشــترين ظرفيت اســتان در توليد گل هاى 
فصلى و نشائى و شاخه بريده همچون گل جعفرى، اطلسى، بنفشه، 

مريم گلى و گل هميشــه بهار است كه اغلب توليدات استان را به 
خود اختصاص داده اند.

صحبــت بــه گل هميشــه بهــار، همــان گلــى كــه هميشــه بهــار و 
شــاداب اســت و هيــچ ناماليمــى و ســختى روزگار نمى توانــد خــم 
بــه ابــروى آن بيــاورد، كــه مى رســد، دنيــا بــراى مــن دگرگــون 
ــم  ــتانى ه ــرد زمس ــاى س ــه روزه ــود ك ــور مى ش ــود، چط مى ش

ــد. ــاى درنمى آورن آن را از پ
من و گل هميشه بهار در طول سال با تمام فراز و فرودهاى روزهاى 
آتشين و گرم و كسالت روزهاى سرد و سخت قامت خم نمى كنيم، 
روز به روز دنيا را مى كاويم و نور خورشــيد را همچون روزنه اميد 

دنبال مى كنيم.
هميشه بهار كه باشى خوب و بد دنيا را در هم مى پيچى و بهترين 
نسخه شــفابخش را همراه با اكسير عشــق به آدميان مى نوشانى، 
جرعه اى آب، تكه اى خاك و روزنه اميد كافى است تا شانه به شانه 

طبيعت راه بپيمايى و لحظه به لحظه را بهارى كنى.
من هم به واســطه اســمم همچون گل هميشه بهار كه در روزهاى 
برگ ريــزان خزان هــم گل مى دهد، فرياد زندگى ســر مى دهم و 
هميشــه بهارى روزگار را وجب مى كنم، مالك و قياس انســان را 
بايد همين گل دانســت چقدر زيبــا و چقدر تيغ و خوار دارد، ولى 

مى دانيم كه گل بى عيب خداست.
كارشــناس مديريت باغبانى جهاد كشاورزى همدان درباره ميزان 
توليــد گل و گياه زينتى در اســتان مى گويد: 12 واحد گلخانه در 
زمينه توليد گل و گياه هاى زينتى در اســتان فعال است كه اغلب 
در 4 رســته توليــدات دارند؛ همچنين براى گل شــاخه بريده كه 

گلخانه هاى مدرن و به روزى نياز دارند.

عليرضا ابراهيمى ادامه مى دهد: توليد اين گلخانه ها در سال گذشته 
بيش از 2 ميليون و600 هزار شــاخه گل رز و ليليوم بوده كه اغلب 

به خارج از كشور و خارج از استان صادر شده است.

وى با تاكيد بر اينكه گلخانه ها به لحاظ ايجاد اشتغال و صرفه جويى 
آب مورد توجه هســتند و ميزان توليــدات گلهاى زينتى در اين 
فضــا در مقابل كشــت در فضاى بــاز قابل قياس نيســت تصريح 
مى كند: حوزه توليد گل شاخه بريده يكى از پردرآمدترين توليدات 

گلخانه اى محسوب مى شود.
كارشــناس مديريت باغبانى جهاد كشاورزى استان همدان با بيان 
اينكــه در زمينه گل هاى آپارتمانى 900 هزار از انواع اين گل ها در 
سال 98 توليد شده كه شامل گل هاى درختچه، گوشتى و ... بوده 
است، مى افزيد: در سال گذشته بالغ بر 3 ميليون و 400 هزار انواع 

گل هاى فصلى و نشائى در استان توليد شده است.

وى بــا بيــان اينكــه گل هاى فصلى و نشــائى به 2 دســته پوششــى 
ــه  ــد اطلســى و هميش ــال و گل دار مانن ــوگا و پاپيت ــون آج همچ
ــته هاى دور  ــدان از گذش ــد: هم ــده اند، مى گوي ــكيل ش ــار تش به
معــروف بــه «شــهر اطلســى ها» بــوده، زيــرا بيشــتر فضــاى ســبز 
و اماكــن تفريحــى موجــود در شــهر بــا گل هــاى اطلســى تزييــن 

شــده بــود.
ــوع  ــه تن ــه ب ــا توج ــروز ب ــه ام ــد: اگرچ ــد مى كن ابراهيمــى تأكي
در گل هــاى زينتــى گونه هــاى مختلفــى در فضــاى ســبز كشــت 
ــژه اى  ــگاه وي ــا جاي ــن همدانى ه ــى بي ــا گل اطلس ــود، ام مى ش

دارد.
وى ادامــه مى دهــد: در طبيعــت همــدان گل هــاى آاللــه و 
شــقايق، بســيار معــروف اســت و از ديربــاز زيســتگاه انــواع آاللــه 
ــل  ــا به دلي ــواع آالله ه ــوده اســت، اگرچــه در برخــى مناطــق ان ب

ــت. ــراض اس ــال انق ــردم درح ــى م بى توجه

كارشــناس مديريــت باغبانــى جهــاد كشــاورزى اســتان همــدان 
بــا اشــاره بــه اينكــه در زمينــه درخت هــا و درختچه هــاى 
زينتــى در ســال 98 بيــش از 400 هــزار انــواع درختچــه زينتــى 
در 2 دســته گل هــاى خزان پذيــر و گل هــاى هميشــه بهــار 
ــر  ــاى خزان پذي ــد: درختچه ه ــان مى كن ــت، بي ــده اس ــد ش تولي
همچــون اقاقيــاى زينتــى، زبــان گنجشــك، انــواع افــرا و 
ــو، انــواع شمشــاد  درختچه هــاى هميشــه بهــار همچــون بــرگ ب

و ســوزنى برگ هــا هســتند.
ــتان  ــاخه بريده در اس ــاى ش ــدى گل ه ــادرات 90 درص وى از ص
ــب  ــواى مناس ــل آب و ه ــدان به دلي ــد: هم ــر داده و مى گوي خب
ــاخه بريده  ــاى ش ــد گل ه ــته تولي ــيد در رس ــور خورش ــش ن و تاب
ــد  ــد مى توانن ــتعد و عالقه من ــراد مس ــژه اى دارد و اف ــگاه وي جاي

ــد. ــه توليــد بپردازن در ايــن زمينــه ورود كــرده و ب

 سفال
همدان را مى توان مهد ســفال و منبت ايران زمين 
دانست كه شهر جهانى ســفال اللجين گواه بر اين 
موضوع اســت، همچنين مالير شــهر ملى منبت و 
تويسركان قطب منبت گلريز در كشور معرفى شده 

كه بر اين اساس مى توان همدان را مهد هنر ناميد.
هنر ســفالگرى با جان و دل اللجينى ها عجين شده 
و نسل به نسل به مردم اين شهر رسيده به طورى كه 
حدود 80 درصد مردم اين شهر به كار سفال مشغول 

هستند.
ســفال هاى توليدى اين منطقه از كيفيت و اصالت 
فراوانى برخوردارنــد و هنوز هم مردم اللجين براى 

ساخت سفال  از چرخ هاى دستى استفاده مى  كنند.
اللجين كه شــهر هنرمندان است، چيدمان ابتداى 
شــهر را چنان طراحى كرده اند كه از همان ابتداى 
ورود تا چشــم كار مى كند فروشــگاه هاى سفال در 

طرح ها و اشكال متنوع است.
به قدرى اين شــهر در اين رشــته سفال فعال است 
كه با ورود به شــهر از هيجان ديدن و خريد از اين 

سفال ها دست از پا نمى شناسيم.
اللجين پيشينه  700 تا يك هزار ساله در سفال دارد 
و هنر منحصر به  فرد هنرمنــدان اين ديار در توليد 
سفال به گونه اى است كه ســبب شده از تهيه مواد 
اوليه تــا توليد، تكميل، توزيع و صادرات ســفال و 

سراميك در همين شهر انجام شود.
 مبل و منبت

مبل و منبت از ديگر رشــته هاى صنايع دستى است 

كه بيشــتر مردم مالير و تويســركان در اين رشته 
فعاليت مى كنند، چــوب اصلى ترين ابزار هنرمندان 
اين شهر اســت كه نقش هايى برآمده از دل را روى 

آن حكاكى مى كنند.
ــزرگ  ــزار و 500 كارگاه كوچــك و ب بيــش از 4 ه
منبــت در ماليــر فعــال اســت  كــه هــر يــك 
هنرمنــدان بســيارى را در خــود جــاى داده و 
دســت بــه توليداتــى مى زننــد كــه ســر از آن 

ســوى مرزهــا در مــى آورد.
بيش از 80 درصد توليد مبل كشــور در شهرستان 
مالير است كه بيشتر آن به كشورهاى آسياى ميانه، 
حاشــيه خليج فارس، تركيه، عراق و ديگر شهرهاى 

كشور صادر مى شود.
 چرم

چرم از رشــته هاى بســيار فعال صنايع دســتى در 
همدان است كه از گذشته هاى دور در بازار دباغ خانه 
همــدان اين هنر فعال بــوده و توليدات مختلفى از 

چرم داشتند.
مى تــوان از همدان به عنوان يكى از شــهرهاى مهم 
توليدكننــده و صادركننده چرم نــام برد هنرى كه 
سابقه طوالنى در ايران دارد و با عنوان شهر دباغ خانه 

از آن ياد مى شود.
حــدود هزار واحــد توليدى چــرم در همدان فعال 
اســت كه اين واحدها توليد كمربند، كيف، كفش، 
جاكليدى و لباس توليد مى كنند و عالوه بر همدان 
بازارهــاى مختلفى را از محصــوالت چرمى تأمين 

مى كنند.

  مرواربافى
مروار نوعــى تركه از خانواده درخت بيد اســت كه 
طبق تحقيقات به عمل آمده، مروار كشــت شده در 
شهرستان مالير از مرغوبيت خاصى برخوردار است 
و هنرمندان اين شــهر اين تركه ها را با دستان خود 

تبديل به سبدهاى زيبايى مى كنند.
مروار در شهرســتان مالير و از روســتاهاى جوراب، 
داويجان و حرم آباد برداشت مى شود كه به سبدهايى 

در طرح ها و اندازه هاى مختلفى تبديل مى شود.
 گليم بافى

گليم بافــى هم يكى از آن هنرهاى دســتى همدان 
اســت كه قدمت آن به هزاران ســال پيش مى رسد 
اما هنوز در بســيارى از نقاط كشــور به ويژه همدان 
هنرمندانى در اين عرصه مشغول به فعاليت هستند.

در شهرستان نهاوند نيز گليم بافى با توجه به حضور 
عشاير از گذشته هاى دور رونق داشته و به تدريج در 
روســتاها نيز گسترش يافته است به گونه اى كه اين 
شهرســتان را به قطب توليد گليم در استان تبديل 

كرده است.
درحال حاضر چندين كارگاه در شهرستان نهاوند در 
عرصه گليم بافى فعال است و عالوه بر آن در بسيارى 
از منــازل روســتايى زنان به اين صنعت مشــغول 

هستند.
 نقاشى روى سفال

طراحى نقوش ســنتى و مدرن بر روى بدنه سفالى 
و ســراميك به اين هنر قديمى همدان رنگ ديگرى 
بخشيده و اين رنگ آميزى به روش هاى نقاشى روى 

بدنه لعابى، نقاشــى زير لعابى، نقاشــى هاى رنگ و 
روغن، نقاشى آب طال است.

اين كارگاه هاى نقاشــى بيشتر در اللجين، همدان و 
به طور پراكنده در ســاير شهرستان هاى استان فعال 
است و اين هنر به يك حرفه هنرى در همدان تبديل 

شده است.
 تراش سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى

يكــى از ظرفيت هاى بزرگ اســتان همدان معادن 
سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى است كه سبب شده 
اين صنعت با هنر تلفيق شده و خالقيت هنرمندان 

را به اشكال مختلفى آشكار كند.
تراش سنگ هاى قيمتى به صورت حرفه اى در استان 
همدان و در غرب كشور سابقه چندان طوالنى ندارد 
اما در دهه گذشــته اين هنر جــان تازه اى گرفته و 
متقاضيان زيــادى دارد؛ زيــرا زيورآالتى كه از اين 
ســنگ ها توليد مى شود، مورد اســتقبال واقع شده 

است.
در استان همدان رشــته هاى مختلف صنايع دستى 
فعال است و هنرمندانى نيز در آن مشغول به فعاليت 
هســتند اما برخى از آنها به دليل منســوخ شــدن، 
ديگر رونق گذشته را ندارند و برخى همچنان مورد 

استقبال مردم واقع شده و كاربرد دارند.
صنايع دســتى همچنــان در بين افــراد جامعه از 
ارزش زيادى برخوردار اســت به طورى كه مردم نيز 
ســعى دارند حتى با قيمت بيشــتر هنر هنرمندان 
را خريــدارى كرده و در منازل خــود چه به صورت 

كاربردى و چه تزيينى استفاده كنند.

دست هاى هنرپرورى كه شهر را«ُشهره»كردند

همدان، شهر «اطلسى ها»

 گـل هايى كه شناسنامـه شهـرند

 اســتان همدان عالوه بر ظرفيت هاى تاريخى و گردشگرى، قابليت ها 
و جاذبه هــاى فراوانى در زمينه صنايع دســتى دارد كــه آن را به يكى از 

شهرهاى شهره تبديل كرده است.
استان همدان اگرچه به لحاظ تاريخى و گردشگرى قابليت ها و جاذبه هاى 
فراوانى دارد در زمينه صنايع دستى نيز حرف هاى زيادى براى گفتن دارد 

و هنرمندان زيادى را تربيت كرده است.
ذوق هنرمندان همدانى در صنايع دستى مثال زدنى و برجسته است، تاريخ 
و تمدن ايران زمين در هنر دست يد طواليى دارد، به طورى كه آثار برجسته 

زيادى از هنرمندان و صنعتگران اين مرزوبوم به يادگار مانده است.
هنرمندان خوش  ذوق همدانى در سال هاى گذشته در صنايع دستى موفق 

به دريافت درجه يك هنرى برابر با دكتراى افتخارى براى 11 مورد نشان 
اصالت مرغوبيت كاال از سازمان بين المللى يونسكو و 83 مورد نشان ملى 

مرغوبيت صنايع دستى شده اند.
در سطح كشور 130 رشته صنايع دستى وجود دارد كه در پايتخت تاريخ 

و تمدن ايران زمين 86 مورد آن فعال است.
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نمايندگان 5 تيرماه 
به سركشى حوزه هاى انتخابيه مى روند

 براســاس تصميم هيأت رئيســه، نمايندگان مجلــس 5 تيرماه به 
سركشى حوزه هاى انتخابيه مى روند.

به گزارش خانه ملت، عضو هيأت رئيســه مجلس شــوراى اسالمى 
روز گذشته درباره تعطيالت ماهانه نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 
اظهار كرد: در جلسه هيأت رئيسه مقرر شد تا نمايندگان از تاريخ 5 تير 
تا شنبه 12 تيرماه به مدت يك هفته در حوزه هاى انتخابيه حضور پيدا 
كنند.   حسينعلى حاجى دليگانى درباره زمان اعالم وصول طرح كاهش 
تعطيالت تابستانى نمايندگان افزود: اين طرح دوفوريتى در نخستين 
جلسه كه پذيرش طرح ها انجام شود اعالم وصول مى شود. همچنين 
براساس اين طرح دوفوريتى، تعطيالت تابستانى مجلس از يك ماه به 

2 هفته كاهش مى يابد.

كره جنوبى حق بلوكه كردن اموال ايران 
را ندارد

 مدت هاست پيگير مطالبات از كره جنوبى هستيم، كره جنوبى  حق 
ندارد اموال ملــت ايران را براى مدت مديدى بــه بهانه تحريم هاى 

آمريكا بلوكه كند.
به گزارش فارس، ســخنگوى وزارت امور خارجه جمهورى اسالمى 
ايران روز گذشــته در نشست هفتگى با خبرنگاران موسوى در پاسخ 
به پرسشى درباره اموال بلوكه شده ايران در كره جنوبى گفت: متأسفانه 
كره جنوبى بيش از نيم قرن رابطه خوب و صميمى ما را دســتخوش 
جرياناتى كرده كه با دخالت كشــورهاى ثالث دچار خدشه مى شود. 
ملت و تجار ما و خود دولتى هاى ما رابطه خوبى همواره با بخش هاى 
مختلف در كره جنوبى داشــتند ولى تبعيت كوركورانه اين كشــور از 
آمريكا و بلوكه كردن اموال ايران به بهانه فشارهاى آمريكا قابل قبول 
نيست.  عباس موسوى افزود: متعجب نيستيم عده اى زير بار مى روند 
ولى حق ندارند اموال ملت ايــران را براى مدت مديدى با اين بهانه 
بلوكه كنند. اينها بايد به اين فكر باشــند و روابط ديرينه را خدشه دار 
نكند. وزارت خارجه با همكارى بانك مركزى و ساير دستگاه ها همه 
اقدامــات حقوقى و ديپلماتيك را انجام داده و مى دهد تا حقوق مردم 

ما تضمين شود.

افزايش بهره ورى 
راه حل جبران كسرى بودجه كشور است

 توجه به بهره ورى براى جبران كسرى بودجه درست است، اما احتمال 
دستيابى به نتيجه آن در كوتاه مدت بسيار ضعيف به نظر مى رسد.

نماينــده مســيحيان ارامنه جنوب كشــور در گفت وگو با باشــگاه 
خبرنگاران جــوان، در تعريف بهره ورى گفت: زمانى كه توليد از هر 
نهاده اى مانند نيروى انســانى، سرمايه، مواد اوليه و جز آنها با استفاده 
از فناورى، مديريت و نيروى كار اتفاق بيفتد و فرآورده هايى به دست 
آيد، بهره ورى عملى شده است؛ همچنين اگر در فرايند رشد اقتصادى 
با اســتفاده از دانش، مديريت و فناورى از همان مقدار نهاده پيشين، 
محصول بيشترى بستانيم يا با داده هاى كمتر، مقدار محصوِل پيشين را 

به دست بياوريم، يعنى بهره ورى باال رفته است.
روبرت بگلريان با بيان اينكه رشــد ســرمايه، چند سالى متوقف و يا 
حتى منفى شده اســت، اظهار كرد: داده ها نشان مى دهد كه عمًال در 
2 تا 3 سال اخير سرمايه هايمان درحال استهالك است و براى توليد، 

سرمايه هاى موجود را مصرف و مستهلك كرده ايم.
وى تصريح كرد: براى جبران كسرى بودجه انتظار مى رود تا بهره ورى 
در بخش دولتى ديده شود كه به واسطه آن، شركت هاى دولتى با توليد 

خود به دولت سود سهام، ماليات و يا مانند آن را مى پردازند.
نماينده مسيحيان ارامنه جنوب كشور در ادامه يادآور شد: بهره ورى به 
شرطى راه جبران كسرى بودجه است كه بتوان با مديريت و بهسازى 

بيشتر، همان محصول پيشين را توليد كرد.

دنيا در جدال با ويروس نژادپرستى 
محمد ترابى»

 نوع تفكر و ســبك زندگى انســان ها در طول تاريخ دســت خوش 
تغييرات فراوانى بوده اســت. برخى ساليق و رفتار ها به شكل نامناسبى 
از چارچوب طبيعى خود خارج شده است و برخى تفكرات متعصبانه و 
ناشايست  به مرور زمان رو به اصالح گذاشته است. يكى از اين مسائل 
كه در فرايند تغيير سليقه جامعه  جهانى روند مثبتى به خود گرفته است، 

مخالفت با عقايد نژادپرستانه است.
هنگامى كه ســخن از افراد نژادپرســت مى شود، نسبت به كليشه هاى 
ســينماى جهان، مرد مسن چهارشانه قدبلند و ايرلندى در تصوراتمان 
مى آيد كه با موهاى ســفيد و پوســتى رنگ پريده آنچنان به بن بست 
فكرى رسيده اســت كه حتى حضور فردى سياه پوست را در اطراف 

خود نمى تواند تحمل كند. 
بايد به اين مســأله اذعان كرد، اين چنين تفكــرات راديكالى تقريبًا با 
موضع گيرى هاى جوامع بشرى رو به نزول گذاشته و يا اين گونه افراد 
مقبوليتى در جامعه براى اظهار عقيده ندارند. با اين حال با ريشــه يابى 
در فرهنگ و اعتقادات مردم كشور هاى مختلف، مى توان نشانه هايى از 
نژادپرســتى را جدايى از چارچوب هاى روتين اين طرز تفكر ناپسند، 

يافت.
كشــته شدن جرج فلويد توسط يكى از افراد پليس آمريكا و انتشار فيلم 
وى در فضاى مجازى، خيلى زود ســبب واكنــش مردم آمريكا و ديگر 
كشور هاى جهان به اين حادثه شد، كه در پى آن انگشت اتهام نژادپرستى 

سيستماتيك به سمت اداره پليس اياالت متحده گرفته شده است.
همچنين كشــته شدن جرج فلويد دامنه اعتراضات و انتقادات را به ساير 
كشور ها نيز كشانده و سبب شده است كه نژادپرستى به دغدغه روز جامعه 

جهانى تبديل شود.
اين درحالى اســت كه در برخى كشــور ها همچنان شــاهد كشتارها و 
استبدادهاى نژادپرستانه اى هستيم كه جامعه جهانى نسبت به آن واكنشى 
نشان نمى دهد، از جمله اين كشورها مى توان به فلسطين، يمن و ... اشاره 

كرد. 
اين اتفاق را (عدم واكنش جامعه جهانى به كشــتار هاى نژادپرســتانه در 
منطقه) مى توان به 2 علت دانســت: يك، قدرت  رســانه اى و تبليغاتى 
كشــور هاى غربى  كه تمايلى به نشــان دادن واقعيت هــاى رخ داده در 

خاورميانه ندارند، دو، غفلت كشور هاى منطقه.
به اعتقاد نگارنده دليل اصلى شكل گيرى اين روند در منطقه مى تواند عامل 
دوم باشد؛ زيرا اگر تأثير رسانه اى و تبليغات كشور هاى غربى عامل اصلى 
هدايــت و كنترل اين نوع تفكرات در جهان بود، كشــور هايى از جمله 

آمريكا و انگليس امروزه با اين حجم از اعتراضات مواجه نمى شدند.
با بررسى شاخصه هاى نژادپرستى در نوع ديدگاه كشور هاى منطقه، متوجه 
وجود اين طرز تفكر ناپســند در ابعاد نســبتاً وسيع خواهيم شد. از بدو 
اعالم حاكميت رژيم اشغال گر صهيونيستى تكيه كشور هاى عربى ازجمله 
عربستان بر اتحاد نژاد عرب براى مقابله با جنايات اين رژيم غاصب بوده 
اســت. اين مسأله خود به اختالف كشور هاى مسلمان منطقه با اسرائيل، 
رنگ و بوى نزاع قوميتى داده اســت كه در تفكرات عامه جامعه جهانى 
جايى ندارد؛ زيرا تكيه اين كشــور ها بر اين نوع ديدگاه سبب شده است 
با وجود وحدت عقيده در مســأ له فلسطين نه تنها با جامعه جهانى، حتى 
با ديگر كشور هاى اسالمى از جمله ايران نتوانند به اتحاد پايدارى در اين 

زمينه برسند.
در منطقه خاورميانه همواره اقليت هاى قومى به دنبال اتحاد و جدايى طلبى از 
كشور متبوعشان هستند. اگرچه اين موضوع در ساير نقاط جهان نيز وجود 
دارد ولى از اشتباه بودن اين نوع تفكر نژادپرستانه نمى كاهد. درگيرى هاى 
نظامى در منطقه ميان تركيه، عراق و سوريه را مى توان يكى از نتايج اين 
جدايى طلبى ها دانست، زيرا همجوارى منطقه خودمختار كردستان عراق 
با تركيه و سوريه، را دليل نگرانى دولت تركيه از قدرت  گرفتن اين قوم در 

منطقه و اقدام به جدايى طلبى از اين كشور مى دانند.
تفكرات نژاد پرستى در نوع تفكر دنياى مدرن و جامعه جهانى جايى ندارد 
و از سوى ديگر دين مبين اسالم با برابر دانستن انسان ها اين نوع ديدگاه 
را رد مى كند. خداوند در قرآن در آيه 13 ســوره حجرات مالك برترى 

انسان ها را نسبت به يكديگر تقوا مى داند. 
در ايران نبايد اين مســأله را كه در كشورمان تفكرات نژادپرستانه وجود 
ندارد به صورت كلى رد كرد. به دليل وجود قوميت هاى مختلف در كشور، 
مى توان گفت كه مسأله نژادپرستى به شكل افراطى آن و اعتقاد به برترى 
نژادى وجود نــدارد. البته برخى تحليلگران وجود اين ديدگاه را در نوع 
برخورد برخى هموطنانمان با مهاجران كشور افغانستان ريشه يابى مى كنند. 
در جواب اين نظريه بايد گفت كه مقوله عدم پذيرش اجتماعى نســبت 
به مهاجران كشور هاى ديگر در بيشتر كشور هاى جهان امرى عادى تلقى 
مى شود. البته اين مسأله تأييدى بر اين نوع رفتار نيست، ولى مى توان دليل 

اين ناهنجارى را در تفاوت فرهنگى و مسائل ديگر ريشه يابى كرد.
مى توان اوج تفكرات نژادپرســتانه در ايران را كه مــردم ناآگاهانه با آن 
برخورد مى كردند، ايجاد طنز ها و لطيفه هايى با نام اقليت هاى نژادى ديد 
كه خوشبختانه اين مسأله با ايجاد يك پويش مجازى تا حد نسبتاً زيادى 

اصالح شده است.
با اين حال براى مقابله با تفكرات نژادپرســتانه بايد ريشه اى عمل كرد و 
با آموزش هاى الزم در دوران تحصيل فرزندان كشــورمان، براى قدرت 

گرفتن اين طرز تفكر خطرناك و ناپسند مجالى ندهيم.

اسرائيل با اعمال سلطه بر مناطق اشغالى 
كرانه باخترى روى آرامش را نخواهد ديد

 اگر اســرائيل درصدد اعمال سلطه خود بر مناطق اشغالى جديدى از كرانه 
باخترى باشــد هرگز روى آرامش را نخواهد ديد و با پاسخ اردن و همه منطقه 
روبه رو خواهد شد. به گزارش فارس، سخنگوى دولت اردن در نشستى خبرى 
كه در مقر نخست وزيرى گفت: عبدا... دوم، شاه اردن چندين تماس با رهبران 
جهــان درباره قضيه الحاق كرانه باخترى برقرار كرد و همچنين ايمن الصفدى 
هم با همتايان خود در كشورهاى عربى و كشورهاى عضو اتحاديه اروپا تماس 
گرفت. امجد العضايله تأكيد كــرد: «ما تأكيد كرديم كه صلح عادالنه و فراگير 
اســت كه ملت ها از آن حمايت مى كنند و نســل هاى آتــى هم از آن حمايت 
خواهند كرد و و اسرائيل اگر حقوق مشروع كشور فلسطين را بازنگرداند، روى 

آرامش را نخواهد ديد».

هيچ پرونده اى زير ميز نداريم
 هيچ پرونده اى زير ميز نداريم، همه پرونده ها زير دســت قضات و درحال 
رســيدگى است. شايعه سازى، دروغ پراكنى و تهمت زنى به افراد براى دادرسى 

عادالنه سم است و آن را مختل مى كند.
به گزارش ايلنا،  رئيس قوه قضاييه در جلسه شوراى عالى قوه قضاييه اظهار كرد: 
بناى دستگاه قضايى برخورد بدون تبعيض با فساد است. از پيش هم پيش بينى 
مى شــد اگر نقدينگى موجود در كشور به سمت توليد هدايت نشود در حوزه 

مسكن و ارز و طال التهاب ايجاد خواهد كرد.
حجت االسالم والمســلمين ابراهيم رئيسى بيان كرد: آشفتگى در بازار مسكن، 
مردم به ويژه طبقات ضعيف را دچار زحمت كرده است.پرســش هايى درباره 
تأخير 4 ســاله اجراى قانون ماليات بر خانه هاى خالى وجود دارد، اما آشفتگى 

بازار مسكن اقدام فورى و جدى از سوى دولت مى طلبد.

برگزارى مجمع عمومى فراكسيون 
انقالب اسالمى مجلس در هفته  آينده

 دبير اجرايى فراكســيون نيروهاى انقالب از موكول شدن انتخابات هيأت 
رئيســه اين فراكســيون به پس از تعيين ليست نهايى كميسيون هاى تخصصى 
پارلمــان، خبر داد. احمد نادرى در گفت وگو با تســنيم، در تشــريح آخرين 
اقدامات انجام شــده براى تدوين اساس نامه و تعيين اعضاى هيأت رئيسه اين 

فراكسيون، گفت: اساس نامه فراكسيون تدوين و براى اعضا ارسال شده است.
وى در همين راستا، افزود: قرار شده تا اعضاى فراكسيون اساس نامه را مطالعه 
و پيشنهادات خود را در جلسه مجمع عمومى فراكسيون مطرح كنند تا پس از 

ارائه پيشنهادات و اصالحات الزم اساس نامه نهايى تدوين شود.
دبير اجرايى فراكســيون نيروهاى انقالب اظهار كرد: در رابطه با زمان انتخابات 

هيأت رئيسه اين فراكسيون در جلسه هيأت اجرايى تصميم گرفته شده است.

آگهـي مزايده 

شهردارى همدان

  شهردارى همدان با استناد مجوزهاى اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش يك قطعه زمين مسكونى از طريق مزايده كتبى اقدام نمايد. 
متقاضيان  مى توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند. 

شرايط شركت در مزايده: 
1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه ماهه و يا اوراق 
مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى 99/04/07  تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلى سينا نمايند.
2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد قيمت 

را تكميل و در پاكت (ج) قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند. 
3-برنده مزايده مكلف است حداكثر ظرف هفت روز كارى از تاريخ ابالغ نتيجه مزايده نسبت به واريز 90٪ وجه پيشنهادى اقدام و 10٪ الباقى هنگام تنظيم 

سند در دفترخانه از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد. 
4- برنده مزايده مكلف است وجه مورد معامله را نقدا به حساب شهردارى واريز نموده و هيچگونه تهاترى قابل قبول نمى باشد در صورت عدم واريز نقدى 

وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزايده به نفع شهردارى ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گرديد.   
5- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهردارى خواهد ماند. 
7-شركت  در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شركت كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند. 

8- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 
9- حداكثر زمان انتقال سند از تاريخ برگزارى مزايده يك ماه بوده و برنده مزايده مكلف است ظرف مهلت مذكور جهت انتقال سند و واريز الباقى وجه 
( 10٪ باقيمانده ) اقدام نمايد در غير اينصورت مزايده ابطال و سپرده برنده مزايده ضبط خواهد گرديد ضمنا سند بنام برنده مزايده و يا هرشخص ديگرى كه 

برنده مزايده وى را كتبا با رضايت نامه محضرى به شهردارى معرفى نمايد انتقال خواهد يافت .
10- پيشنهادات رسيده در تاريخ 99/04/08 ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. (م الف 415)

مساحت مشخصات ثبتىنوع ملك و كاربرىرديف
(مترمربع)

كل مبلغ كارشناسى 
(ريال)

مبلغ سپرده شركت در 
مزايده (ريال)

آدرس

زمين مسكونى (معبر 1
18مترى)

شهرك فرهنگيان-بلوار بهنامجو1/500/000/000 ريال1/12180223,2923/445/450/000

كارت دانشجويى به نام فهيمه صريحى فاضل فرزند محمد به 
شماره دانشجويى9812311024 ، شماره ملى 3980339361 ، 

رشته بهداشت مواد غذايى از دانشگاه بوعلى سينا مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مجوز حمل سالح شكارى اتومات تك لول به شماره بدنه 
76TS870- 12 به نام پروانه بهراملو به شماره ملى 

3875513479 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 1- سرانجام پس از روندى طوالنى، ليست 
نهايى اعضاى كميسيون هاى تخصصى مجلس 

اعالم شد.
دليل تأخير در اعالم ليســت نهايى كه با كنايه 
بســيارى از منتقدان و رقباى اصولگرايان نيز 
مواجه شد، از سوى هيأت رئيسه مجلس، تغيير 
آئين نامه و همچنين نبود تجربه نمايندگى172 

نماينده مجلس يازدهم عنوان شد.
به هرحال اين ليســت روز يكشــنبه از سوى 
رسانه ها اعالم شد تا پس از بررسى شكايات 
نماينــدگان تــا پايــان هفته، نهايى شــود و 
نماينــدگان كار خــود را در كميســيون هاى 

تخصصى نيز آغاز كنند.
2- بر اســاس ليست اعالمى 4 نماينده استان 
موفق به عضويت در كميســيون مهم برنامه و 

بودجه مجلس شده اند.
حاجى بابايــى، شــهبازى، مفتــح و جعفرى 
توانسته اند با توجه به سوابق كارى و امتيازاتى 
كه كســب كرده اند به عضويت اين كميسيون 
مهم و مؤثر درآمده و اتحادى كميســيونى نيز 

شكل دهند.
لطفــى نماينده رزن كــه در دوره پيش عضو 
كميســيون اجتماعى بود با آنكــه اخبارى از 
تالش هاى وى براى تغيير كميســيون منتشر 
شد اما درنهايت به ادامه فعاليت در كميسيون 

اجتماعى مجلس يازدهم بسنده كرد.
آزادى خــواه نماينده مالير كه در مجلس دهم 
عضو كميســيون فرهنگى بود، اين بار با تغيير 
كميسيون به عضويت در كميسيون كشاورزى، 
آب و منابــع طبيعى درآمد تا مشــكالت اين 
بخش در استان و شهرستان را از اين كميسيون 

پيگيرى كند.
بيگى نــژاد ديگر نماينده ماليــر به عضويت 
كميسيون مهم انرژى درآمد تا استان همچنان 
در مجلس يازدهم نيز در اين كميسيون عضو 

داشته باشد.
فالحى كــه از ابتدا با توجه به تخصص خود 
كميســيون آموزش و تحقيقات و فناورى را 
انتخاب كرده بــود، موفق به عضويت در اين 
كميسيون شده است تا اين محور توسعه استان 

را از اين طريق پيگيرى كند.
سرمدى نيز به كميســيون مهم امور داخلى و 
شوراها رفته تا در كميسيونى كه رئيس مجلس 
و ياران وى نيز در آن عضويت دارند، مسائل 

داخلى و امور شوراها را پيگيرى كند.
3- نگاهى به انتخاب كميســيون   از ســوى 
نمايندگان اســتان، نشان از انتخابى با برنامه و 

با هدف دارد.
انتخابى كه در آن اولويت هاى كشور در شرايط 
حاضر به ويژه اقتصــاد و بودجه درنظر گرفته 
شده و نمايندگان تخصص خود براى خدمت 

بهتر را نيز لحاظ كرده اند.
4- از ابتدا مشــخص بود كــه حاجى بابايى 
براى عضويت در كميســيون برنامه و بودجه 
مجلــس يازدهم برنامــه دارد و اكنون وى با 

شهبازى، مفتح و جعفرى 
به عضويت اين كميسيون 
تا  درآمده اند  مجلس  مهم 
اهداف خود براى كشــور 
را  شهرستان  و  اســتان  و 

پيگيرى كنند.
تحريمــى،  شــرايط  در 
بودجه و تغييرات آن بسيار 
اهميــت دارد و نماينــده 
مى تواند با اثرگذارى ويژه 
نقش خود را در تســريع 
توســعه اســتان و كشور 

ايفا كند.
بســيارى از پروژه هــا در 
استان به اين دليل نيمه تمام 
شده يا كند پيش مى روند 
كه بودجــه و اعتبار الزم 

براى آنها پيش بينى نشــده اســت و اكنون با 
حضور 4 نماينده در اين كميسيون مهم به نظر 
مى رســد، وضعيت بودجه و اعتبارات استان 
بايد دگرگون شود تا اين دگرگونى عاملى بر 

تحرك محورهاى توسعه استان باشد.
همچنين دولت و مجلس به زودى بايد تدوين 
برنامــه هفتم توســعه كشــور را در گام دوم 
انقالب آغاز كنند و در اين شــرايط عضويت 
در كميســيون برنامه و بودجه بسيار مؤثر و با 
نقش حياتى، به شرط ايفاى نقش مورد انتظار 

مردم خواهد بود.
5- نماينــدگان ماليــر در ايــن دوره، عضو 
2 كميســيون مهــم اقتصــادى مجلس يعنى 
كميسيون كشــاورزى و انرژى شده اند تا اين 
عضويت و پيگيرى ها در بهبود شــرايط شهر 
جهانى انگور و صنعتى ترين شهرستان استان 

مؤثر باشد.
از طريــق اين كميســيون ها حل مشــكالتى 
انگوركاران  منبــت كاران،  چوب  تأمين  چون 

و همچنيــن اســتقالل برق 
استان از برق باختر به عنوان 
نياز صنعتى استان در حوزه 

انرژى، شدنى است.
البتــه نبايد فرامــوش كرد 
آزادى خواه  دخالــت  كــه 
فرهنگــى  كميســيون  در 
در انتصابــات فرهنگــى و 
گردشــگرى اســتان هزينه 
بســيارى را بــراى اســتان 
فرهنگى همــدان ايجاد كرد 
و انتظار مى رود در كميسيون 
كشاورزى ديگر وى دخالتى 
در انتصابــات ايــن حوزه 
بــا توجه به دســتاوردهاى 
افتخــار  قابــل  نه چنــدان 
نداشته  پيشــين،  انتصابات 
باشــد، انتظارى كه از تمامى نمايندگان براى 
پرهيــز از دخالت در عــزل و نصب ها البته با 
نظارت و پيشــگيرى از انتصاب غيربومى ها و 
افراد ضعيف با حمايت از سرمايه هاى انسانى 

استان نيز مى رود.
6- آسيب هاى اجتماعى مدتى است در دستور 
كار نظام قرارگرفته و كاهش آن، مطالبه رهبر 

معظم انقالب از دولت است.
اين مهم در كنــار تالش براى بهبود وضعيت 
اســتان در كاهش آسيب هاى اجتماعى به ويژه 
اعتيــاد و طالق، حضور لطفى در كميســيون 
اجتماعى را ارزشمندتر از دوره گذشته خواهد 

كرد.
لطفى در دوره گذشته در كميسيون اجتماعى 
بســيار موفق عمل كرد و توانســت با تعامل 
خوبــى كه با وزيــران و دولت برقــرار كرد، 
اعتبــارات و امكانات خوبى براى اســتان و 
شهرســتان دريافت كند و انتظار مى رود، اين 
روند با توجه به كسب تجربه وى در اين دوره 

نيز تداوم داشته باشد.
7- حضور اســتاد حوزه و دانشــگاه به عنوان 
نماينــده همــدان در مجلــس و مطالبــات 
دانشــگاهيان و حوزويان از وى، انتظارى غير 
از عضويــت فالحى در كميســيون آموزش، 
تحقيقات و فناورى مجلس را ايجاد نمى كرد، 
انتظارى كه فالحى به خوبى به آن پاسخ داد تا 
با فعاليت تخصصى در اين كميسيون وضعيت 
دانشگاه ها و حوزه ها در كشور و استان بهبود 
يابد و آموزش عالــى كه زمانى از محورهاى 
مهم توسعه استان بود باز هم اين نقش مهم را 

در توسعه استان ايفا كند.
در كنار اين، پرداختن به مسائل بسيار آموزش 
و پرورش و بهبود شرايط آن انتظارى است كه 

از فالحى در كميسيون آموزش مى رود.
سرمدى كه سابقه فعاليت در شوراها را دارد با 
عضويت در كميسيون امور داخلى و شوراها 
تجربه خود را براى خدمت تخصصى به كار 
گرفته است تا مسائل بسيار شوراها و مديريت 
شــهرى به ويژه درآمد پايدار شــهردارى ها، 
مسائل محيط زيســتى شهرها به ويژه مديريت 
پســماند و ديگر موارد را در اين كميسيون با 
حضور قاليباف كه تجربــه طوالنى مديريت 
ابرشهر تهران را دارد، پيگيرى كنند و راهكار 

قانونى براى حل مشكالت ارائه دهند.
اگر اتفــاق غيرمنتظره اى رخ ندهد، نمايندگان 
اســتان با آگاهى از تخصص و توانايى خود 
و بــا هدف و برنامه، بســيار هوشــيارانه در 
راستاى حل مشكالت كشور و توسعه استان، 
كميســيون هاى تخصصى خــود را انتخاب 
كرده اند، البته همچنان كه در دوره هاى گذشته 
نيز مشــاهده شــد، عضويت در كميســيون 
تخصصى مانعى براى پيگيرى ديگر مســائل 
استان نمى شــود و اتحاد نمايندگان مى تواند 
نويدبخش حل مشــكالت و پيشــبرد سريع 

توسعه در استان باشد.

توليد بيشتر مسكن براى مهار قيمت 
از سياست هاى دولت است

 براى تأمين مسكن اقشار كم درآمد طرح اقدام ملى مسكن تسريع مى شود و شهردارى ها، 
بانك ها و ساير وزارتخانه هاى ذى ربط موظف به همكارى هستند.

ســخنگوى دولت در نشست خبرى با اصحاب رسانه با تأكيد بر برنامه هاى كوتاه مدت و 
بلندمدت بخش مسكن، گفت: در كوتاه مدت درباره مستأجران برنامه حمايتى را در دستور 

كار خواهيم داشت كه درصورت نهايى شدن، خبر آن را به اطالع خواهيم رساند. 
على ربيعى يادآور شد: به منظور زمينه سازى براى تأمين مسكن گروه هاى كم درآمد، وزارت 
مســكن و شهرسازى مكلف شد هم براى تأمين مســكن اين گروه ها و هم براى جريان 
پايدار توليد و رونق مسكن، طرح اقدام مسكن ملى را كه با هدفگذارى 400 هزار واحد با 
سرعت بيشترى در اين جهت پيگيرى كند و تفاهم نامه دستگاهى جدى تر دنبال شود و ساير 
وزارتخانه ها كه گروه هاى هدف طرح ملى مســكن هستند، موظف شدند كه در اين زمينه 
همكارى كنند. بانك ها، وزارت اقتصاد، نيرو و شهردارى ها مكلف شدند كه همه تمهيدات 
الزم را بــراى 400 هزار واحد مســكن انجام دهند.وى گفت: براى شــاغالن، كارگران و 
بازنشستگان بدون مسكن تفاهم نامه هايى با نهادهاى مختلف از جمله ستاد اجرايى، وزارت 
دفاع، آموزش و پرورش، تعاون و كار، رفاه و اجتماعى امضا شــد كه خود اين دستگاه ها 
حمايت خواهند كرد. بنابراين يكى از سياســت هاى دولت توليد بيشتر مسكن براى مهار 

قيمت است كه سريعتر به ثمر بنشيند.

معيشت و اقتصاد 
دغدغه كميسيونى نمايندگان استان

به زودى  مجلس  و  دولت 
هفتم  برنامه  تدوين  بايد 
توسعه كشــور را در گام 
دوم انقالب آغاز كنند و در 
در  عضويت  شرايط  اين 
كميسيون برنامه و بودجه 
نقش  با  و  مؤثر  بســيار 
حياتى، به شــرط ايفاى 
نقش مــورد انتظار مردم 

خواهد بود
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تمديد مهلت ثبت نام اينترنتى كتب درسى ميان پايه 
تا 2 تير

 معاون توســعه منابع و پشتيبانى سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى از تمديد 
مهلت ثبت نام اينترنتى كتب درسى ميان پايه از 26 خرداد به مدت يك هفته تا دوم تيرماه 
خبر داد. اســدا... مرتضايى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: تاكنون بيش از 96 درصد 
ثبت نام در پايه هاى تحصيلى آمادگى تكميلى (پيش دبستانى استثنايى)، پايه دوم تا ششم 
دوره ابتدايى (عادى و اســتثنايى)، پايه هشتم و نهم دوره اول متوسطه و پيش حرفه اى 
استثنايى، دانش آموزان پايه يازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه (نظرى، فنى وحرفه اى 
و كارودانش) و فراگيران پايه يازدهم و دوازدهم دوره دوم متوســطه حرفه اى استثنايى 

انجام شده است. 

رژيم غذايى تعيين جنسيت 
سبب عقب ماندگى نوزاد مى شود

 يك متخصص زنان و زايمان بيان كرد كه مادران هيچ تغييرى در رژيم غذايى خود 
فقط براى تغيير جنسيت انجام ندهند؛ زيرا اين اتفاق سبب عقب ماندگى نوزاد مى شود.
ندا رحمانى در گفت وگو با ايرنا افزود: پيروى از يك الگوى غذايى صحيح و متعادل و 
از آن مهمتر مصرف مكمل فوليك اسيد پيش از باردارى توسط مادر مهم است و مادران 
بايد موضوع جنسيت كودك را در اولويت هاى بعدى خود قرار دهند، زيرا سطوح ناكافى 
اسيدفوليك مادر در دوران باردارى سبب بروز نقص لوله هاى عصبى در نوزادان مى شود و 
اين يعنى خطر عقب ماندگى نوزاد؛ از اين رو مادران توصيه هاى تغذيه اى و پزشكى را بايد 
جدى بگيرند و حتما اين دوران را زيرنظر پزشك متخصص و مشاور تغذيه سپرى كنند.

صدور كارت صالحيت حرفه اى 
براى معلمان مدارس غيردولتى

 رئيس ســازمان مدارس و مراكــز غيردولتى وزارت آموزش و پرورش با اشــاره 
به برنامه هاى توانمندســازى و آموزش هاى ضمن خدمت معلمان، گفت: بايد كارت 
صالحيت حرفه اى براى همه معلمان صادر شــود و تا پايان ســال 1402 هيچ معلمى 

بدون داشتن اين كارت حق حضور در مدرسه را نخواهد داشت.
به گزارش ايســنا، مجتبى زينى وند گفت: جلب مشاركت ها و استيفاى حقوق آموزش 
و پرورش از محل اين قانون را دنبال مى كنيم و براى اثربخشــى و پويايى شــوراهاى 
آموزش و پرورش تالش كرديم به گونه اى كه اكنون شــوراهاى آموزش و پرورش از 

جمله مهم ترين جلسات در سطح مناطق و استاندارى هاست.

افزايش 26 درصدى حقوق بازنشستگان 
تأمين اجتماعى در تيرماه

 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى از صدور احكام بازنشستگان 
تأميــن اجتماعى بر مبناى افزايــش 26 درصدى حداقل حقوق در 

تيرماه خبر داد.
به گزارش ايســنا، محمد شــريعتمدارى درباره حقوق ســال 99 
بازنشســتگان تأميــن اجتماعى گفت: احكام بازنشســتگان تأمين 
اجتماعى بر مبناى 26 درصد افزايش حداقل مزد و نيز تســرى به 
ســاير ســطوح برمبناى 15 درصد به اضافه عدد ثابت حدود 164 

هزار تومان براى تيرماه صادر مى شود.
شــريعتمدارى افزود: با تأمل و تدبيرى كه بنا به خواســت كانون 
بازنشســتگان و پيشكســوتان انجام شــد، مصوبه افزايش حقوق 
بازنشســتگان تأمين اجتماعى پس از تصميم شوراى عالى كار براى 

حداقل مزد و مزد ساير سطوح تنظيم شد.
وزير كار و رفاه ادامه داد: در ادامه اين مسير با تصويب هيأت امناى 
تأمين اجتماعى و صندوق هاى بازنشســتگى براى افزايش ســاير 
آيتم هــاى مزدى نظير خواربار و مســكن و... تصميمات جديدى 

گرفته خواهد شد.
ــازى  ــأله همسان س ــه مس ــه ب ــدون توج ــت: ب ــريعتمدارى گف ش
ــه  ــى ك ــن اجتماع ــتگان تأمي ــوق بازنشس ــازى حق و متناسب س
به طــور مــوازى در دولــت درحــال پيگيــرى اســت، متناســب بــا 
ــز  ــه خــود بيمه گــزاران عزي ــدوق كــه متعلــق ب ــع صن ــوان مناب ت

ــود. ــدام مى ش ــت، اق اس
ــزود: در  ــاه، وى اف ــگاه اطالع رســانى وزارت رف ــزارش پاي ــه گ ب
ــران  ــا حداقــل حقــوق حداقل بگي هــر صــورت مصــر هســتيم ت
ــل حقــوق بازنشســتگان كشــورى و  ــه حداق ــن اجتماعــى ب تأمي
ــق  ــابه منطب ــطوح مش ــكان در س ــك و حتى االم ــكرى نزدي لش

شــود.

راه اندازى اتاق هاى تندرستى در 
دانشگاه ها اولويت سالجارى

 مديركل تربيت بدنى ســازمان امور دانشــجويان اعالم كرد كه 
درحال حاضر همه دانشــگاه ها يك اتاق تندرســتى دارند كه ايجاد 

اين اتاق ها در سال 99 نيز در اولويت قرار دارد.
به گزارش مهر، محمدحســين عليزاده افزود: دانشــجويان به دليل 
شيوع كرونا مجبور شــدند در خانه بمانند و از اين رو اپليكيشنى 
را بــا 150 هزار نوع تمرين قابل اجرا در خانه ارائه داديم كه مورد 
اســتقبال قرار گرفت. حدود 6 هزار دانشــجو در اين اپليكيشــن 

ثبت نام كردند.
وى افــزود: درحال طراحى واحد يــك و 2 تربيت بدنى براى ترم 
آينده هستيم كه درصورت مشاهده پيك بعدى كرونا در فصل پاييز، 

در ترم آينده مورد استفاده قرار مى گيرد.

اصالحات: طنز فاصله گذارى هوشمند اجتماعى
 اين هم اشتغالزايى كرونا براى هنرمندان!!

اطالعات: رونمايى از داروى كرونا 
 ولى كرونا تجمع رو ممنوع كرده!!

ايران: دوباره تئاتر به ميان مردم آمد
 به كرونا هم نقش داديد؟؟ 

شرق: آژير خطر كرونا در پايتخت
 اين هم از آلبوم آهنگ كرونا !!

جوان: پرهيز از شعارزدگى در مجلس يازدهم
 بهتر از اقتصادزده شدنه؟!

تجارت: مسكن گرفتار ذهنيت غلط اقتصاد
 بدون شرح!!

شرق: چكش 150 هزار ميلياردى 
 چكش افتاده دست كرونا؟!

كيهان: داد مستأجران از كرايه هاى سر به فلك كشيده 
 يه روز صبح بهار مى شه، مستأجر خانه دار مى شه!!

كيهان: اصالح طلبان مثل هميشه حاضر به پذيرش مسئوليت نيستند
 اين از نشانه هاى چشم و هم چشمى با اصولگرايانه!!

ابرار اقتصادى: خانه هاى خالى در تور ماليات
 بســتگى داره با اين تور ُعرضه دلفين گرفتن داشــته باشن يا 

گوش ماهى؟؟
تجارت: لزوم پيشگيرى از فساد در بازار سرمايه

 لزوم رو خوب اومدى ولى پيشگيرى رو... !!
مردم ساالرى: جهش نرخ ارز ربطى به تحريم ندارد
 اين روزها همه مشكالت به كرونا ربط داره!!

همشهرى: تأكيد بر اجبارى بودن استفاده از ماسك در اتوبوس
  از اين به بعد كارت ماسك براى اتوبوس بگيريد!!
آفتاب: رايزنى احمدى نژاد با شوراى نگهبان صحت دارد؟

 احمدى نژاد تا زمانى كه ُكتشو داره نياز به رايزنى نداره!!
اطالعات: شمار جان باختگان كرونا دوباره سه رقمى شد

 كال كرونا از معادالت رياضى به خصوص جمع بستن خوشش مياد!!

«هر خانه، يك پايگاه سالمت» 
سبك زندگى افراد را تغيير مى دهد

 مديركل دفتر مديريت بيمارى هاى غيرواگير وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكى معتقد است كه طرح «هر خانه، يك پايگاه سالمت» 
عالوه بر افزايش ســطح آگاهى و سواد سالمت جامعه، مى تواند تغيير 

معنادارى در سبك زندگى افراد هم ايجاد كند.
افشين اســتوار در گفت وگو با ايرنا درباره طرح «هر خانه، يك پايگاه 
ســالمت» بيان كرد: به كمك اين طرح مى توان از طريق افزايش آگاهى 
و سواد سالمت جامعه، تغيير معنادارى در سبك زندگى افراد ايجاد كرد 

و به نتايج مطلوبى رسيد.
وى ادامه داد: يكى از ابزارهاى مهم در حوزه پيشگيرى، افزايش آگاهى و 
آموزش مردم است. زيرا اگر مردم آگاه شوند، خود مى توانند در درجاتى 
از خــود مراقبت كنند. بايد ايــن كار را در موقعيت هاى مختلف انجام 
دهيم. البته اين آگاهى در زمينه هاى مختلف متفاوت است. به طور مثال 
در برخى موارد، به محض آگاهى، افراد به نتيجه مى رسند، اما در مورد 

برخى مسائل، نياز به تغيير نگرش وجود دارد.
مديركل دفتر مديريت بيمارى هاى غيرواگير وزارت بهداشت اظهار كرد: 
ممكن است افراد وقتى متوجه مى شــوند فشار خون دارند، بالفاصله 
براى درمان مراجعه نكنند، اما اگر كسى متوجه شود به ايدز مبتالست، 
بالفاصله براى درمان مراجعه مى كنــد. البته اين موضوع درباره ديابت 
بهتر است و وقتى افراد متوجه مى شوند كه به ديابت مبتال هستند، براى 

درمان مراجعه مى كنند.
استوار افزود: در نتيجه با افزايش آگاهى، نمى توان صد درصد اطمينان 
داشــت كه افراد براى مراقبت يا درمان مراجعه مى كنند و در ســطوح 
مختلف، تفاوت دارد. با اين حال، آموزش يكى از كم هزينه ترين ابزارهاى 

پيشگيرى در نظام سالمت است.
وى بيان كرد: طرح «هر خانه، يك پايگاه سالمت» مى تواند سواد سالمت 
جامعه را از حداقل ها باالتر ببرد. وقتى يك ســانتى متر از آب دريا باال 
مى آيد، با توجه به اين كه دوسوم زمين را دريا پوشانده است، اتفاق بسيار 
مهمى رخ مى دهد. يعنى اگر ســواد سالمت مردم، حتى به اندازه بسيار 

كمى باال برود، با توجه به گسترده بودن جامعه، اتفاق خوبى مى افتد.
مديركل دفتر مديريت بيمارى هاى غيرواگير وزارت بهداشــت پيش 
از اين دربــاره اهميت بيمارى هاى غيرواگير گفتــه بود: بيمارى هاى 
غيرواگير در حال حاضر مهم ترين عامل تهديدكننده ســالمت انسان 
اســت و رويكرد وزارت بهداشت در دوره جديد بيشتر بر پيشگيرى 
متمركز شده و اين درحالى است كه مجبوريم بر بيمارى هاى غيرواگير 
تمركز كنيم، زيرا 82 درصد مرگ ها در كشــور به دليل اين بيمارى ها 

اتفاق مى افتد.
طــرح «هر خانه، يك پايگاه ســالمت» روز 12 خــرداد 99 به صورت 
كشورى آغاز شد. سعيد نمكى، وزير بهداشت در مراسم اجراى كشورى 
اين طرح گفت: طرح «هر خانه، يك پايگاه ســالمت» با همكارى 20
ميليون سفير ســالمت در خانواده ها يك الگوى موفق جهانى مى شود. 
قرار بود اين طرح از 12 اسفند 98 در كل كشور اجرا شود، اما ناگهان با 
طوفان كرونا مواجه شديم و با تأخير در 12 خرداد 99 اين طرح در كل 
كشور اجرايى شد و قرار است 20 ميليون نفر در خانه هاى مردم به عنوان 
سفيران سالمت و همچنين حلقه اول خدمات سالمت كشور آموزش 
ببينند و با سيســتم سالمت كشور مرتبط شوند. اين افراد عاشق ترين و 
دلسوزترين افراد خانواده ها و با سوادترين فرد هر خانواده هستند و بيشتر 

از بين بانوان و زنان خانواده ها انتخاب مى شود.

على حيدرى»
 بنا بر روايات شيعى، 25 شوال مصادف با 
شهادت ششمين ستاره درخشان سپهر واليت 
و امامت حضرت امام صادق(ع) اســت. در 
واپسين روزهاى ماه شــوال سال 148 ه.ق با 
توطئه منصور دوانيقى آن امام همام به شهادت 
رسيد. به همين مناسبت در اين مجال به ذكر 
گوشه اى از معارف حيات بابركت آن حضرت 

مى پردازيم.
در اين مطلــب ترديدى وجود ندارد كه يكى 
از فضايــل اخالق فردى و اجتماعى صداقت 
و درســتى اســت. مى توان بيان داشــت كه 
امانــت دارى نيــز برآمده از صداقت اســت 
و ايــن 2 صفــت را الزم و ملــزوم يكديگر 
مى توان لحاظ كرد. امــام صادق(ع) كه خود 
مظهر صداقت بودند، همواره كسانى را كه از 
محضرشان مرخص مى شدند، به راست گويى 
ســفارش مى فرمودند. اين 2 صفت از صفاِت 
عالِى انســانى اســت كه در حيات دنيوى و 
اخروى آثار ويــژه اى دارد. ازجمله دارا بودن 
اين خصلت ها در دنيا موجب محبوبيت ميان 
مردم و اطمينان آن ها به شــخص راست گو و 

امين است. 
روزى امــام صــادق(ع) از شــخصى به نام 
عبدالرحمن، كه تازه پدرش را از دســت  داده 
بود، پرســيدند كه آيا مايل است سفارشى به 
او بكنند. عبدالرحمن با اظهار ميل و اشــتياق 
گفت: «بفرماييد، فدايتان بشــوم!» امام جعفر 
صادق(ع) فرمودند: «َعَليَْك بِِصْدِق الَْحِديِث َو 
أَداءِ اْألَمانَهِ تَْشــَرُك النّاَس فِى أَْموالِهِْم... .» (بر 
تو باد به راست گويى و امانت دارى كه درنتيجة 
آن، با مردم در دارايى هايشان شريك خواهى 
شــد... عبدالرحمن بن سيابه مى گويد: در اثر 
عمل به سفارش امام، آن چنان وضع مالى من 
خوب شــد كه در مدتى كوتاه ســيصد هزار 

درهم زكات مالم را به اهلش پرداختم.
صداقت كــه از اصول مهم اخالقى اســت، 
متأســفانه گاه ديده مى شــود در جامعة دينى 

و در رفتارهــاى اجتماعِى ما، درحال كم رنگ 
شدن اســت و باكمال تأسف در برخى مواقع 
مشــاهده مى كنيم كه جاى خود را به  دروغ و 
فريب كارى داده اســت. هرچند اين نمونه ها 
اندك باشد، بازهم روابط سالم افراد جامعه را 

در معرض خطر قرار مى دهد. 
دايره شمول صداقت به قدرى وسيع است كه 
از رابطه شــخص با خــودش گرفته تا رابطه 
اعضاى جامعه بــا يكديگر را تحت تأثير قرار 
مى دهد. انسان در گام نخست بايد با خودش 
صداقت داشــته باشــد و درواقع شــهامت 
و جســارِت صــادق بودن با خود را داشــته 
باشــد. به نظر مى رســد فريبكارى نكردن در 
قبال خويشــتن، گام بسيار مهمى در شناخت 
اســتعدادها و توانايى هاى خــود و به تبع آن 
حركت صحيح و آگاهانه به ســمت آرزوها 
و اهداف خويش اســت. وقتــى آدمى دروغ 
و فريــب را در رابطه با خود روا ندانســت، 
آنگاه مى توان انتظار داشــت كــه در روابط 
اجتماعى خود اعم از روابط درون خانواده تا 
رابطه با ســاير اجزاى جامعه، طريق صداقت 
و درســتى را در پيش بگيــرد. در اين مطلب 

ترديدى وجود ندارد كــه هيچ پدر و مادرى 
دوست ندارد كه فرزندش به او دروغ بگويد يا 
رفتارهايش همراه با نوعى فريب و پنهان كارى 

نسبت به والدينش باشد. 
به بيان ديگر، يكى از معيارهاى رضايتمندى در 
زندگى اين اســت كه فرزندان با پدر و مادر 
خود صداقت و راســتى داشته باشند كه اين 
مهم خود به دوســتى بين فرزنــد و والدين 
منجر مى شــود. اما اگر والدينــى كه در حق 
يكديگر صادق نيســتند و در مقابل چشمان 
فرزنــدان خود بــه  انحاء مختلف دســت به 
فريب و ناراســتى مى زنند، آيا مى توان انتظار 
داشــت فرزندان رويه اى جز دروغ و فريب 
در پيش بگيرنــد!؟ بنابراين مى توان بيان كرد 
كه فايــده فضيلت اخالقــى صداقت در گام 
نخست نصيب خود انســان مى شود و به تبع 
آن خانواده و ســاير اعضاى جامعه نيز از آن 
بهره مند مى شــود. وقتى افراد جامعه در مسير 
صداقت و درســتى قرار گرفتند جامعه نيز بر 
همين مســير قرار خواهد گرفت. به راســتى 
كدام انسان عاقلى اســت كه دوست نداشته 
باشــد در محيطى بر محور صداقت و راستى 

نفس بكشد و با افراد جامعه بر اساس رويكرد 
صادقانه و عدم فريب تعامل نداشته باشد! 

ضــرورت صداقت ورزى در جامعه به حدى 
اســت كه حتى كســانى كه در رفتار و گفتار 
خودفريب و نيرنــگ را پيشــه كرده اند، اما 
به هيچ عنوان مايل نيســتند كه ديگران هم در 
مقابل آنان دســت به چنين رفتارى بزنند. به 
 بيان  ديگر، چنيــن افرادى گويى به زبان حال 
بيان مى دارند كه هرچند ما نسبت به صداقت 
احترامى قائل نيستيم اما اطرافيان ما لطف كرده 
و با ما صادقانه رفتار نمايند! بنابراين مى توان 
نتيجه گرفــت صداقت و راســتى يك ميل 
فطرى است و همه افراد از آن بهره مى برند و 
با فراگير شدن چنين فضيلت اخالقى مى توان 
اميد داشــت كه سودمندى آن به همه اعضاى 

جامعه برسد. 
اين نكته اى اســت كه هر يــك از ما بايد از 
خودمان آغاز كنيــم و توصيه امام صادق(ع) 
را بــه گوش جان بســپاريم و در عمل به آن 

پايبند باشيم.
* منابع
كلينى، الكافى
صالحى، پيشواى صادق

 شهردار همدان با اشاره به اجراى 105
پــروژه عمرانى و خدماتى ســال 99 در 
شهردارى منطقه يك عنوان كرد كه يكى 
از شاخصه هاى مهم در اجراى پروژه ها، 
هم ســويى آنها با نياز شهروندان است و 
توجه به اين عامل مهم ســبب موفقيت 

مديريت شهرى در توسعه شهر است.
عباس صوفــى در بازديد از روند اجراى 
پروژه هاى ايــن منطقه يك گفت: مطابق 
بــا برنامه ريزى هاى انجام شــده ســعى 
شده اســت پروژه ها در تمامى حوزه ها 
به صورت متــوازن انجام پذيرند و ضمن 
دســتيابى به يك شــهر پايدار، رضايت 

شهروندان را نيز به دست آوريم. 
درخواست  مهم ترين  همواره  گفت:  وى 
شهروندان بهبود معابر و خيابان ها است 
كــه در بودجــه ســالجارى پروژه هايى 
براى افزايش كيفيت و استانداردســازى 
آنها درنظر گرفته شــده است. همچنين 
بهبود فضاى سبز و ســاخت پارك هاى 
جديــد، زيباســازى فضــاى شــهرى، 
تملك و بازگشــايى معابــر پرترافيك، 
ســاخت پاركينگ هاى عمومى و توسعه 
زيرســاخت هاى فرهنگــى و ورزشــى 
از ديگــر محل هاى هزينه كرد ســال 99

شهردارى منطقه يك هستند.
مدير منطقه يك شهردارى همدان گفت: 
در ســال گذشــته 95 پروژه عمرانى با 
موفقيت انجام شــد و در ســالجارى با 
بودجه اى 1130 ميليارد ريالى درصدد آن 
هستيم تا 105 پروژه را تقديم شهروندان 

خوب همدانى كنيم.
مســعود دهبانى صابــر عنوان كــرد: در 

سالجارى 240 ميليارد ريال بودجه براى 
بهبود طرح هاى عبور و مرور شــهرى از 
معابر،  لكه گيرى  و  آســفالت ريزى  قبيل 
اصالحات هندســى و زيرســازى معابر 

مختلف هزينه خواهد شد.
 وى عنوان كرد: از ابتداى سالجارى تاكنون 
با تالش همزمان 4 اكيپ آسفالت ريزى، 
10 هزار تن آسفالت ريزى در سطح منطقه 
انجام شــده اســت كه از مهم ترين آنها 
مى توان به خيابان حق گويان، جاده قديم 
دره مرادبيگ، ميدان جهاد و خيابان ميرزاد 
عشقى اشــاره كرد. همچنين در خيابان 
قهرمان نيز به منظور ارتقاى ايمنى عبور و 
مرور شهروندان و بهبود ترافيك، عمليات 
اصالح هندسى و آســفالت ريزى انجام 
شــد كه ســعى داريم در نقاطى كه شهر 
داراى گره هاى ترافيكى اســت با استفاده 
از نظرات كارشناســى اين اصالحات را 

ادامه دهيم.
دهبانى صابر با بيان اينكه در سال گذشته 
شهردارى منطقه يك 117 هزار مترمربع 
پياده روسازى و استانداردسازى انجام داد، 
افزود: سعى داريم تا نهضت پياده روسازى 
را ادامــه دهيم و در ســالجارى نيز 153

ميليارد ريال بودجه به اين امر اختصاص 
يافته است كه پياده روسازى بلوار مصيب 
پاستور،  شــكريه،  خاتم،  كوى  مجيدى، 
احمدى روشــن، مهديه و... از مهم ترين 

آنها هستند.
مدير منطقه يك شهردارى همدان گفت: 
روان ســازى ترافيك با استفاده از تملك 
و بازگشــايى معابــر از روزهاى ابتدايى 
سالجارى در منطقه با تخريب ساختمان 

33 واحدى در بلوار شــهيد فهميده آغاز 
شــد و هم اكنون نيز معبــرى در خيابان 
پرستار و فرشــچيان براى كاهش هرچه 
بيشــتر ترافيك اين منطقه گردشــگرى 
درحال بازگشــايى اســت، اميدواريم با 
بودجه ى 151 ميلياردى كه در سالجارى 
درنظر گرفته شده است، گام مهمى براى 

روان سازى ترافيك شهر همدان برداريم.
وي با اشــاره به اينكه پيامدهاي توسعه 
شهري و پيچيدگي هاي معضالت زيست 
محيطــي آنها موجوديت فضاي ســبز و 
گسترش آن را اجتناب  ناپذير كرده  است، 
توسعه و ســاخت پارك ها با اعتبار 152

ميليــارد ريالــى را از اولويت هــاي اين 
اجراي  درحال حاضــر  دانســت.  منطقه 
پارك نــواري كمال آباد و هنرســتان كه 
زيرسازي هاي آن انجام شده و همچنين 
پارك نواري ميدان بيمه از استادان تا بلوار 
بعثت را در دســتور كار قرار داديم و در 
بحث بازسازي پارك ها و فضاي سبز مي 
توان به ترميم و بازســازي پارك مردم، 
پارك جوان، بلــوار كاج، ترميم محوطه 
مسير گنجنامه ترميم اشاره كرد. عمليات 
اجرايى پارك جنگلى واليت نيز از هفته 
آينده آغاز خواهد شــد كه سعى داريم تا 
محيط طبيعى اين منطقه حفظ شــده و با 
اجراى مناسب جاده هاى دسترس در آن 

محيطى مفرح براى خانواده ها بسازيم.
دهبانى صابــر گفــت: لــزوم ســاخت 
پاركينگ ها در شــهر بر كســى پوشيده 
نيست و با ساخت آنها مشكالتى كه در 
حوزه شلوغى خيابان ها و ترافيك وجود 
دارد، قابل حل اســت؛ به همين دليل در 

سالجارى 110 ميليارد ريال بودجه براى 
ســاخت پاركينگ هاى عمومــى درنظر 
گرفته شــده اســت كه از مهم ترين آنها 
مى توان به پــروژه پاركنيگ تاالر قرآن و 

پاركينگ پشت تاالر مرمر اشاره كرد.
مديــر منطقه يــك شــهردارى همدان 
با اشــاره به اهميت مباحــث فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى از اعتبار 83 ميليارد 
ريالــى اين حوزه خبــر داد و گفت: در 
سالجارى شــهردارى منطقه از روزهاى 
ابتدايى ســالجارى عمليــات اجراى 4
زمين ورزشــى ســطح منطقــه را آغاز 

كرد كه تــا ابتداى فصل تابســتان آماده 
مناسب  زمين ها  اين  هستند،  بهره بردارى 
اســتفاده ورزش هاى چندمنظــوره بوده 
و ورزشــكاران در رشــته هاى مختلف 

مى توانند از آنها استفاده كنند. 
همچنيــن پروژه تكميــل و تجهيز تاالر 
همايش هــاى بين المللــى و قرآنــى با 
پيشرفت مناســبى درحال اجرا است كه 
هم اكنون بافت ميانى اين تاالر نيز نصب 

شده است. 
خريــد باكس هــاى مكانيــزه زباله هاى 
خشك و تر براى فرهنگسازى شهروندان 

از ديگر موارد اين حوزه است.
دهبانى صابر در انتها از اجراى پروژه هاى 
آرشــيو الكترونيكى، پل كابلى، ترميم و 
بازســازى سرويس هاى ســطح منطقه، 
اجراى  بوعلــى،  پياده رو  جداره ســازى 
عمليات برق كشى بوستان ها و معابر و ... 
در سالجارى خبر داد و از اعضاى شوراى 
اسالمى شهر، شهردار كه با حمايت هاى 
الزم ســبب پيشــرفت پروژه هاى شهر 
مى شوند و شــهروندانى كه با مديريت 
شــهرى همــكارى مى كنند، تشــكر و 

قدردانى كرد.

صداقت در مكتب 
صادق آل محمد(ص)

يك  راســتى  و  صداقت 
ميل فطرى اســت و همه 
مى برند  بهره  آن  از  افراد 
و با فراگير شــدن چنين 
مى توان  اخالقى  فضيلت 
سودمندى  كه  داشت  اميد 
آن به همه اعضاى جامعه 

برسد

شهردار همدان در بازديد از پروژه هاى منطقه يك همدان:

اجراى 105 پروژه عمرانى 
 همسو با نياز شهروندان
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خانه سازى بدون واسطه دولت 
چاره كار بى سرپناهان است

مهدى ناصرنژاد»
 نوشته بوديم سرپناه امن، نياز بدوى هركس از زمان پيدايش انسان 
بوده و هســت. نوشــته بوديم در جامعه امروز كشورمان با توجه به 
كمبود مصنوعى و به تبع آن گرانى حيرت آور زمين و مسكن و امالكى 
از اين دســت در تمام نقاط ايران به يك بحران فزاينده تبديل شده و 
به خودى خود منشأ بســيارى از معضالت اجتماعى مى باشد و حتى 
سرنوشت كشورمان كه در تمام ابعاد اجتماعى، سياسى، علمى و امنيتى 
بستگى به رشد متوازن جمعيت دارد، در گرو حل مشكل مسكن براى 

خانواده هاى نيازمند و به ويژه جوان هاى در شرف ازدواج مى باشد. 
امروزه در جامعه م،ا بيشــترين انحصار سرمايه گذارى براى ساخت و 
توسعه بخش مسكن در اختيار قشر خاصى قرار دارد و سودجويى هاى 
بيشتر توسط اين قشر، موجب رشد بادكنكى قيمت زمين و مسكن كه 
مردم به غلط به عنوان يك سرمايه گذارى سودآور به آن نگاه مى كنند، 
شده اســت و افزايش قيمت هاى بى رويه در اين بخش مى رود كه به 
يك بحران جدى در جامعه تبديل شــود. البته افزايش قيمت مسكن 
به عوامل چندى از جمله تقاضاى باال، رشــد شــديد قيمت مصالح 
ســاختمانى، رشد دستمزد هاى كارگرى در بخش صنعت ساختمان و 
از همه مهمتر ورود بدون كنترل عوامل واسطه اى نظير معامله گرهاى 
سرمايه دار و بنگاه هاى معامالت ملكى بستگى دارد و درمجموع دست 
به دست شدن ملك بين خريداران و نيازمندان غيرواقعى و رشد پلكانى 
قيمــت زمين و خانه از علل اصلى افزايش بى رويه قيمت ها در بخش 

مسكن مى باشد. 
قطعا چنانچه تا هر زمان دولت به طور مستقيم براى حل مشكل بنيادى 
مسكن ورود پيدا نكند و همين طور نظاره گر باشد، مشكل اين بخش 
نه تنها در جايى متوقف نخواهد شد بلكه همچنان با سرعت غيرقابل 
كنترل خود رو به جلويى نامعلوم را ادامه خواهد داد. البته ورود مقطعى 
دولت ها به اين بخش نيز نظير طرح هاى مسكن مهر و مسكن ملى نيز 
در درازمدت كارســاز نيست، چون اجراى چنين طرح هايى در عمل 
به علت همان مشكالت مبتالبه جامعه اقتصادى كه خود دولت ها را نيز 
مستأصل مى سازد، به درازا مى كشد و افزايش زودبه زود قيمت مصالح 
دســت كارفرمايان و پيمانكاران را هر دو در پوست گردو مى گذارد و 
همان بالهايى كه مســكن مهر دچارش شد به سر هر طرح اين چنينى 
نيز خواهد آمد و نتيجه اش هم اين مى شــود كه كسى را از آورنده و 

پزنده و خورنده راضى باقى نمى گذارد!
در دنيا و توسط دولت هاى مختلف كشور هاى ديگر البته با هر گرايش 
سياسى وحكومتى و فكرى، از گذشته ها تاكنون طرح ها و تجربه هاى 
موفقــى براى خانــه دار كردن مردم خود داشــته و دارند كه مى تواند 
الگوى خوبى براى دولت هاى ديگر باشــد. اصوال نياز بدوى انسان به 
ســرپناه و در ادامه و متأثر از آن صنعت ساختمان در جوامع پيشرفته 
به همان اندازه كه مهم و استراتژيك مى باشد، خود مهندسى و معمارى 
و شــيوه هاى ساخت و ســاز هاى انبوه نيز مهم و بسيار راه گشا و در 
عين حال بازدارنده مى تواند باشد. به همين دليل است كه ايجاد مسكن 
توســط دولت  ايران بايد از جنبه هاى تشويقى و مقطعى و مسكن وار 
عبور كرده و واقعا وارد عرصه رقابت راهبردى و راه گشــا و سازنده 

بشود! 
دولت بايد در بخش مســتقل توسعه مســكن در وزارتخانه مربوطه 
صاحب همه گونه امكانات و زيرساخت ها و تجهيزات و كارخانجات 
مصالح سازى باشد و زمينه مشاركت فعال سازمان هاى مرتبط از جمله 
شــهردارى ها را نيز در اين ساز و كار فراهم سازد تا در مقاطع تورم و 
تكان هاى شديد اقتصادى در بازار آزاد از ريل خارج نشود و در چنبره 

ركود گرفتار نيايد.
 الزمه ديگر حل مشــكل مسكن درصورت مشاركت و اقدام مستقيم 
دولت ها اين است كه به هيچ عنوان به عوامل واسطه اجازه دخالت به 
اسم مثال مشاركت ندهد و توسط كميته اى توانمند و مسئول با جديت 
و بدون اغماض خانواده و افراد واقعى و مستحق كه زندگى مستقل و 
بى دغدغه و رو به  رشــد آنان از مجرد تا متأهل در گرو خانه دار شدن 
است، شناسايى و ليست شوند تا به فراخور تعداد عايله خود از دولت 
خانه تحويل بگيرند و قيمت تمام شده آن را نيز به شرط كسر از حقوق 
ماهيانه يا اقساط بانكى مستهلك نمايد. البته مطالب و پيشنهادهايى كه 
در اين يادداشت براى حل مشكل مســكن در كشورمان يكبار براى 
هميشــه مطرح شد، موضوع ناگفته و ناشنيده اى نيست كه دولت هاى 
مــا ندانند، وليكن آن ايده و تصميمى كه بدون توجه به منافع و تفكر 
بازدارنده قشــرى خاص به مرحله عمل گذاشته شود و با شجاعت و 
ريسك پذيرى و آينده نگرى عينيت يابد، قابل دفاع مى باشد و حداقل 
آن همان گونه كه اشــاره رفت، موفقيت جوامع غرب و شرق در اين 

نگرش اقتصادى مهم مى باشد. گفته اند مشت نمونه خروار است!!!
تمام

فروشندگان سهام عدالت 16 درصد 
ضرر كردند

 ســخنگوى ستاد آزادسازى ســهام عدالت گفت: كسانى كه 10 
خرداد به فروش سهام عدالت اقدام كرده اند حدود 16 درصد متضرر 

شده اند.
به گزارش خبرآنالين، حســين فهيمى اعالم كرد: براى كســانى كه 
قصد داشــته باشند ســهام خود را تا 30 درصد بفروشند ما آمادگى 

همكارى الزم را داريم.
سخنگوى ستاد آزادسازى ســهام عدالت، تعداد كسانى را كه براى 
فروش ســهام خود به بانك ها يا دفاتــر كارگزارى مراجعه كرده اند، 
كمتر از يك ميليون نفر خواند و گفت: برخالف برخى پيش بينى ها، 
اين گونه نبود كه مردم براى فروش سهامشان هجوم بياورند و به نظر 

مى رسد كه سهام داران به خوبى از ارزش دارايى خود باخبرند.
فهيمى گفت: بر اســاس آمار، حدود 600 هزار نفر براى فروش 30
درصد از ســهام خود به بانك ها يا دفاتر كارگزارى مراجعه كردند و 

در مجموع رقمى حدود 900 ميليارد تومان سهم فروخته شد.
وى افزود: از اين 900 ميليارد تومان، حدود 200 ميليارد تومان هنوز 
به حســاب كارگزارى ها واريز نشده است، ضمن اينكه كارگزارى ها 
نيز بايد اين رقم را به بانك واريز كنند تا به حســاب سهامدار منتقل 

شود.
بــه گفته فهيمــى، تاكنون بيــش از 520 ميليارد تومان به حســاب 
مشــموالن واريز و تسويه شده است و 200 ميليارد تومان باقى مانده 

نيز تا روزهاى آينده واريز مى شود.
فهيمى درباره ســاير علل واريز نشــدن بهاى سهام فروخته شده به 
حساب ارائه دهندگان سهام، گفت: برخى سفارش هاى فروش هنوز 

فروخته نشده است.
كارگزارى ها بر مبناى محاســبات و درنظر گرفتن منافع سهامداران 
اقدام به فروش مى كنند و به همين دليل هنوز برخى از سهام فروخته 

نشده است.
ســخنگوى ستاد آزادسازى سهام عدالت افزود: اگر بيش از 10 روز 
از ثبت سفارش فروش گذشته باشد احتماال اشكالى در شماره شباى 
سهامدار وجود دارد و توصيه مى شود كه سهامدار به شعبه محل ثبت 

مراجعه كند تا اشكال يا ابهام موجود رفع شود.
فهيمى در پاسخ به اين موضوع كه برخى سهامداران از واريز مبالغى 
در حــدود 100 يا 140 هزار تومان در ازاى فروش سهامشــان خبر 
مى دهند، گفت: دليل واريز مبالغى در حدود 100 يا 140 هزار تومان 
به حســاب فروشندگان 30 درصد سهام، اين است كه از ابتدا ميزان 

دارايى (سهام) آن ها پائين بوده است.
وى افزود: برخى سهامداران پس از فوت مشمول سهام اصلى، داراى 
سهام شده اند كه در اين صورت سهام اوليه بين چند نفر تقسيم شده 
و ارزش هــر ســهم نيز كاهش يافته اســت و به هميــن دليل مبلغ 

واريزشده به حساب آن ها نيز به همان نسبت خواهد بود.
سخنگوى ستاد آزادسازى سهام عدالت گفت: فروش سهام در بازار 
به صورت قطعه قطعه انجام مى شود و در مواردى كارگزار، بخشى از 
سهام را فروخته و هنوز قطعات ديگر سهام به فروش نرفته است. به 
همين دليل مبلغ به دست آمده پس از فروش كامل 30 درصد سهام، 

به سهامدار پرداخت خواهد شد.
فهيمى، بار ديگر با اشــاره به ارزش ســرمايه اى ســهام عدالت به 
دارندگان ســهام توصيه كرد كه در فروش دارايى خود عجله نكنند. 
سهام عدالت، دارايى سرمايه اى است و براى استفاده بلندمدت ارائه 

شده است.
وى ادامه داد: زمانى كه ثبت ســفارش فروش 30 درصد سهام آغاز 
شد، عده اى از سهامداران در همان روز نخست براى فروش مراجعه 
كردند و عده اى هــم در روز 10 خرداد اقدام كردند كه اين عده، با 

فروش اين ميزان از سهامشان حدود 16 درصد ضرر كردند.
فهيمى مديريت ســهام و فروش آن را حق ســهامداران دانست، اما 
عجله نكردن در فروش را دورانديشــى و راهى براى ســود بيشتر 

خواند.

پليس فتاى همدان با فروشندگان حواله خودرو 
برخورد مى كند

 پليس فتا با رصد دقيق فضاى مجازى با فروشندگان حواله يا امتياز خودروهاى گروه 
صنعتى ايران  خودرو و سايپا برخورد مى كند.

رئيس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات فرماندهى انتظامى اســتان همدان گفت: پس 
از پايان قرعه كشــى فروش فوق العاده خودرو از سوى گروه صنعتى ايران خودرو و سايپا 
در نيمه خرداد امسال برخى از افرادى كه در اين قرعه كشى موفق به دريافت حواله شدند 

نسبت به فروش اين امتياز در فضاى مجازى اقدام كردند.

فيروز ســرخوش نهاد در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: با توجه به ممنوعيت فروش امتيار 
خريد خودرو، تيمى از كارشناسان زبده پليس فتاى همدان اقدام به رصد و پايش فضاى 
مجازى كرده كه درصورت رؤيت اين تخلف، فرد متخلف جلب و پس از تشكيل پرونده 

به مرجع قضايى معرفى مى شود.
رئيس پليس فتاى همدان ادامه داد: چنانچه اين تخلف در ســاير استان ها رخ داده باشد و 
پليس فتاى همدان آن را شناسايى كند، پرونده فرد متخلف در اختيار پليس فضاى توليد 

و تبادل اطالعات آن استان براى پيگيرى قرار مى گيرد.
ســرخوش نهاد اظهار كرد: تاكنون موردى مبنى بر خريد و فروش امتياز خودرو توســط 
شــهروندان به پليس فتا گزارش نشده و با وجود رصد دقيق فضاى مجازى پرونده اى در 

اين باره تشكيل نشده است.
وى با بيــان اينكه هرگونه فروش حواله با هر عنوانى شــامل وكالت و صلح غيرقانونى 
ممنوع است به شهروندان هشدار داد مراقب سودجويى كالهبرداران در اين زمينه باشند.

رئيس پليس فتاى همدان تأكيد كرد: پالك انتظامى تنها به فرد برنده شــده در قرعه كشى 
تعلق مى گيرد و قابل انتقال به ديگران نيســت؛ بنابراين درصورت بروز هرگونه تخلف با 

اين پالك بايد فردى كه در قرعه كشى برنده شده پاسخگو باشد.
سرخوش نهاد از كاربران فضاى مجازى خواست درصورت مواجهه با اين قبيل تخلف ها 
موضوع را از طريق سايت پليس فتا به نشانى www.cyberpolice.ir متعلق به مركز 

فوريت هاى سايبرى اطالع رسانى كنند.

آگهى مزايده اجاره  

اداره كل بهزيستى استان همدان

اداره كل بهزيســتى اســتان همــدان در نظــر دارد بهــره بردارى(اجاره) از پاركينگ  بيمارســتان  شــهيد بهشــتى  را از 
طريــق مزايــده عمومى و بــا جزئيات مندرج در اســناد مزايــده، با بهره گيــرى از ســامانه تــداركات الكترونيكى دولت

 www.setadiran.ir   و با شماره مزايده 5099000103000002 به صورت الكترونيكى واگذار نمايد. 
زمان انتشار در سايت ساعت 9 روز سه شنبه 1399/3/27

مهلت دريافت اسناد مزايده: ساعت 14 روز شنبه  1399/4/7
تاريخ بازديد : از 1399/3/27 لغايت 1399/4/5 آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت : ساعت 19 روز شنبه 1399/4/7

زمان بازگشايى : ساعت 13 روز يكشنبه1399/4/8زمان اعالم به برنده : 1399/4/9
قيمت پايه  مبلغ 2/280/000/000ريال  ساليانه  مبلغ تضمين  شركت در مزايده 114/000/000 ميليون ريال  ضمانت نامه معتبر بانكى داراى 

اعتبار  سه ماهه اعتبار آگهى 90 روز مى باشد. 
ضمنا رعايت موارد ذيل الزامى است :

1- برگزارى مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات  الكترونيكى دولت مى باشد و كليه مراحل فرايند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد 
مزايده ( در صورت وجود هزينه مربوطه ) ، پرداخت تضمين شركت در مزايده ( وديعه) ، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده 

بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير مى باشد. 
2- كليه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ، شرايط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزايده ، قابل مشاهده ، بررسى و انتخاب 

مى باشد. 
3- عالقمندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى ( توكن ) با شماره هاى ذيل تماس حاصل 

نمايند :
4- مركز پشتيبانى و راهبردى سامانه : 021-41934 

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ، در سايت سامانه( www.setadiran.ir)  بخش " ثبت نام / پرو فايل مزايده گر " موجود 
است. (م الف 418)

 اين روزهــا تعطيلى برخى صنوف چرخه 
عرضه و تقاضا را تحت تأثير قرار داده و زنجيره 
هميار و همــكار بازار با چنــد حلقه مفقوده 

به ناچار به فعاليت خود ادامه مى دهد.
بــازار گوشــت و مــرغ همــدان از جملــه 
صنوفى به شــمار مى آيند كه متأثر از تعطيلى 
رســتوران ها و تاالرهاى پذيرايــى در ركود 
و آرامــش دلهره انگيزى به ســرمى برند؛ زيرا 
در ابتداى شــيوع كرونا، بازار مرغ كامًال باب 
ميل شــهروندان شــد و آنها را به وجد آورد، 
به طورى كه حتى اين ويــروس خطرناك هم 
نتوانست صف هاى طوالنى آنها را بر هم بزند 
و همه توانستند اين كاال را در سبد خانوارشان 

جاى دهند.
به گزارش ايسنا، اما اين موضوع چندان دوام 
نداشت و چندى بعد شاهد جهش قيمت مرغ 
بوديم و گوشــت قرمز هــم بر خالف انتظار 
و بــدون تأثيرپذيرى از ركــود بازار در مدار 
سراشيبى قرار گرفته و گويا قصد پايين آمدن 
ندارد و دســت مردم همچنــان از خريد آن 
كوتاه اســت و اين صنوف در نگرانى به سر 

مى برند.
رئيس اتحاديه قصابــان در همدان در اين باره 
گفت: اين روزها مشترى گوشت قرمز كم شده 
و قصابى ها در همدان با مشكل نبود تقاضا به 

اندازه كافى مواجه شده اند.

على اكبر سپهرى وفا با اشاره به قيمت مناسب 
گوشت قرمز در همدان خاطرنشان كرد: قيمت 
گوشت در همدان به نسبت كيفيت و نوع دام 
عرضه شده مناســب بوده و گرانى گوشت در 

همدان وجود ندارد.
وى در ادامه تصريح كرد: گوشت عرضه شده 
در بازار همدان مرغوب ترين نوع گوشــت و 
بدون ذره اى چربى و اســتخوان اســت و اين 
براســاس ذائقه مردم توزيع شــده؛ زيرا مردم 

همدان طالب گوشت لوكس هستند.
گوشــت  كيلوگرم  هــر  قيمت  ســپهرى وفا 
گوسفندى قسمت ران و سردست را 125 هزار 
تومان اعالم كرد و گفت: هر كيلوگرم گوشت 
مخلوط گوســفندى 90 هزار تومان و گوشت 
گوســاله نرمه نيز 90 هزار تومــان در بازار به 

فروش مى رسد.
 وى از نبود واردات گوشــت يخى و افزايش 
قيمــت آن در ماه گذشــته خبــر داد  و اظهار 
كرد: گوشــت يخى تا 2 ماه گذشته به قيمت 
هر كيلوگرم 38 هزار تومان فروخته مى شد اما 
در ماه گذشــته قيمت اين نوع گوشت به 68
هزار تومان نيز رسيد؛ ضمن اينكه توزيع آن به 
عهده شركت هاى واردكننده بوده و با نظارت 

اتحاديه نيست.
رئيــس اتحاديــه قصابان همدان با اشــاره به 
مشكل عمده بازار گوشــت در همدان اعالم 

كرد: قصاب ها از محدود شدن تقاضا در بازار 
اظهار نارضايتى كرده و بيشــتر نگرانى آنها از 

تعطيلى رستوران ها و چلوكبابى ها است.
وى ادامه داد: قلوه و دنبه گوســفندى ســهم 
رستوران ها بوده كه با توجه به شيوع ويروس 
كرونــا و تعطيلــى ايــن صنــف، واحدهاى 
توزيع كننده آن را در ســردخانه ها دپو كرده اند 
اما اكنون ظرفيت ســردخانه ها پر شده و نبود 

تقاضا رنج بازار گوشت قرمز است.
رئيس اتحاديه مرغ و ماهى همدان نيز در ادامه 
از افزايــش قيمت تخم مرغ در بازار خبر داد و 
گفت: صادرات تخم مرغ به بازار اين محصول 
تلنگر زده و قيمت هر شــانه تخم مرغ در بازار 

به 23 هزار تومان رسيده است.
جــواد عاشــورى، عرضــه هــر كيلوگــرم مــرغ 
ــا  ــزار و 500 ت ــه قيمــت 10 ه ــازار را ب در ب
12 هــزار و 500 تومــان اعــالم كــرد و افــزود: 
ــاى  ــى از كااله ــوان يك ــرغ به عن ــت م گوش
ــازار  ــوار در ب ــى خان ــبد خوراك ــى س اساس
كرونايــى ايــن روزهــا تعــادل نســبى در 
ــر  ــودن تقاضــا ب ــا كــم ب قيمت هــا داشــته ام
ــته اســت. ــود را گذاش ــر خ ــروش آن تأثي ف

بازار اين روزها هرچند از تعطيلى صنوف متأثر 
است اما مردم نيز قدرت و توان خريد ندارند 
و سعى بر اين است كه با خريد روزانه نياز آن 

روز را برطرف كنند.

 ســهم ســوخت ملي (CNG) در ســبد 
ســوخت منطقه همدان بنا بر قيمت مناسب و 
پايين بودن ميزان آاليندگي زيست محيطي آن 

نسبت به بنزين و نفتگاز بايد افزايش يابد.
مدير شــركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
همدان در نخستين نشست شوراي انرژي منطقه 
با توجه به تدوين پيش نويس سند تأمين انرژي 
بخش حمل و نقل كشــور تا افق 1420 گفت: 
ترويج و فرهنگ ســازي مصرف سوخت پاك 
در سبد سوخت كشور و استان مي تواند نقشي 
راهبردي در رونــق اقتصاد و جهش توليد ايفا 

كند.
به گــزارش روابط عمومى شــركت پخش 
فرآورده هــاى نفتــى منطقه همــدان، امين 
روســتايى با اشــاره به كاهش اخير مصرف 
انواع حامل هــاى انرژى به ويــژه بنزين در 
ســطح منطقه و كاهش نســبي آلودگي هوا، 
حركت به سمت تقويت تنوع بخشي در سبد 
ســوخت و ســوق گرايش عموم جامعه به 
اســتفاده از سوخت پاك و ارزان گاز طبيعي 
فشرده با تســهيالت رايگان اخير را به حال 

اقتصاد خانواده ها و كشور مفيد دانست.
وي با اشــاره به اينكه يك ميليون و 464 هزار 
خودرو عمومي در كشور داراى شرايط تبديل 
سوخت از بنزين به گاز طبيعي فشرده هستند، 
افزود: در شــرايط زيســت محيطي حاكم بايد 
به سوي مصرف سوخت هاي داراي آاليندگي 

كمتر و صرفه بيشتر رفت.

مدير منطقه همدان تصريح كرد: در فاز نخست 
تنهــا خودروهــاي عمومي شــامل وانت بار، 
تاكســي ها و ون هــاي مســافربري از اين وام 
بالعوض براي دوگانه سوز كردن، استفاده كرده 
اما در مرحله بعد مســافركش هاي شخصي و 

تاكسي هاي اينترنتي نيز مشمول خواهند شد.
روســتايي گفــت: دارنــدگان ايــن خودروهــا با 
ــاك  ــر ب ــن قيمــت تمام شــده ه درنظــر گرفت
بنزيــن و مســافت طــي شــده بــا آن در قيــاس 
ــده  ــود آم ــي.ان.جي، از فرصــت به وج ــا س ب
ــودروي  ــگان خ ــردن راي ــوز ك ــراي گازس ب

خــود بهــره ببرنــد.
ايــن مقــام مســئول يــادآور شــد: متقاضي 
بــا مراجعــه بــه ســامانه اطالعــات جامع 
خودروهاي دوگانه ســوز كشــور به نشــاني

GCR.niopdc.ir  و تكميــل ثبت نام، براي 
هفته آتي نوبت گيري كرده، ســپس به كارگاه 
انتخابــي در تاريخ مشخص شــده رجوع و در 
همان روز خودروي خود را دوگانه سوز خواهد 

كرد.
ــردي در  ــر ف ــرد: اگ ــان ك ــتايي خاطرنش روس
ــل  ــه كارگاه تبدي ــد ب ــخ تعيين شــده نتوان تاري
ــدد  ــري مج ــه نوبت گي ــاز ب ــد ني ــه كن مراجع
نيســت بلكــه كارگاه هــا در روزهاي پنجشــنبه 
و جمعــه نيــز امــكان تبديــل خودروهايــي از 

اين دســت را فراهــم كرده انــد.
 مراكز تبديل كارگاهي مجاز cng استان همدان 

به شرح ذيل است:

دلهره قصابان 
از نبود مشترى

اعالم آمادگي منطقه همدان در اجرايي كردن مصوبه شوراي اقتصاد

متقاضيان گازسوز كردن رايگان خودرو در سامانه 
ثبت نام كنند

افزايش 25 تا 30 درصدى مصرف آب 
در همدان

 معاون بهره بردارى و توســعه آب شركت آب و فاضالب همدان از 
افزايش 25 تا 30 درصدى آب خبر داد و گفت: اين ميزان مصرف عالوه 

بر گرماى هوا ناشى از شيوع كروناست كه بسيار نگران كننده است.
حميدرضا نيكداد در گفت وگو با خبرنگار فارس در همدان با بيان اينكه 
منابع آبــى وضعيت خوبى دارد و اكنون حجم مخازن باالســت، اظهار 
كرد: درحال حاضر در سد ســرريز هم داريم و ذخاير رودخانه ها و سد 

هم خوب است.
وى با بيان اينكه درحال حاضر مصارف نگران كننده و مصارف بيش از حد 
تعريف شده است، افزود: مصارف كنونى مشتركان بيش از ظرفيت هاى 

تصفيه، خطوط انتقال و شبكه هاى توزيع است.
معاون بهره بردارى و توسعه آب شركت آب و فاضالب استان همدان با 
اشــاره به افزايش 25 تا 30 درصدى مصرف آب در همدان خاطرنشان 
كرد: اين مصرف عالوه بر گرماى هوا، ناشــى از شيوع كرونا و به منظور 
رعايت بهداشــت است كه اوضاع را خطرناك كرده است و ممكن است 

كه مخازن، خطوط انتقال و ظرفيت تصفيه ما جوابگو نباشد.
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المپيكى ها تماس با گودين را تأييد كردند
 باشــگاه فوتبال المپيك ليون ممكن اســت ديگــو گودين را از 

اينترميالن ايتاليا به خدمت گيرد.
به گزارش فــارس، ليونى ها براى فصل آينده نياز به مدافعى خوب و 
باتجربــه دارند. به همين منظور چند گزينه از جمله «ديگو گودين» را 
نامزد خريد كرده اند. در همين ارتباط «ژان ميشــل آئوال»  رئيس ليون 
تأييــد كرد تالش هايى براى جذب مدافع 34 ســاله اروگوئه اى آغاز 
شده است. طبق نوشته اكيپ، المپيكى ها به اين دليل كه گرفتارى مالى 

دارند،  اميدوارند تا با مدافع پرسابقه با حقوقى كم به توافق برسند.
اين درحاليست كه گودين در اينترميالن بابت هر سال حدود 6 ميليون 
يورو دســتمزد مى گيرد. وى با تيم ايتاليايى تا تابستان 2022 قرارداد 

دارد.

مصدوميت شديد 
دروازه بان تيم ملى اروگوئه

 دروازه بان تيم ملى اروگوئه و عضو باشــگاه گاالتاســراى تركيه 
مصدوميت شديدى پيدا كرد.

به گزارش فارس، باشگاه گاالتاسراى در نخستين بازى خود در دوران 
پساكرونا فرناندو موسلرا، دروازه بان ملى پوش خود را از دست داد.

گاالتاسراى در هفته بيست وهفتم سوپر ليگ تركيه ميهمان ريزه اسپور 
بود كه با نتيجه 2 بر صفر شكســت خورد. موسلرا در دقيقه 15 بازى 
از ناحيه ســاق پا به شــدت مصدوم شــد و با برانكارد زمين بازى را 
تــرك كرد. هنوز نوع مصدوميت و زمان دورى گلر تيم ملى اروگوئه 
از ميادين مشــخص نيست ولى با توجه به شدت مصدوميتش به نظر 
مى رســد اين گلر بايد مدت ها استراحت كند تا بتواند آمادگى اش را 

دوباره كسب كند.

درخواست 12 باشگاه اماراتى 
به لغو ليگ فوتبال

  بيشتر باشگاه هاى فوتبال امارات به دليل كرونا، خواهان لغو ادامه 
مســابقات ليگ كشورشان شدند. به گزارش نشريه «االتحاد» امارات، 
12 باشــگاه فوتبال اين كشــور با ارســال نامه به فدراسيون فوتبال 

درخواست لغو ادامه مسابقات ليگ اين كشور در ايام كرونا را دادند.
ليگ فوتبال امارات با 14 تيم از پايان اســفند به دليل شــيوع ويروس 
كرونا به حالت تعليق درآمده اســت. از 14 باشگاه تاكنون 12 باشگاه 

درخواست لغو ليگ را به فدراسيون امارات ارسال كردند.
فدراســيون فوتبال امارات در هفته گذشته جلسات را برگزار كرد تا 
نهايت تالش خود را براى ازسرگيرى مسابقات انجام دهد ولى بيشتر 

باشگاه ها خواهان لغو مسابقات اين فصل ليگ هستند.

احتمال اعالم تقويم جديد 
اتحاديه جهانى كشتى 

 درحالى كــه پيش از اين عنوان شــده بود كــه اتحاديه جهانى از 
كشورهاى عضو براى برگزارى مسابقات جهانى در سالى كه المپيك 
به تعويق افتاده، به دنبال نظرخواهى اســت؛ به نظر مى رسد درنهايت تا 
UWW 10 روز آينده تقويم جديد اتحاديه جهانى كشتى در سايت
قرار گيرد. در همين رابطه خبر مى رسد كه مسابقات جوانان و زير 23

سال جهان به صورت تجميع شده و در يك كشور برگزار شود. عالوه 
بر اين خبرهايى از احتمال برگزارى رقابت هاى جهانى در گرجستان 

مطرح شده است.

ركوردزنى قله «يال كبود» 
توسط كوهنورد نهاوندى

 با ركوردزنى قله يال كبود، محســن سيف بار ديگر موفق به ثبت 
ركورد خود در اين رشته ورزشى شد.

قله يال كبود در منطقه گرين از توابع شهرســتان نهاوند قرار دارد كه 
از شــمال غربى به سراب گاماسياب و از جنوب به شهرستان الشتر و 

نورآباد منتهى مى شود.
قله هاى برنجه، سه كوزان و ميش پرور كه همه در خط رأس گرين واقع 
شده است در جنوب و روبه روى قله يال كبود چشم انداز بسيار جالبى 
دارد. منطقه داراى 2 پناهگاه و يك جان پناه است كه پناهگاه و جان پناه 
در ارتفــاع 3 هزار و 200 متر داراى چشــمه و پناهگاه دوم در ارتفاع 

3 هزار و 500 متر قرار دارد.
محسن سيف، بار نخست با زمان 2ساعت 9 دقيقه صعود كرد و ركورد 
جديد با يك ســاعت و 54 دقيقه در تاريخ 23 خردادماه ســالجارى 

ركورد خود را جابه جا كرد.

مدارس تابستانى اسكيت استان فعال مى شود
 رئيس هيأت اسكيت استان همدان گفت: مدارس تابستانى اسكيت 

استان فعال مى شود.
مهدى مجيدى، در جمع هيأت رئيسه و مربيان اين هيأت ورزشى اظهار 
كرد: با توجه به آغاز فعاليت هاى آموزشــى اســكيت همراه با رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى و طرح فاصله اجتماعى، از مربيان درخواست 
دارم نســبت به اشاعه اين رشته ورزشى در شهرستان ها، اهتمام ورزند 
و ضمن توجه به بُعد همگانى آن، از قهرمان پرورى در اين رشــته نيز 

غافل نشوند.
وى با بيان اينكه بهره گيرى از ظرفيت پيست اسكيت عباس آباد (فضاى 
باز) به عنوان مكانى مطلوب براى پيشگيرى از شيوع كرونا، قابل توجه 
است، گفت: فعال شدن هيأت هاى اسكيت شهرستان ها ضرورت دارد.
رئيس هيأت اسكيت استان همدان، تصريح كرد: درحال حاضر هيأت 
اسكيت استان همدان در گرايش هاى ســرعت، فرى استايل، اينالين 

هاكى و رول بال فعال است.
گفتنى است در اين نشســت مربيان به طرح ديدگاه ها و نظرات خود 
درباره بهبود رشته اسكيت پرداختند و از فعاليت كالس هاى غيرمجاز 
انتقاد كردند كه مقرر شــد موضوع به اداره كل ورزش و جوانان استان 

همدان منعكس شود.

ممنوعيت افزايش خودسرانه شهريه باشگاه ها
 افزايش خودسرانه شهريه باشــگاه هاى ورزشى ممنوع است و با 

متخلفان در اين زمينه برخورد قاطع و قانونى مى شود.
مديركل ورزش و جوانان اســتان با اعالم اين مطلب گفت: به تمامى 
هيأت هاى ورزشى اعالم كرده ايم كه هيچ يك از باشگاه ها حق افزايش 
خودســرانه شهريه ها را ندارند و بازرسى از اين مكان ها انجام خواهد 

شد.
محسن جهانشــير اظهار كرد: تاكنون دســتورالعملى مبنى بر افزايش 
نرخ شهريه سالن هاى خصوصى و دولتى در سالجارى توسط دستگاه 

ورزش ابالغ نشده و تغيير در شهريه ها ممنوع است.

وستهام در صف خريداران سردار آزمون 
 باشــگاه وســتهام يونايتد 
انگليس پيشــنهاد قابل توجهى 
را براى جذب ســردار آزمون، 
مهاجم زنيت روسيه آماده كرده 

است.
به گزارش تسنيم، سردار آزمون 
يكى از اهداف مهم خريدهاى 
تابستانى باشگاه وستهام يونايتد 
اســت. اين مهاجــم ايرانى در 
ژانويــه 2019 قــرار بــود به 
كه  يابد  انتقــال  وولورهمپتون 

درنهايت تصميم به ماندن در ليگ برتر فوتبال روســيه و باشگاه زنيت 
سن پترزبورگ گرفت. وستهام يونايتد در ميان باشگاه هايى قرار دارد كه 
با ارائه پيشنهاد 22 ميليون پوندى تصميم به جذب سردار آزمون گرفته 
است. البته آرسنال تمايل به عقد قرارداد با مهاجم زنيت روسيه دارد و 
ناپولى ايتاليا نيز سردار آزمون را زير نظر گرفته است. هرچند انتقال او 

به سرى A نيازمند فروش يك مهاجم كنونى ناپولى است.

1

2

3

پيشخوان

آگهى حصر وراثت
آقــاى رضــا خــوش كار داراى شناســنامه شــماره 625 بــه شــرح دادخواســت بــه كالســه 
ــن  ــوده و چني ــت نم ــر وراث ــى حص ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح 162/99ش122ح از اي
توضيــح داده كــه شــادروان محمــود خــوش كار بــه شناســنامه شــماره 6778 در تاريــخ 
ــوت آن  ــن الف ــه حي ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم 98/04/01 در اقامت

متوفــى منحصــر اســت بــه:
ــد 1365/05/05  ــنامه 625 و متول ــه شــماره شناس ــود ب ــد محم ــا خوشــكار فرزن 1- رض

ــى،  فرزندمتوف
ــد 1363/01/23  ــه شــماره شناســنامه 3  و متول ــود ب ــد محم 2- فاطمــه خوشــكار فرزن

فرزنــد متوفــى، 
3- شــهال مؤذنــى فرزنــد على كــرم بــه شــماره شناســنامه 8675 و متولــد 1345/03/08 

ــر متوفى،  همس
4- حوريــه گلــى فرزنــد محمدعلــى بــه شــماره شناســنامه 3798 و متولــد 1315/04/04 

مــادر متوفــى.
اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــى درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــى مــى 
نمايــد تــا هركســى اعتراضــى دارد و يــا وصيــت نامــه متوفــى نــزد او باشــد از تاريــخ 
نشــر نخســتين آگهــى ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد و اال گواهــى صــادر خواهــد شــد. 

ــف 151) (م ال
حوزه شماره 112 شوراى حل اختالف اللجين

آگهى حصر وراثت
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 18330 ب ــنامه ش ــى داراى شناس ــا خانجان ــم فريب خان
ــوده و  ــت نم ــر وراث ــى حص ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 173/99ش122ح از اي كالس
چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان محســن اســدى ســيمين رخ بــه شناســنامه شــماره 
ــه حيــن  ــه ورث ــدرود زندگــى گفت ــگاه دائمــى خــود ب 35 در تاريــخ 99/02/09 در اقامت

ــه : الفــوت آن متوفــى منحصــر اســت ب
ــد  ــنامه 8 و متول ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد غالمعل ــيمين رخ فرزن ــدى س ــز اس 1- پروي

ــى، ــدر متوف 1337/01/01 پ
 2- شــهناز غالمــى فرزنــد صفرعلــى بــه شــماره شناســنامه 1598 و متولــد 1337/10/02 
ــنامه 18330 و  ــماره شناس ــه ش ــه ب ــد نصرال ــى فرزن ــا خانجان ــى، 3- فريب ــادر متوف م
متولــد 1358/10/15 همســر متوفــى، 4- محمدصالــح اســدى ســيمين رخ فرزنــد محســن 
ــى، 5- زهــرا  ــد متوف ــد 1382/04/03 فرزن ــه شــماره شناســنامه 4040426738 و متول ب
ــد  ــنامه 4040649834 و متول ــماره شناس ــه ش ــن ب ــد محس ــيمين رخ فرزن ــدى س اس

ــى.  ــد متوف 1392/10/23 فرزن
اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــى درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــى مــى 
نمايــد تــا هركســى اعتراضــى دارد و يــا وصيــت نامــه متوفــى نــزد او باشــد از تاريــخ 
نشــر نخســتين آگهــى ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد و اال گواهــى صــادر خواهــد شــد. 

ــف 152) (م ال
حوزه شماره 112 شوراى حل اختالف اللجين

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي و اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

ــن  ــون تعيي ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 1399/02/24 هي ــماره 1399/166 م ــر رأي ش براب
ــتقر در  ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي تكلي
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك اســدآباد تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي آقــاى 
علــى اكبــر ســليمانى جــوان فرزنــد نيازعلــى بــه شــماره شناســنامه 13395 صــادره از 
اســدآباد در ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 116/15 مترمربــع در قســمتى 
ــالك 1  ــليمانى،كوچه جهاد،پ ــهيد س ــدآباد،بلوار ش ــع در اس ــي واق ــالك 751 اصل از پ
خريــداري بــا واســطه از مالــك رســمى آقــاى نيازعلــى ســليمانى جــوان محــرز گرديــده 
ــه 15 روز آگهــي  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب اســت. ل
ــي  ــت متقاض ــند مالكي ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ك ــود، در صورت مي ش
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايي تقديــم نماينــد. بديهي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــد.(م الف 55) ــد ش ــادر خواه ــت ص مالكي
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي و اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

ــن  ــون تعيي ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 1399/03/03 هي ــماره 1399/210 م ــر رأي ش براب
تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد 
ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك اســدآباد تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي آقــاى ســعيد 
ســهرابى فرزنــد لطــف الــه بــه شــماره شناســنامه 244 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ 
ــى از  ــالك 90 فرع ــمتى از پ ــع در قس ــاحت 36/25 مترمرب ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــك ب ي
1832 اصلــي واقــع در اســدآباد،بلوار جانبازان،نبــش 12 فرورديــن خريــداري بــا واســطه 
ــرز  ــت مح ــى خلع ــا رضائ ــى و غالمرض ــى عليرضائ ــاى احمدعل ــمى آق ــكان رس از مال
گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه 
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد.  از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس بديه

ــد.(م الف 70) ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالكي ــررات س مق
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بازار داغ شهريه ها 
در باشگاه هاى ورزشى همدان

 اين روزها همزمان با بازگشــايى باشــگاه هاى ورزشى، بازار داغ 
دريافت شــهريه هاى نامتعارف موجب اعتراض  ورزشكاران به ويژه در 

بخش بانوان شده است.
به گزارش ايرنا، برخى باشگاه هاى ورزشى همدان بدون توجه به قوانين 
به افزايش خودسرانه شــهريه ها و تبديل بسيارى از سانس ها به عنوان 

آموزش خصوصى اقدام مى كنند.
شــيوع ويروس كرونا اگرچه به تعطيلى 3 ماهه باشگاه ها منجر شد اما 

با وجود بازگشــايى دوباره فضاهاى ورزشى، رغبت ورزشكاران براى 
فعاليت در اين مكان ها كاهش يافته است.

اغلب ورزشــكاران از ترس ابتــال به ويروس كرونا قيــد فعاليت در 
باشگاه هاى ورزشى را زده اند و همين مسأله سبب برهم ريختن سيستم 

درآمدى باشگاه ها شده است.
بســيارى از ورزشــكاران در ماه هاى اخير عادت به فعاليت خانگى با 

آموزش از فضاى مجازى كرده اند و اين رويه درحال تداوم است.
خالى شــدن باشگاه ها و گرايش كم ورزشــكاران براى حضور در اين 
مكان ها از ترس ابتال به كرونا ســبب كاهش چشــمگير درآمد مالكان 
اين حوزه كسب و كار شده و مشكالتى را براى آنها ايجاد كرده است.

همين مسأله اميد باشگاه داران را به سمت و سوى كالس هاى خصوصى 
برده است و افزايش شهريه هاى نامتعارف در برخى باشگاه ها نيز قابل 

مشاهده است.
شــمارى از ورزشكاران با گاليه نسبت به متغير بودن شهريه باشگاه ها 
مى گويند: وقتى براى نام نويسى مجدد مراجعه كرده ايم با 2 تا چندبرابر 

شدن شهريه ها مواجه شده ايم.
آنان اظهار كردند: باشگاه ها دليل اين افزايش شهريه ها را محدود شدن 
اجبارى تعداد ورزشكاران هر سانس به دليل رعايت فاصله اجتماعى و 
امكان برخوردارى بيشــتر از وسايل تمرينى و آموزش مربيان كالس ها 

عنوان مى كنند.

برترى خانگى 
رئال مادريد در الليگا

 تيــم فوتبال رئال مادريــد در ديدار 
خانگى مقابل ايبــار به برترى 3 بر يك 
دســت يافت تــا همچنــان در تعقيب 

بارسلوناى صدرنشين باشد.
در ادامه ديدارهاى هفته بيست وهشــتم 
الليــگا، رئــال در ورزشــگاه «آلفردو 
دى استفانو» به مصاف ايبار رفت و 3 بر 

يك برنده شد.
رئال ديدارهاى باقى مانــده خود را در 
فصل جارى كه بدون حضور تماشاگران 
برگزار مى شود، در ورزشگاه دوم خود 

برگزار مى كند.
شــاگردان «زين الدين زيدان» در همان 
نيمه نخســت توســط «تونى كروس»، 
«ســرخيو راموس» و «مارســلو» به گل 

رسيده تا برترى خود را قطعى كنند.
كهكشــانى ها با اين پيــروزى به امتياز 
59 رســيده و همچنــان در رتبــه دوم 
هســتند. هم اكنون بارسلونا با 61 امتياز 

صدرنشين است.

16تيرماه پايان فرصت 
استقالل براى مصالحه 

با شفر
 تاريــخ نشســت كميتــه انضباطى 
فدراسيون بين الملى فوتبال (فيفا) درباره 
پرونده وينفرد شــفر 16 تيرماه برگزار 
خواهد شد و باشگاه استقالل تا آن زمان 

فرصت دارد با اين مربى مصالحه كند.
معاون ورزشــى باشــگاه اســتقالل با 
اعالم اين مطلب گفت: نشســت كميته 
انضباطى فدراســيون بين المللى فوتبال 
(فيفــا) درباره پرونده وينفرد شــفر 16

تيرماه برگزار خواهد شــد و باشــگاه 
اســتقالل تا آن زمان فرصت دارد با اين 

مربى مصالحه كند.
احمد مــددى درباره شــكايت «بويان 
ناندنوف» اعالم كرد: باشــگاه استقالل 
مطالباتــى در فيفــا دارد و قصد داريم 
بخش اعظمى از بدهى  «بويان ناندنوف» 

را از اين طريق پرداخت كنيم.
(آنــدره آ)  گفــت:  پايــان  در  وى 
استراماچونى مطالباتى از باشگاه استقالل 
دارد و اميدواريم با تالش هايى كه انجام 
خواهيم داد به بهترين شكل ممكن اين 

پرونده حل شود.

راموس به كومان رسيد
 مدافع رئال مادريد تعداد گل هايش 
به بازيكن سابق بارسلونا رسيد تا يك 
ركــورد خاص را به خــود اختصاص 

دهد.
به گزارش ايســنا، رئال مادريد يكشنبه 
در نخســتين بازى اش پــس از بحران 
كرونا برابر ايبار قرار گرفت و 3 بر يك 
پيروز شد. گل دوم اين بازى را سرخيو 
راموس به ثمر رســاند تــا يك ركورد 
را به خود اختصاص دهد. به نوشــته 
اســپانيايى)  (كارشناس  ميســترچيپ 
تعــداد گل هاى مدافــع مادريد به 67
رســيد و در اين زمينه با رونالد كومان 
دومين مدافع گلــزن برتر تاريخ الليگا 
برابر شد. برترى راموس در اين است 
كه تنها 11 گل را از طريق ضربه پنالتى 

به ثمر رسانده است. 
اين درحالى است كه 46 گل كومان از 
فاصله 11 مترى با دروازه، وارد دروازه 

حريفان شده است 
بهتريــن مدافــع گلزن تاريــخ الليگا، 
ســابق  بازيكن  اســت.  هيرو  فرناندو 
رئال مادريد توانســت 105 گل به ثمر 
برســاند. در رتبه سوم روبرتو كارلوس 

ديده مى شود كه 46 بار گلزنى كرد.

 در اســفندماه ســال گذشــته، خانــواده 
دوچرخه سوارى به يكى از جنس خود اعتماد 
كرد و ســكان هدايت هيأت دوچرخه سوارى 
را به رامين تاج بخشــيان، يكى از قهرمانان و 

خاك خورده هاى اين رشته محول كرد.
تاج بخشــيان با اشــاره به برگــزارى مجمع 
انتخاباتى هيأت دوچرخه سوارى استان همدان 
در 20 اسفند ســال گذشته و با كسب اعتماد 
اعضاى مجمــع، مديركل و ورزش و جوانان 
دوچرخه سوارى  فدراســيون  رئيس  و  استان 
جمهورى اســالمى ايران به مدت 4 سال به 
رياست هيأت دوچرخه سوارى استان همدان 

انتخاب شد.
وى با تمجيد از اعضاى مجمع كه به وى رأى 
اعتماد دادند در راستاى سياست گذارى 4 ساله 
هيأت گفت: هدف كلى هيأت دوچرخه سوارى 
استان بهره گيرى از تمامى ظرفيت هاى استان 
براى ارتقاى جايگاه ورزش دوچرخه سوارى 
در 2 بخش همگانى و قهرمانى اســت كه در 
اين راســتا سعى بر آن شده تا از همه اعضاى 
قديم، پيشكسوتان، قهرمانان و مدال آوران در 
ادوار گذشته در اتاق فكر هيأت استفاده شود. 
درحال حاضر هيأت رئيسه استان كامل شده و 
يكى از اعضاى قديمى براى رياســت هيأت 
شهرستان همدان منصوب شــده كه درحال 

انجام مراحل قانونى است.
تاج بخشيان با بيان اينكه مسئوالن كميته هايى 
كه بايد فعال باشــند انتخاب  شده اند، گفت: 
سالن بدن سازى هيأت دوچرخه سوارى آماده 
 شــده كه با توجه به شــيوع ويروس كرونا و 
پيشــگيرى از ابتــال درحال حاضر به صورت 

انفرادى فعاليت مى كنند.
همكارى  تفاهم نامه  انعقــاد  آماده   
همدان  استان  اجرايى  دستگاه هاى  با 

هستيم
وى با اشاره به اينكه بيش از 10 عنوان برنامه 
ورزشــى تا پايان شهريورماه سالجارى شامل 
همايش و مسابقه در مناسبت هايى چون روز 
جهانى محيط زيست، تجليل از قهرمانان مبارزه 
با كرونــا، روز جهانى مبارزه بــا موادمخدر، 
روز شــهردارى ها و دهيارى ها، روز عفاف و 
حجاب، روز خبرنگار و... درنظر گرفته شــده 
است، گفت: اميدواريم با شكست كرونا و يا 
عادى شدن وضعيت شيوع ويروس كرونا در 
استان و صدور مجوز از سوى ستاد مبارزه با 
كرونا در استان بتوانيم برنامه هاى پيش بينى شده 
را در زمان بندى مشــخص  با حضور آقايان و 

خانم ها به صورت مجزا به اجرا برسانيم.
رئيس هيأت دوچرخه سوارى استان همدان با 
اشاره به اينكه در سال گذشته 3 مدال رنگارنگ 
در رقابت هاى آسيايى و ملى كسب شده است: 
اين تعداد مدال توسط سينا كريميان در رشته 

پيست و پانتا قلى پور كسب شده است.
تاج بخشــيان جمعيت دوچرخه سواران فعال 
و آموزش ديده اســتان همــدان را يك هزار 
نفر عنوان كــرد و گفت: درحال حاضر هيأت 
شهرســتان نهاوند با اختالف كم با شهرستان 
همــدان درحــال رقابت هســتند و ســپس 
آن شهرســتان هاى تويســركان، اســدآباد و 
كبودراهنگ از سرآمدها هستند، بنابراين انتظار 
داريم ساير شهرستان ها نيز با توجه به رسالت 

خود نسبت به فعاليت هرچه بهتر اقدام كنند.

رئيس هيأت دوچرخه ســوارى استان همدان، 
گفت: يكى از مهم ترين برنامه هايى كه هيأت 
اســتان براى آن برنامه ريزى كرده تا به مرحله 
دوچرخه سوارى  تور  برگزارى  برســد،  اجرا 
همدان با حضور 70 منتخب استان هاى غرب 

كشور در شهريورماه است.
وى با اشــاره به اينكه جاده هاى استان همدان 
با توجه به كوهســتانى بــودن آن ها ظرفيت 
خوبى براى برگزارى مسابقات دارند، گفت: 
برگزارى تور دوچرخه ســوارى در توسعه و 
ارتقاى جايگاه ورزش دوچرخه ســوارى در 
اســتان و همچنين شناســايى افراد عالقه مند 

بسيار حايز اهميت است.
تاج بخشيان با بيان اينكه در بحث برگزارى تور 
دوچرخه ســوارى رايزنى ها الزم درباره تأمين 
اعتبار توسط اسپانسر انجام شده است، گفت: 
ديگر اقدامى كه براى رونق دوچرخه سوارى 
درنظر گرفته شده ساخت پيست BMX براى 
دوچرخه سواران در شهر همدان براى جذب 
ركاب زنان اســت كه كارهــاى مطالعاتى آن 

انجام شده است.
وى با تمجيد از شــهيد شمســى پور گفت: 
طاليى ترين دوران دوچرخه ســوارى اســتان 
همــدان در زمــان تصدى شــهيد گران قدر 
عليرضا شمسى در سال هاى 88 تا 91 بود؛ در 
رياست هيأت بود كه حدود 12 كاپ قهرمانى 
در سوپر ليگ و قهرمانى كشورى كسب شد.

تاج بخشــيان در پايان تصريح كرد: اميدواريم 
با توجــه به فراهم شــدن زيرســاخت هاى 
مديريتــى و تجهيزاتى بتوانيم جايگاه و آينده 
دوچرخه سوارى كشور را به خوبى ارتقا دهيم.

رئيس هيأت دوچرخه سوارى استان همدان:

دوران طاليى استان 
زمان رياست شهيد شمسى پور بود

همايش پيشكسوتان 
و خيران ورزشى بهار 
برگزار شد
 همايش بزرگ پيشكسوتان و خيران 

ورزشى شهرستان بهار برگزار شد.
سرپرســت ورزش و جوانــان بهــار با 
اعالم اين مطلب گفت: تشــكيل مجمع 
پيشكســوتان ورزش با حضور قهرمانان 
و پيشكسوتان ســابق ورزش شهرستان 
كه ســال ها عمر و زندگى خود را در راه 
ورزش گذاشــتند تا افتخار كسب كنند، 
مى تواند تبعات مثبت فراوانى داشته باشد.

علــى صفى زاده در ايــن همايش افزود: 

اين اقدام نه تنها سبب دلگرمى و شادابى 
پيشكسوتان مى شود بلكه موجب خواهد 
شد جوانانى كه تازه وارد ورزش قهرمانى 
شــده اند با روحيه و انگيزه مضاعفى به 

تمرين و تالش بپردازند.
وى تصريح كرد: همچنين در راســتاى 
واالى  انگيزه هــاى  بيشــتر  تجلــى 
انسان دوستى و پيروى از سنت حسنه اهل 
بيت(ع) و بهره گيــرى از توانمندى هاى 
مادى و معنوى خيران و تشويق و ترغيب 
و حضور فعــال و همه جانبه توانگران و 
نيك انديشــان در امر گسترش فضاهاى 
ورزشــى و تأمين تجهيزات و امكانات 
ورزشى و توســعه كمى و كيفى ورزش 

شهرستان و همچنين فرهنگ سازى براى 
مشاركت گسترده مردم و پيشكسوتان در 
تأمين نيازهاى ورزشى ورزشكاران به ويژه 
قهرمانان مجمع خيران ورزش يار در كنار 
مجمع پيشكسوتان ورزش شهرستان بهار 
برگزار مى شــود. صفــى زاده افزود: اين 
همايش روز گذشته با حضور مسئوالن 
اســتانى و شهرســتانى در فرهنگسراى 
آيت ا... بهارى تشــكيل شد. وى گفت: 
در دنيــاى حرفه اى ورزش با توســعه و 
تقويت فعاليت باشــگاه هاى ورزشى از 
تيم هاى ورزشى و قهرمانان به طور اصولى 
و منطقى حمايت مى شــود، اما متأسفانه 
شــاهديم كه با نبود فعاليت باشــگاهى 

در ســطح اســتان، برخى ورزشكاران و 
قهرمانان ما به دليل نبود حمايت هاى الزم، 
در اوج قهرمانــى ورزش را رها مى كنند 
و درمــان اين درد با حمايت اشــخاص 
حقيقى و حقوقى و عموم مردم در قالب 

يك تشكل مردم نهاد ميسر مى شود.
صفى زاده با اشــاره به گستردگى حوزه 
ورزش و جوانان و تعدد مســئوليت هاى 
محوله به ادارات ورزش و جوانان، گفت: 
بــراى برنامه  ريزى و ارائــه راهبردهاى 
اساســى در جهت درخشــش بيش از 
پيش ورزش، بار ســنگين ورزش نبايد 
فقط بر روى دوش يك دســتگاه باشــد 
و پيشكســوتان و خيــران مى توانند با 

حمايــت از ورزش بارقه هاى اميد را در 
دل ورزشكاران روشن كنند.

وى افزود: در نشســت ديروز برنامه هاى 
مدون براى رســيدگى هرچــه بهتر به 
وضعيت پيشكسوتان و همچنين حضور 
فعال تــر آنــان در هيأت هــا و فضاهاى 
ورزشى به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

صفى زاده از پيشكسوتان و خيران حاضر 
در اين همايش به نيكى ياد كرد و افزود: 
اميد اســت با تشــكيل اين 2 مجمع و 
روزبه روز  خيران  و  پيشكسوتان  حضور 
شاهد رشد و اعتالى ورزش شهرستان و 
كاهش روزافزون آسيب هاى اجتماعى و 

افزايش ورزشكاران باشيم.
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باباطاهر

الوند شكوه ايران است 
 در هــر جايى كــه نامِ همدان به زبان مى آيد چــه هگمتانه مادى يا 
اكباتان اشــكانى يا هر چيز ديگرى، نامِ «الوند» نيز در كنار آن است، در 
واقع جايگاه الوند به گونه اى است كه سبب شده تا اين شهر شكل بگيرد، 
يعنى وابستگى و پيوســتگى كه بين الوند و شهر همدان وجود دارد از 

دوره مادها ظاهر شده و بروز پيدا كرده است. 
سال 224 پيش از ميالد امپراطورى اشكانى ها آغاز شده، اما زمان زيادى 
طول مى كشد كه اشكانى ها بتوانند به غرب ايران نفوذ كرده و بين النهرين 
را فتح كنند، براى نخســتين بار «مهرداد الوند» حدود 2200 سال پيش 
يعنى در سال 141 پيش از ميالد همدان و بين النهرين را فتح مى كند كه 

از اين زمان به بعد اشكانيان به همدان مسلط مى شوند. 
از نگاه كارشناسان و باستانشناسان يكى از فاكتورهاى اصلى انتخاب شهر 

همدان به عنوان پايتخِت مادها را «رشته كوه  الوند» است.  
الونــد دو كتيبــه هخامنشــى دارد، يعنى آن محوطه يــك منطقه مهم 
استراتژيك براى عبور به سمت جنوب ايران و جنوب غرب ايران است، 
اتفاقــى كه در دوره هاى ديگر نيز اهميت خــود را حفظ مى كند، چون 
مسير اين تاريخ گردى به سمت تويسركان سرازير مى شود و يك راه نيز 
از مالير به ســمت فالت مركزى مى رود، راهِ ديگر نيز از سمت اسدآباد 
همدان وارد دشــت گودين و سمت غرب و بين النهرين مى شود كه اين 
نشان دهنده ى اهميت ارتباط همدان از طريق گودين است كه در واقع به 

نوعى بخشى از مسيرهاى راه شاهى بوده است. 
هنوز رشــته كوه الوند از نظر باستان شناسى به درستى مطالعه و بررسى 
نشــده اســت، فقط تخريب هايى در آن رخ داده است، چند سال پيش 
نخستين نقش برجســته كه توسط «عباس نوروزى جم» شناسايى شده 
بود، نشــان داد كه همدان نيز نقش برجســته دارد، امــا ما از آن چيزى 

نمى دانستيم. 
اين روزها دومين نقش برجســته در همدان كشف شده است و پس از 
بررسى مشخص شده است كه آن نقش برجسته ، در واقع يك الگوست 
كه شباهِت زيادى به نقش برجسته هركول در بيستون دارد، اما متأسفانه 
ســرمايش و گرمايش هوا در طول سال ها به مرور سبب فرسايش و از 

بين رفتن كيفيت اين اثر تاريخى شده است. 
در مستندات باستان شناسان همدانى آمده است كه دوره ى اشكانى تنها 
دوره اى است كه اين نوع از نقش ها به اين شكل وجود دارد و در اصل 
تكرار شده اند، مانند تنگه ى «سروك هاى دو و چهار» در منطقه خوزستان 
كه نقش هاى تيپيك اين دوره را در خود دارد يا در «رباط ماهى» يا «موزه 

شوش» كه اين نقش ها از دوره ى سلوكى باقى مانده اند. 
با توجه به اين تصوير، هنر تحت تأثير هنر هلنى است، يعنى تنها دوره اى 
كه هنر هلنى و تأثيرات آن را در دوره ى اشكانى داريم، آن براى ما محرز 
و يك الگوست كه مى توان گفت احتماال نمونه ى تصوير «قله يخچال» 
نيز از همين اثر الگوبردارى شده است، نقشى كامل تر با جزئياِت دقيق تر 

و در ابعاد بزرگتر نسبت به نقش برجسته كوه قله  يخچال. 
آنچه مطرح مى شود اين اســت كه تكميل پرونده  ثبتى اين اثر تاريخى 
انجام شده است و درخواست ثبت اين نقش  برجسته به ميراث فرهنگى 
داده شده است، با تكميل پرونده كارها انجام شده و قرار بوده تا با اضافه 
شــدن طرحى به آن، كارهاى ثبت اثر نيز انجام شــوند، اما تاكنون براى 

حفاظت از اين اثر كارى انجام نشده است. 

پرويز پرستويى:
 «محمد على كشاورز» غريب از دنيا رفت

 يكى از الگوهاى زندگى ام غريب از دنيا رفت. 
پرويز پرستويى با اظهار تأسف از درگذشت محمدعلى كشاورز با عنوان 
اين مطلب گفت: زبانم قاصر است و بسيار متأسف هستم. اين روزها براى 
كمك هاى مردمى در سيســتان هســتم و وقتى خبر را شنيدم متأثر شدم. 
نيازى به گفتن من نيست كه ايشان چه جايگاهى در دنياى بازيگرى داشتند 

ولى يكى از بزرگترين بازيگران سينما، تئاتر و تلويزيون ما از دنيا رفت. 
اين بازيگر سينما كه چند سال پيش 5 بازيگر هم نسل و قديمى ايران يعنى 
عزت ا... انتظامى، محمدعلى كشاورز، جمشيد مشايخى، داود رشيدى و 
علــى نصيريان را 5 تن بازيگرى ناميده و بــه ديدار آنها رفته بود پس از 
درگذشت محمدعلى كشــاورز در گفت وگويى كوتاه با ايسنا بيان كرد: 
من ســعادت نداشتم با ايشان همبازى شوم و بارها چه وقتى ايشان را از 
نزديك ديدم، چه در مراسمى يا چه زمانى كه به منزلشان رفتم اين نكته را 
يادآور شدم. اما حاال كه محمدعلى كشاورز را از دست داده ايم فقط يك 
تن از آن 5 تن بازيگرى سينما باقى مانده و آرزو مى كنم استاد نصيريان كه 
يكى از ســتون هاى فرهنگ و هنر ما هستند، سايه شان بر سر ما سال هاى 

سال باقى بماند. 
پرستويى گفت: در اين 50 ســال كه در سينما آسه آسه فعاليت مى كنم، 
بارها و بارها گفته ام كه از اين بزرگان ياد گرفته ام و هميشه الگويم آقايان 
انتظامى، رشيدى، مشايخى، كشــاورز و نصيريان بوده اند. آقاى كشاورز 
نقش هاى ماندگارى را بازى كردند. از بازى در فيلم «مادر» زنده ياد على 
حاتمى تا «شعبان استخونى» هزاردستان و «پدر ساالرى» كه اگر در كوچه 

و بازار از هر كسى بپرسيد اين نقش برايش ماندگار است. 
وى ادامه داد: محمدعلى كشــاورز يك بازيگر صاحب انديشه، با مطالعه 
و بزرگ بود و هميشــه درباره تئاتر زياد سخن مى گفت. واقعا متأسفم كه 
ما اين نابغه بازيگرى را از دســت داديم. در اين سال ها ايشان افتاده حال 
زندگى مى كرد و هيچ گاليه اى نمى كرد. اگر در مراســمى هم ايشان را با 
ويلچر مى آوردند بزرگوارانه حاضر مى شــد و سختى ها را به روى خود 
نمى آورد. به اعتقادم محمدعلى كشاورز خيلى غريب ُمرد. اين يك حرف 
كليشه اى اســت و ما هميشه وقتى هنرمندى را از دست مى دهيم تأسف 
مى خوريم ولى درست است كه همه گرفتارند و حتى خودم در اين چند 
ماه اخير نتوانستم حضورى جوياى حالشان شوم، ولى از طريق نزديكانشان 
خبر داشتم كه چگونه روزگار مى گذرانند، هرچند باز هم ايشان هيچ وقت 

گله اى به زبان نمى آورند. 
پرويز پرستويى گفت: متأسفم كه يكى ديگر از 5 تن بازيگرى را از دست 
داديم و براى خودم متأســفم كه در حال از دست دادن الگوهايم هستم. 
خداوند به آقاى نصيريان ســالمتى و تندرســتى بدهد كه مى دانم يار و 

ياورشان و بازيگرى را كه سال ها با هم رفاقت كرده اند از دست داده اند. 

■ دوبيتى باباطاهر 
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■ حديث:
امام سجاد(ع):

بار خدايا! بر محّمد و خاندان او درود فرست ، و ميل به هر حرامى را در من سركوب كن ، 
و آزمندى به هر گناهى را از من دور گردان ، و مرا از آزار رساندن به هر مرد و زن مؤمن 

و مسلمانى باز دار.     
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  تردد مديركل راه و شهرسازى با خودرو از جاده جنجال برانگيز 
در ايــن حضور آنچه بيش از اين موارد مورد ســؤال خبرنگاران قرار گرفت؛ 
استقرار خودروى شاسى بلند مديركل راه و شهرسازى در ارتفاع نزديك به 3 
هزارمترى بود. جريان از اين قرار بود كه مديركل راه شهرسازى با خودروى 
ادارى خود از همان جاده اى به ميدان «ميشان» آمده بود كه تسطيح و تعريض 

آن مورد اعتراض رسانه ها و فعاالن محيط زيست بود.
وقتى عبور با ماشين توسط مدير با اعتراض برخى خبرنگاران در يك ويديوى 

خبرى منتشر شد توضيحات داريوش حســينى، مديركل راه و شهرسازى از همه 
بيشتر تأمل برانگيز بود.

وى ميگويد : قرار شد با ماشين بياييم تا ببينيم اصال اين جاده چيست تا بتوانيم پاسخگوى رسانه ها باشيم. 
كســى هم نگفت كه تردد در اين جاده ممنوع اســت. جاده اى باز بود و ما آمديم ببينيم اين جاده چه شرايطى دارد. ما از 
ايجاد اين جاده اطالعى نداشتيم و مجوزى هم براى اين كار صادر نكرديم.  با انعكاس اين اتفاق برخى كارشناسان رسانه 
بر اين باورند هيچ اتفاقى به اندازه تردد مدير راه  و شهرســازى با خودروى شــخصى نمى توانست به همه ثابت كند اين 

جاده مسيرى مهيا و بدون ممانعت براى رفت و آمد آسان با خودرو به ميدان ميشان است. 

براى حمايت از تغييرات و تحوالت 

مرز سرمايه گذارى 
تله كابين گنجنامه را 
مشخص كنيد
■  دادستان: هيچ شكايتى نشده، اين يك دروغ بزرگ است

مريم مقدم »
 اتفاق پيچيده نيست، روال بررسى و مواجهه 
با آن پيچيده شده است. تغيير و تحول منطقه اى 
كه به واسطه جذب سرمايه گذار رقم مى خورد، 
در هر كجاى دنيا غيرقابل انكار است. روزى 
سرمايه گذارى دار و ندار خود را جمع مى كند 
و راهى مى شود تا با صرف سرمايه خود مسير 

توسعه را در يك منطقه هموار كند. 
در ابتدا ســازمان هايى پــاى كار مى آيند تا 
پيشنهادات او را بررســى كنند. در اين ميان 
دوســتداران طبيعت هم نظرات خود را ارائه 
مى دهند امــا در آخر تصميم چگونگى تعيين 
است،  امور  متوليان  با  ســرمايه گذارى  مسير 
آنهايى كــه با صدور مجــوز اجازه حضور 
ســرمايه گذار را در يك منطقه طبيعى به وى 
مى دهند تا زيرساخت هاى جذب گردشگر را 

به نفع تحول اقتصاد جامعه محلى مهيا كند. 
تا اينجاى ماجرا همه چيز روى روال است؛ از 
آن روزهــا در دهه 70 تا امــروز هزار و يك 
چالش براى ســرمايه گذار، فعاالن گردشگرى 
و حتى متوليان امور ايجاد مى شــود. يكى از 
مهمترين آنها اين اســت كه مرز تعيين شــده 
براى محوطه و منطقه مشــخص كه در اختيار 
مجموعه تفريحى توريستى تله كابين گنجنامه 
قرار گيرد همچنان مبهم اســت و هنوز هم كه 
هنوز است كسى نمى داند منطقه مشخص و در 

اختيار سرمايه گذار از كجا تا كجاست؟ 
شــايد اگر اين مهم شفاف مى شد و در اختيار 
صاحب نظران قــرار مى گرفت اين همه هرج 
و مرج، تحليــل و انتقاد دامــان تغييرات و 
تحوالت را نمى گرفــت و همه چيز واضح و 
صرف  سرمايه گذار  سرمايه  اينكه  بود.  مبرهن 
توسعه شهرى شــود و از سوى ديگر اعمال 
تغييرات مغاير اختيارات مجاز تلقى شــود و 
به جاى حمايت تير انتقادات به وى شــليك 
شود و اينكه مســئوالن با هدف رقم خوردن 
توسعه، مجوزهايى را به ســرمايه گذار اعطا 
كنند و به دليل نبود نظارت ها موجب مشكالتى 
شوند از سوى ديگر سبب شده است كه امروز 
به جاى حل و فصل ماجــرا پاى توجيه ها و 
چــه كنم و چه كردى ها به ماجرا باز شــود. 
توجيه هايى كه پاسخ سؤال خبرنگاران، فعاالن 

و دوستداران محيط زيست است. 
فارغ از اتفاقات و انتقادات سال هاى گذشته، 
چالش جديد پيش روى اين مجموعه، تسطيح 
و درختــكارى جاده اى مشــهور به زيگزاگ 
(ســالمت) در دل الوند است كه در هفته هاى 
گذشته همدان را در سرتيتر رسانه هاى حامى 
گردشگرى و محيط زيســت قرار داده است، 
اتفاقى كه جريان رسانه اى آن نه تنها در همدان 
مديريت نشد بلكه مسير توضيح خبر درست و 
پاسخگويى به سؤاالت خبرنگاران و فعاالن را 

هر روز نامتوازن تر رقم زد. 
در اين ميان متأســفانه بى تفاوتى و پاسخ هاى 
برخــى مســئوالن مرتبــط از همه بيشــتر 
سؤال برانگيز شــد. كار را به جايى كشاند كه 
فعاالن گردشگرى و رسانه اى موضوع را براى 
نماينده ولى فقيه طــرح كردند. آنجا كه پاى 
تأكيدات ايشان به ميان آمد فضاى پاسخگويى 
به سؤاالت رســانه ها و فعاالن گردشگرى از 

سوى متوليان امر منسجم تر شد. 
حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى در 
استان همدان با ورود به موضوع از ستاد امر به 
معروف و نهى از منكر استان خواستار بررسى 
و پيگيرى موضوع تخريب دامنه الوند به عنوان 

يك مطالبه عمومى شد. 
ــن  ــر همي ــاى اخي ــان در روزه ــن مي  در اي
ــوت  ــه دع ــا ب ــد ت ــبب ش ــادات س انتق
ــتان  ــران اس ــدان مدي ــهر هم ــوراى ش ش
بــراى اعمــال نظــر در مســير تغييــرات ايــن 
جــاده عصــرگاه شــنبه 24 خردادمــاه حاضــر 
شــوند. امــا متأســفانه رئيــس شــورا و تعداد 
ــهر در  ــوراى ش ــاى ش ــمگيرى از اعض چش
ايــن بازديــد بنــا بــه داليلــى كــه شــخصى 

مطــرح شــد، حاضــر نشــدند.
ماندن  بى نتيجــه  برخالف  حضــور  اين  اما 
خروجى اعمال نظرات، موجب شــد مواردى 
از سوى فعاالن گردشــگرى و مديران استان 
رسانه اى شود كه پرداختن به گزيده آنها براى 

تحليل ماجرا خالى از لطف نيست. 

 عليرضا گوهرى، رئيس كوهنوردى استان همدان:
جاده زيگزاگ به ســمت ميدان ميشان به شدت عريض شده 
و بوته هاى بسيارى از بين رفته است. تعريضى كه روى جاده 
زيگزاگ انجام شــده به طور قطع فرسايش حجم زيادى از 
خاك را به دنبال خواهد داشــت و آسيب جدى به آن مى زند. 
همچنين با توجه به اينكه اين منطقه در شــيب قرار دارد پس 
از 2 يا 3 فصل دچار تغييراتى خواهد شــد و بهتر بود كه اين 
جاده قديمى به شكل گذشته حفظ مى شد، اما حاال برگرداندن 
جاده به حالت نخست هم اصال به صالح نيست، زيرا آسيب 
جدى تر خواهد شــد. اجازه دهيم طبيعت خودش پاسخ اين 

تغيير را خواهد داد.
ايــن جاده حدود 50 ســال قدمــت دارد و بازســازى هاى 
غيراصولى در طول ســال ها به جاده زيگزاگ آســيب زده و 
آن را عريض تر كرده اســت و متأســفانه مخالفتى از سوى 

دستگاه هاى متولى اين امر نيز ديده نمى شود

 اسفنديار خزايى، مديركل آبخيزدارى و منابع طبيعى 
استان همدان: 

تسطيح جاده زيگزاگ گنجنامه از لحاظ كارشناسى برآورد خسارت 
و شــد و به صــورت كيفرى 

مراجع  بــه  حقوقــى 
شــكايت  قضايى 

ارسال شده است. 

■ آنچه مسلم است وقتى يك منطقه بكر و طبيعى براى توسعه گردشگرى يك 
شــهر مجاز به تحول مى شود توجه و نظارت مســئوالن مرتبط را به گونه اى جدى 

مى طلبد. 
الوند شــاخصه پايتختى است كه توصيف قدمت تاريخ و تمدن را به يدك مى كشد، 
الوند متعلق به همدان نيست و فارغ از اهميت شاخص آن در طول تاريخ حيات بشر 
، از ســال 1389 كه اين كوهســتان ثبت ملى شد هر ايرانى نسبت به آن تعلق خاطر 
ويژه اى دارد . توســعه گردشگرى براى حال خوب تر گردشگرى رقم مى خورد اين 
مســير توسعه كه هم سرمايه ســرمايه گذار را صرف مى كند و هم استان را در مسير 
جاذبه هاى شاخص گردشــگرى قرار مى دهد قرار بود انعكاس خبرى تحوالتش به 
نفع استان باشد نه به ضرر! حاال به نظر مى رسد كوتاهى در تعامل و نظارت ارگان هاى 
مرتبط و مشــخص نكردن محدوده اختيارات براى سرمايه گذار هم او را سر در گم 
كرده و هم  سبب اتفاقاتى شده است كه به جاى گذراندن روال قانونى اظهار نظرات 

شايسته مطالب نادرست دامان اين تحوالت و تغييرات را بگيرد. 
بى ترديد توســعه اى ارزشمند است كه پايدار باشد و آسيبى به محيط زيست نرساند. 
ضمن اينكه در قانون اساســى نيز به صراحت آمده است حفظ محيط زيست بر هر 
توسعه اى ارجح است.  حاال بايد يك بار ديگر با خود اين جمله را مرور كنيم كه ما 

در برابر آيندگان براى حفظ ميراث تاريخى و طبيعى مسئوليم. 

 حسن خانجانى، دادستان همدان:
متأسفانه مديركل منابع طبيعى تاكنون (روز 26 خردادماه 
99) هيچ شــكايتى انجام نداده اســت. اين يك دروغ 
بزرگ است؛ اما خود ما وارد بررسى شديم و معاون من 
شــخصا از محل بازديد كرده ايم. عكس ها و نقشه هاى 
هوايى مربوط به گذشــته براى دســتيابى به نتايج الزم 
بايد بررسى شود و درنتيجه كارشناسان هستند كه بايد 
به ما اعالم كنند كه آيا تغييرى در اين منطقه نســبت به 

وضعيت گذشته جاده انجام شده است يا خير؟
با اين حال بررسى خواهيم كرد، وظيفه ى همه ما است 
كه از ســرمايه گذارى حمايت كنيم اما نه به هرقيمتى! 
امــا حاال پس از اينكه بررســى كرديم و پس از اعمال 
نظرات كارشناسانه در هر حد و اندازه اى كه  بود بايد با 

آن برخورد كنيم. 

 ســعيد ترابيان، رئيس هيأت مديره 
دهكده توريستى گنجنامه:

امسال به دليل سيالب 250 كاميون خاك شسته 
شــده الوند را برگردانديم، كارشناسان متعددى 
آورديم و گفتند براى جلوگيرى از سيالب بايد 
جــاده بزنيد و كانالى هم تــا رودخانه گنجنامه 

زديم تا آب سيالب به رودخانه هدايت شود. 
اين شن و ماسه ها مربوط به سال گذشته است و 
قرار نبود براى زيرسازى جاده به منظور آسفالت 

كردن آن استفاده شود. 
40 هزار اصله درخت كاشته ايم درخت هايى كه 
در مسير جاده كاشــته شده به منظور جلوگيرى 
از فرسايش خاك است، ما فكر مى كرديم اقدام 
مثبتى است اما حاال كه مخالفانى دارد درخت ها 

را جمع آورى مى كنيم. 
براى حفاظت از محيط زيست گنجنامه سيستم 
مدرن تصفيه فاضــالب ايجاد كرديم، مجموعه 
تله كابين حكم فرزند مــن را دارد و زباله هايى 
را كه مردم در الوند رها كرده اند هر هفته توسط 
مجموعه دهكده توريستى گنجنامه جمع آورى 

مى شود. 
در ايام كرونا كــه دهكده تعطيل بود و ما براى 
پرداخت دســتمزدهاى پرســنل مشكل داشتيم 
كســى حال ما را نپرســيد. من هــر انتقادى را 
مى پذيرم. ما بايد با كوهنــوردان، خبرنگاران و 
فعاالن محيط زيســت بيشتر تعامل مى كرديم اما 
موجود  مشكالت 
اجازه نداد. 

و  فرهنگى  كميسيون  رئيس  سلماســى،  رضوان   
اجتماعى شوراى شهر همدان:

به نظــر من اينجا آســيب ديده اســت و تعريض هــاى زياد و 
خاك بردارى هاى غيراصولى انجام شده است. 

شــهر همدان هم با اشــاره بــه اينكه فضاى كوهنــوردى آن 
همدان را مطرح كرده در كل كشــور يك برند است، طرفداران 
محيط زيست و كوهنوردان درخواست كردند مسئوالن مسير و 

آسيب هاى جدى وارد شده به آن را از نزديك ببينيد. 
در بازديد چند هفته پيش مسئوالن از منطقه عنوان شد كه اتفاق 
خاصى در مسير نيفتاده است و براى اينكه مشخص شود اتفاق 
خاصى افتاده يا نه يا حد اتفاق چه ميزان اســت درخواســت 
بازديد ديگرى داشــتيم.  حضور در منطقــه و ديدن اتفاقات و 
 شــرايط فعلى كمك مى كند كه بدانيم تصميم گيرى هاى آينده 
چقدر بر مدار اين اســت كه محيط زيســت تحــت تأثير قرار 
نگيرد يا كمترين مداخله را در آن داشــته باشــيم.  اينكه گفته 
مى شــد جاده دسترســى اتفاق افتاده و در حال تعريض است 

آن كه تخريب شــده بابت امدادرسانى و بخشى از 
بوده است، با پيگيرى هاى ما 
اين سؤال مطرح شد كه 
كه  ســاختمان هايى 
چه  شــده  ساخته 
مشكالت  ميزان 
امدادرســانى در 
را  كوهســتان 
پوشش مى دهد. 

 على بيات، راهنماى كوهستان مى گويد: 
در روزهايى كه در تعطيالت و قرنطينه به ســر مى برديم و كشــور در 

حالت نيمه تعطيل بود، بخش خصوصى از اين 
موقعيت براى ورود لودر سوءاســتفاده 

كرده اســت و جاده اى كه بســيار 
باريك بوده است و مى توانست 
براى كارهاى متفرقه و دسترسى 
به كوه استفاده شــود، به طور 
خــاص مــورد تعريــض در 

ايستگاه مبدأ قرار گرفت. 

 علــى مالمير، مديــركل ميراث 
فرهنگى استان همدان:

اين جاده هم قســمتى از كوهســتان 
الونــد اســت و درحــد حداقل و 
ضرورى در اين مســير تغييرى بايد 

اتفاق بيوفتد. 

 حاتم نيكخو، رئيس ديوان محاسبات استان همدان:
ايراد از شرح وظايف دستگاه هايى هست كه بايد نظارت مى كردند. براى هر 
قدم و هركارى كه انجام مى شود اگر پروژه مجوز داشته باشد بايد دستگاه هاى 

متولى نظارت كنند و اگر مجوز نداشته باشد كار بايد متوقف شود. 
تخريب در اين منطقه حتما اتفاق افتاده است اما بايد بررسى جامع و علمى در 
اين مورد صورت بگيرد. با مسئوالن ذى ربط جلسه خواهيم گذاشت اقدامات 

انجام شده اگر قانونى نباشد ديوان به اين موضوع ورود مى كند. 
از معترضــان اين اقدام و مســئوالن دهكده تفريحى و توريســتى گنجنامه 

ارائه مســتندات خود به ديوان محاســبات را درخواســت 
دارم، ما نظرات كارشناسى و مستندات 
را بررســى و نتيجــه نهايى را به 
رســانه ها و مسئوالن ذى ربط 
اعــالم مى كنيــم. الوند تنها 
ايران  و  همــدان  به  متعلق 
نيست و به همه مردم دنيا 
تعلــق دارد و بايد در حفظ 

از آن بكوشيم. 
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تردد  اندازه  به  اتفاقى  هيچ  مى گويند:  كارشناسان  برخى 
مدير راه  و شهرسازى با خودروى شخصى نمى توانست به 
همه ثابت كند اين جاده مسيرى مهيا و بدون ممانعت براى 

رفت و آمد آسان با خودرو به ميدان ميشان است!


