
جناب آقای

مهندس فرهاد  فرزانه 
معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی

استانداری همدان

انتصاب بجا و شایســته شما را که بیانگر مراتب تعهد، شایســتگی و تجارب ارزنده حضرتعالی در سطوح مختلف مدیریت 
می باشــد، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، امیدواریم همچون گذشته در راستای خدمت به مردم عزیزمان همواره 

موفق و مؤید باشید.

تبریک و تهنیت

انجمن انبوه سازان مسکن استان همدان

مجمع ایثارگران شهرداری همدان

از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می نماییم.  انتصاب بجا و شایسته جنابعالی که باعث مسرت و خشنودی است را 
توفیقات روز افزون و سالمتی شما را از درگاه خداوند منان آرزو می نماییم.

یان   جناب آقای مهندس سید مسعود عسگر
ریاست محترم شورای اسالمی شهر همدان

شهرداری و شورای اسالمی شهر بهار

تبریک و تهنیت

بـا کمـال مسـرت و افتخـار انتصـاب حضرتعالـی را کـه نمـاد بـارزی از 
توانایی هـای ارزشـمند شـما و تالش هـای خسـتگی ناپذیرتان می باشـد، 
تبریـک عـرض مینمائیم. امیـد اسـت در سـایه الطـاف الهی در پیشـبرد 
اهداف عالی نظـام و خدمت به همشـهریان عزیز موفق و سـربلند باشـید.
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عدالتخواه: آمادگی همدان برای ارائه "ساآب" 
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صف امام جمعه همدان:
گزینش نیروهای استان 

باید بومی باشد
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صف نماینده مردم مالیر در مجلس:

پیگیری قیمت گذاری تضمینی 
»کشمش«  در مجلس
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صعود سیمای همدان
 به جمع 5 سیمای برتر ایران

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: مدیرکل صدا و ســــیمای 
مرکز همدان خبر داد: در جدیدترین ارزیابی معاونت امور 
استان های سازمان صدا و سیما، سیمای مرکز همدان در 

میان 5 سیمای برتر مراکز قرار گرفت.
به گــــزارش هگمتانه، مهدی دهقان نیری با اعالم این خبر 
گفت: با تالش و پشــــتکار شبانه روزی همکاران معاونت 
ســــیما، این شبکه به جمع پنج اســــتان برتر کشور صعود 
کرده و از بین 33 ســــیمای استانی کشــــور در شهریورماه 
گذشــــته و بر اســــاس ارزیابی مرکز سیمای اســــتان ها در 

برنامه هــــای ســــاختار »ج« و »د«، باالتــــر از مراکــــزی چــــون 
اصفهــــان، فــــارس، یــــزد، آذربایجان های شــــرقی و غربی، 
کرمانشاه و قم قرار گرفته است. دهقان نیری کسب این 
جایگاه را از این جهت مهم دانست که برخی از مراکز بزرگ 
استانی با بهره مندی از قابلیت های جذب مشارکت های 
برنامه ســــازی، با فراغ بال بهتری برنامه ســــازی می کنند و 
مشکلی از نظر تخصیص بودجه های برنامه سازی ندارند 
و ایــــن در حالی اســــت که متأســــفانه مرکز همــــدان کمتر 
از این قابلیت برخوردار اســــت. مدیرکل صدا و ســــیمای 

مرکــــز همــــدان در ادامــــه افزود: بــــا این وجــــود همکاران 
ما در ســــیمای مرکز همدان توانســــتند با بهــــره مندی از 
خالقیت های برنامه سازی و توانمندی های ارزنده مرکز در 
کار حرفه ای، این خأل را پر کنند و در کنار اســــتفاده بهینه از 
مناســــبت های تاریخی که به یمن وجود مفاخر بزرگ ملی 
و بین المللی در همــــدان کم نداریــــم توانایی های خود را 

نشان دهند و حائز این رتبه ارزشمند شوند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد این رویکرد تداوم داشته 

باشد.
معاون ســــیمای مرکز همدان نیز روند رو به رشــــد ارتباط 
زنده بــــا شــــبکه های سراســــری و اســــتانی را از امتیازهای 
تأثیرگذار در کســــب این جایگاه دانست و گفت: برقراری 
ارتباط زنده با شــــبکه های دیگر نیازمند زیرســــاخت های 
فنی ویژه و در عین حال، دارای خطرپذیری باالیی است که 
مرکز همدان با وجود نیروهــــای زبده ای که در حوزه فنی و 
تولیدی دارد، توانسته است از عهده این مهم به خوبی و 

شایستگی برآید.
معراجــــی فر برقــــراری 42 ارتباط مســــتقیم ســــیمای مرکز 
همدان در تاریخ یکم شــــهریور 1399 با ســــایر شبکه ها و 
آرامگاه بوعلی ســــینا به مناسبت روز پزشک  استان ها از 
را نمونه بارز این توانمندی دانســــت و افــــزود: در این روز 
ســــیمای همدان با بیش از بیست شــــبکه استانی و سه 
شبکه سراســــری ارتباط زنده برقرار کرد که در نوع خود کم 

نظیر است.
« بــــا امتیاز 79،  گفتنــــی اســــت برنامه های »جمعــــه ظهور
»نیمکت« ویژه نوجوان با امتیاز 71، »پرنیان« با امتیاز 77، 
»مثبت تولید« ویژه شــــعار سال با امتیاز 80 نمونه هایی از 

برنامه های حائز رتبه برتر در این ارزیابی هستند.

مسعود دهبانی صابر 
مدیر شهرداری منطقه یک همدان

که  انتصاب شایســـته جنابعالی را تبریک عرض نمـــوده، باور قلبی داریم 
در ســـایه دلسوزی و مدیریت توانمند شما، شاهد پیشرفت بیش از پیش 

دیارمان خواهیم بود.
گفتـــه از درگاه خداوند متعال برای  انتصاب شایســـته جنابعالی را تبریک 

شما توفیق روز افزون و سعادتمندی آرزو دارم.

پورسینا  سیدصادق  آقای  جناب 
تش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان پرست محترم سازمان آ سر
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حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس :

، تاالر بزرگ و پردیس  موزه هنرهای معاصر
سینمایی در مسیر احیا

، تاالر بزرگ شهر و پردیس سینمایی همدان با اهتمام  موزه هنرهای معاصر
مســــؤوالن اســــتان و نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای 

اسالمی روی خط ویژه پیگیری قرار می گیرد.
رئیس کمیســــیون برنامــــه و بودجه مجلس 

شورای اسالمی افزود: موزه هنرهای معاصر 
نشان همدان در معادالت فرهنگی خواهد 

شــــد. حمیدرضــــا حاجــــی بابایی 
گفــــت: تــــاالر بزرگ شــــهر نیاز 

زیرا  اســــت  استان  اساســــی 
همــــدان بایــــد در حــــد آوازه 

خود از مبانی توســــعه بهره 
مند شود.

گزارش هگمتانه از رها شدن بازار مسکن به حال خود

دومینوی افزایش قیمت اجاره بها  
در همدان و تراژدی خانه به دوشی

این روزها شــــرایط اقتصادی کشــــور حال خوشــــی ندارد و طــــی چندین ماه 
اخیر افزایش قیمت  انواع کاالها آنچنان زیاد بوده اســــت کــــه مردم را از نظر 
معیشتی در تنگنا قرار داده است، اما با این وجود و با افزایش قیمت 
کاالها مردم به ناچار خرید برخی کاالها را از ســــبد 

خانوار خود حذف کرده اند

گزارش حمید بادامی نجات  از پنج ماه نخســـت امسال

تحقق 87 درصدی درآمدهای شهرداری
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: استاندار

تخصیص 70 درصد اعتبارات عمرانی همدان
 کار کردن عادی و اداری جواب گو نیست

کودکانه
ضمیمه رایگان روزنامه امروز
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امام جمعه همدان:

گزینش نیروهای استان 
باید بومی باشد

انتظار داریم بازار به حال خود رها نشود

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: امــــام جمعه همدان 
تأکید کرد: اولویت گزینش نیروهای بومی باشد.

به گــــزارش خبرنــــگار هگمتانه، آیــــت ا... حبیب اهلل 
شــــعبانی در خطبه های نماز جمعه همدان با اشاره 
به مناظره ریاســــت جمهوری آمریــــکا گفت: مناظره 
سیاست  و  دولتمردان  شخصیت  بیانگر  آمریکایی 
آمریکاســــت. وی بیان کــــرد: رســــانه های آمریکایی 
اذعــــان دارند که مناظره منشــــأ هرج و مرج اســــت و 
آمریکا  رســــانه های غربی هم گفتــــه اند که مناظــــره 

نشان از دوره تاریکی آمریکا دارد.
امام جمعــــه همدان با اشــــاره بــــه رأی اعتمــــاد وزیر 
صنعــــت معدن و تجــــارت از مجلســــیان بیان کرد: 
وزیر صمت برای تصدی این وزارتخانه مهم رأی آورد 
و رئیس جمهور دســــتوراتی به رزم حسینی داده که 

یکی از آنها نظارت ساعتی بر بازار است.
نماینده ولی فقیه در استان همدان تأکید کرد: این 
نظارت ها با دســــتور صورت نمی گیرد و با بخشنامه 
بازار ســــامان نمی گیرد باید در عمــــل موضوع بازار و 

قیمت ها جدی گرفته شود.
وی بــــا تأکید بر اینکه در اســــتان همــــدان نیز انتظار 
داریم بازار را به حال خود رهــــا نکنند، گفت: درگیری 
را در کشــــورهای همسایه شــــاهدیم کشورهایی که 
عمدتا مردم درســــتی دارند اما حکومت های لیبرال 

با تمسک به ایادی استکبار هم پیمان می شوند.
آیت ا... شــــعبانی بــــا بیان اینکــــه ســــردار همدانی از 
بنیان گذاران ســــپاه بوده اســــت به در پیش بودن 
سالگرد شــــهادت ایشــــان اشــــاره کرد و ادامه داد: 
نقــــش ســــردار همدانــــی درعرصه هــــای مختلف و 

تنگناهای غرب کشور نقش بی بدیلی بوده است.
وی افزود: 42 نفر از معلمان اســــتان های همســــایه 
به عنوان فرهنگی وارد اســــتان شده اندکه از مجمع 
نمایندگان اســــتان همــــدان بابت ورود بــــه این امر 

قدردانی می کنم.
امــــام جمعه همدان ادامه داد: درســــت این اســــت 
که آنها هموطن ما هســــتند اما اســــتان همدان کم 
تحصیل کرده ندارد که باید اینها اولویت باشند کما 
اینکه چندســــال بعد نیروهای دیگر استان ها که در 
همدان به کار گرفته شده اند قصد انتقال به استان 

خود را خواهند داشت.
آیت ا... شــــعبانی با تأکید بر اینکه اربعین را با شکوه 
برگزار می کنیم گفت: سالگرد شهید سردار حسین 

همدانی هم مصادف با اربعین شده است.
وی افــــزود: اقامــــه نماز جمعــــه با هماهنگی ســــتاد 
مقابلــــه با کرونای اســــتان انجام می شــــود و اگر این 
ســــتاد محدودیت اعالم کند تابع دســــتورات ستاد 
هســــتیم. وی بیان کرد: حکمت علــــم فهم حقایق 
دنیا است و شاکر بودن یکی از نشانه های دریافت 

حکمت است.
آیت ا... شــــعبانی بیان کرد: بــــدون راهنما نمی توان 
راه های ســــعادت را پیمود و داشــــتن امام برای این 

مهم ضروری است.
آیــــت ا... شــــعبانی با بیــــان اینکــــه کســــی می تواند 
مســــلمان از دنیا برود کــــه مســــمانانه زندگی کرده 
باشد، افزود: کسی که بمیرد و امام خود را نشناخته 

باشد جاهل از دنیا رفته است.
امام جمعه همدان با بیان اینکه کسی می تواند خدا 
را عبادت کند که او را شناخته و نسبت به او معرفت 
یافتــــه باشــــد، گفت: امــــام معصوم تجســــم واقعی 
حکمت اســــت بنابراین هرچه به امام علیه السالم 

تقرب پیدا کنیم حکیم تر خواهیم بود.

در برداشت انگور
تأخیر نشود

هگمتانه، گروه خبر همدان: کارشــــناس تحقیقات 
هواشناسی کشــــاورزی اســــتان همدان با اشاره به 
کاهش دما و احتمال بارش های پراکنده در استان، 
گفــــت: کشــــاورزان برای برداشــــت انگــــور از باغات 

برنامه ریزی کنند.
به گزارش هگمتانه، مجتبی ترکمان با تأکید براینکه 
کشاورزان از کشــــت کلزا خودداری کنند، اظهارکرد: 
با توجه به اینکه احتمال وزش باد در اســــتان وجود 
دارد توصیه می شود گردو کاران در هنگام برداشت 

نکات ایمنی را رعایت کنند.
وی بــــا بیــــان اینکه شــــرایط برای تهیه کشــــمش در 
فضای باز مهیا نیســــت، تصریح کرد: باغداران برای 

برداشت انگور از باغات برنامه ریزی کنند.
وی افزود: از روز دوشــــنبه دمای هوای استان سه تا 
چهار درجه خنک تر می شــــود و احتمال بارش رگبار 

پراکنده در استان پیش  بینی می شود.
ترکمان به سیب زمینی کاران توصیه کرد: کشاورزانی 
که قصد برداشــــت دیرهنگام ســــیب زمینی از مزارع 
خــــود را دارند طوری اقدام کنند که تــــا نیمه اول آبان 

ماه محصول خود را از مزارع برداشت کنند.
کارشــــناس تحقیقات هواشناسی کشــــاورزی استان 
همدان خاطرنشــــان کرد: شــــرایط برای کشت گندم و 
غالت پاییزه در استان همدان تا پایان مهر مهیاست. 
به گزارش اداره کل هواشناســــی اســــتان همــــدان، تا 
یکشــــنبه بارش قابل مالحظه ای در اســــتان همدان 
نخواهیم داشت. بر اساس این گزارش، در بارش های 
اخیر بیشــــترین میزان بارش در شهرستان نهاوند با 
هفت میلی متر بوده و میزان بارش در ایستگاه درون 

شهری همدان دو میلی متر بوده است.

خبــر

: استاندار

تخصیص 70 درصد اعتبارات عمرانی همدان
 کار کردن عادی و اداری جواب گو نیست

هگمتانه، گروه خبر همدان: اســــتاندار همدان گفت: به 
صورت میانگین 70 درصد اعتبارات عمرانی این اســــتان 
جذب و تخصیص یافته اســــت که مدیران دستگاه های 

آن اقدام کنند. اجرایی باید نسبت به هزینه کرد 
به گزارش هگمتانه، سید سعید شاهرخی روز پنجشنبه 
در نشســــت مشــــترک شــــورای برنامه ریزی و توســــعه و 
اقتصــــاد مقاومتی اســــتان افزود: 50 درصــــد از اعتبارات 
هزینه ای نیز به همه دســــتگاه ها پرداخت شــــده و برخی 

از دستگاه ها نیز بیشتر از این مبلغ را دریافت کردند.
وی با بیــــان اینکه با وجود تخصیــــص اعتبار هیچ مانعی 
بــــرای کار کردن وجــــود نــــدارد ادامــــه داد: 255 میلیارد 
تومان نیــــز اوراق برای اســــتان همدان جذب شــــده که 
دســــتگاه هایی که توانایی جذب این اعتبارات را ندارند، 
اعالم کنند تا به ســــایر دستگاه ها واگذار شود تا به خزانه 

برنگردد.
اســــتاندار همدان گفت: در این شرایط تحریم، کار کردن 
عــــادی و اداری جــــواب گــــو نیســــت بنابرایــــن باید همه 
مدیران به صورت جهادی، شبانه روزی و مخلصانه برای 

خدمت به مردم قدم بردارند.
وی افــــزود: بــــا ایــــن شــــرایط اســــتان همدان در کشــــور 
می درخشــــد و به کارگاه بزرگ عمرانــــی در همه بخش ها 
شــــامل آب، برق، راه، زیرســــاخت ها، فن آوری های برتر و 

شهرک های صنعتی تبدیل شده است.
کید کــــرد: فضــــای کار و خدمت و  اســــتاندار همــــدان تأ
فعالیت هــــای عمرانــــی نباید تحــــت الشــــعاع انتخابات 
ریاســــت جمهوری، میــــان دوره ای مجلس و شــــوراها و 

سیاسی شدن فضای کشور قرار گیرد.

شــــاهرخی از مدیــــران دســــتگاه های اجرایی خواســــت: 
عملکــــرد خود را بــــرای اطالع رســــانی به مــــردم در اختیار 
رســــانه ها قــــرار دهند تــــا مــــردم از کارهای اجرا شــــده در 

بخش های مختلف مطلع شوند.

بیشــــتر   � را  محدودیت هــــا  امــــا  نداریــــم  دغدغــــه 
کرد خواهیم 

وی بــــا قدردانی از بهداشــــت و درمان همــــدان در زمینه 
مقابلــــه با ویــــروس کرونا گفــــت: این اســــتان با تالش، 
پشــــتیبانی و برنامه های مطلوب علوم پزشکی در کشور 
مثــــال زدنی اســــت و اکنون به لحــــاظ کرونــــا دغدغه ای 
نداریم اما با ایــــن حال محدودیت ها را بیشــــتر خواهیم 

کرد.
استاندار همدان درباره فروش امالک مازاد دستگاه های 
اجرایی گفت: این امالک شناسایی شده و مجوز فروش 
دارد و نباید برای فروش آنها مقاومت شود چراکه درآمد 
آن برای پیشبرد کارهای همان دستگاه هزینه  حاصله از 

می شود.

 حاجــــی بابایــــی: مرکز ملــــی جامع ســــرطان آبان   �
بهره برداری می شود

نماینــــده مــــردم همــــدان و فامنین در مجلس شــــورای 
اســــالمی نیز از بهره بــــرداری مرحله اول مرکــــز ملی جامع 
ســــرطان این شهر در آبان ماه امســــال خبر داد و گفت: 
440میلیارد تومان اعتبار برای این طرح هزینه می شود و 
همه بیماری های خاص حتی از سراســــر کشور می توانند 

به این مرکز مراجعه کنند.

حمیــــد رضــــا حاجــــی بابایــــی خواســــتار رفع مشــــکالت 
طرح هــــای پردیس ســــینمایی همدان و تاالر قرآن شــــد 
و افــــزود: تــــاالر قرآن ردیــــف ملی دارد و با نشســــت های 

مسؤوالن و شهرداری باید گره این طرح باز شود.
وی با بیان اینکه بودجه ســــال 1400 در حال آماده شدن 
اســــت افزود: همه طرح هایی که در سفر دکتر نوبخت به 
استان موافقت شده نیازمند ماده 23 است تا بتواند در 
ردیف بودجه آورده شــــود بنابراین مدیــــران باید تا پایان 

مهر ماه این طرح ها را با سرعت به انجام برسانند.
وی ادامه داد: مجلس برای دولت 10 هزار میلیارد تومان 
پیش بینــــی کــــرده که طرح هایــــی که پیشــــرفت فیزیکی 
باالیی دارند را به اتمام برســــاند که با ایــــن کار انقالبی در 

اجرای طرح ها ایجاد خواهد شد.

ح های جهش تولید   � صیدایی: 20 درصد منابع طر
همدان ابالغ شد

رئیــــس ســــازمان برنامه  و بودجــــه همدان نیــــز گفت: با 
پیگیری مجدانه مصوبات سفر معاون رئیس جمهور به 
این اســــتان، تاکنون 20 درصد منابــــع مربوط به طرح های 

جهش تولید ابالغ شده است.
ســــید اســــکندر صیدایی گفت: در ســــفر معاون رئیس 
جمهور به اســــتان در 13 شــــهریور امســــال، با اجرای 37 
طرح جهش تولید موافقت شــــد که بــــرای اجرای آن 200 
میلیارد تومــــان اعتبار و 700 میلیارد ریال تســــهیالت در 

نظر گرفته شد.
وی بــــا بیان اینکه ایــــن تعداد طرح را 11 دســــتگاه اجرایی 
اســــتان همدان بر عهــــده دارنــــد اضافه کرد: بــــرای 700 

میلیارد تومان تسهیالت سازوکارهایی وجود دارد که با 
هماهنگیvv بین دستگاه های اجرایی مطرح می شود.

رئیس ســــازمان برنامــــه  و بودجه همدان گفــــت: درباره 
، توسعه و  توزیع بودجه آتی ابالغ شــــده، درآمدزایی پایدار
عدالت، اصالحات نظام بودجه، تحقق سیاست اقتصاد 
کید شــــده  مقاومتی، انضبــــاط مالی و ارتقای بهره وری تأ

است.
صیدایی ادامه داد: اعتبارات عمرانی به خزانه ابالغ شده 
و 70 درصــــد اعتبــــار تملــــک دارایی ها که بیشــــتر آن به 
صورت نقدی است به دســــتگاه های اجرایی ابالغ شده 

است.
وی اضافه کرد: برای امســــال 170 طرح در استان تعریف 
شــــده که بیشــــترین آن با 249 طرح مربوط به همدان و 
کمتریــــن آن با 114طــــرح مربوط به درگزین اســــت و همه 
مبادله موافقت نامه ها نیز تا پایان شــــهریور انجام شده 

است.
رئیــــس ســــازمان برنامــــه  و بودجه همــــدان بــــا تقدیر از 
بانک های عامل اســــتان گفت: هماهنگــــی نظام بانکی 
کشــــور الگــــو اســــت و بانک هــــا قانونمند،  اســــتان در 
کارگشــــا، همراه هستند و با ســــرعت و دقت کار خود را 

می کنند. پیگیری 
صیدایــــی اظهار کرد: پــــاداش پایان خدمت ســــال 98 

آموزش و پرورش پرداخت شد و بقیه دستگاه ها نیز 
به زودی انجام می شود.

نماینــــده مــــردم رزن و درگزیــــن در مجلــــس 
شــــورای اســــالمی نیز گفت: رهاورد ســــفر 

نوبخت به اســــتان همدان ســــه مصوبه 

برای شهرســــتان رزن در خصــــوص محــــور ارتباطی، کنار 
گذر رزن و آســــفالت راه های این شهرستان با پیشرفت 

فیزیکی 80 درصد در مجموع با 60میلیارد تومان بود.
 16 حســــن لطفی افزود: همچنین در ســــایر نشست ها 
میلیارد تومان از اعتبارات متوازن ملی برای بیمارســــتان 
رزن مصوبه گرفته شــــد که با پیگیری هــــای الزم باید این 

مصوبات به مرحله نهایی برسد.
وی ادامــــه داد: بــــر اســــاس آمار پژوهش هــــای مجلس 
درصد بیکاری همدان نســــبت به اســــتان های همجوار 
بســــیار کمتر اســــت و این استان رشد چشــــمگیری در 

حوزه اشتغال داشته است.
به نقل از ایرنا، در این آیین از کتاب »ســــیمای اقتصادی 
 »98 ســــال  در  اســــتان 

شد. رونمایی 

حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس :

، تاالر بزرگ و پردیس سینمایی در مسیر احیا موزه هنرهای معاصر
 ، وه خبــــر همدان: موزه هنرهــــای معاصر هگمتانــــه، گر
تــــاالر بــــزرگ شــــهر و پردیــــس ســــینمایی همــــدان با 
همدان  مردم  نمایندگان  و  اســــتان  مسؤوالن  اهتمام 
وی خط ویژه پیگیری قرار  در مجلس شورای اســــالمی ر

. د می گیر

حاجی بابایی: پردیس ســــینمایی به منظور ایجاد   �
مرکز پویانمایی کشور اهمیت فراوانی دارد

شــــورای  مجلس  بودجه  و  برنامــــه  کمیســــیون  رئیس 
همدان  نشــــان  معاصر  هنرهای  موزه  ود:  افز اســــالمی 

شد. خواهد  فرهنگی  معادالت  در 
حمیدرضــــا حاجــــی بابایی گفــــت: تاالر بزرگ شــــهر نیاز 
آوازه  اساســــی اســــتان اســــت زیرا همدان باید در حد 

خود از مبانی توســــعه بهره مند شود.

فرزانــــه: راهکار جذب به موقع اعتبــــارات ملی ارائه   �
شود

معــــاون عمرانی اســــتاندار همــــدان نیز گفــــت: با ارائه 
راهکارهــــای تخصصــــی بایــــد مســــیری طــــی شــــود که 
اعتبــــارات ملی بــــه موقع جــــذب و در فرصت فوری در 
محل خود هزینه شــــود تا زحمات بی دریغ مســــؤوالن 

نتیجه داشته باشــــد و موجب خرسندی مردم شود.
وژه هــــا باید به  فرهــــاد فرزانــــه تصریح کــــرد: جانمایی پر
نحوی باشد که بدون مشــــکل قانونی و در کوتاه ترین 
زمــــان ممکن بــــه مراحــــل عملیــــات اجرایــــی پرداخته 

شود.

افشــــاری: مطالعــــات دقیق ضامن اجرایی شــــدن   �
پروژه ها

شــــدن  اجرایی  بــــرای  گفــــت:  نیــــز  همــــدان  فرمانــــدار 
وژه ها بایــــد مطالعات دقیق و هدفمند انجام شــــود  پر

تا به ســــرمنزل مقصود منتهی گردد.
وژه های  پر همپوشــــانی  کرد:  کید  تأ افشــــاری  حســــین 

فرهنگی می تواند موجب بهره وری مطلوب شــــود.

صوفــــی: ترســــیم برنامه هــــای کاربــــردی مدیریت   �
شهری در راستای توسعه زیرساخت های فرهنگی

شــــهردار همدان هم در این نشســــت گفت: ایجاد هر 
و  تعالی  به  همدان  شــــهر  در  فرهنگی  تأسیســــات  نوع 
ژی خواهد بخشــــید بنابراین شــــهرداری  فرهیختگی انر

خود را حامی مناســــبات فرهنگی می داند.
عبــــاس صوفــــی خاطرنشــــان کــــرد: همــــواره توســــعه 
زیرســــاخت های فرهنگــــی در نگاه مدیریت شــــهری از 
برنامه های  راه  ایــــن  در  و  بوده  برخــــوردار  باالیی  ارزش 

کاربردی مدیریت شــــهری ترسیم شده است.
وژه ها هستیم *احســــانی: به دنبال احیای پر

مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اسالمی اســــتان همدان نیز 
برای  مهمی  وژه هــــای  پر هشــــتاد  دهه  اواخــــر  از  گفت: 
که  بود  شده  رها  ادامه  در  اما  شــــده  پیش بینی  استان 

وژه ها هســــتیم. به طور جدی پیگیر احیای این پر
عنوان  بــــه  همدان  کــــرد:  کیــــد  تأ احســــانی  احمدرضــــا 

پایتخــــت تاریــــخ و تمــــدن ایــــران زمیــــن نیاز مبــــرم به 
برای  کــــه  چرا  دارد  فرهنگــــی  زیرســــاخت های  توســــعه 

آینــــدگان بایــــد قدم هایــــی برداریــــم که ضامــــن تعالی 
باشد. فرهنگ 

هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: رئیس کل دادگســــتری 
همــــدان از کســــب رتبه برتر کشــــوری در برقــــراری صلح و 
سازش این استان و مختومه شدن 81 درصد پرونده های 

قضایی معوقه در 10 ماه گذشته خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، روز پنجشــــنبه همایش سراســــری 
شــــوراهای قضایی اســــتان ها با ریاســــت آیت ا... رئیســــی 
رئیس قوه قضائیه و اعضای شــــورای عالی قضایی کشور 

از طریق  ویدئوکنفرانس برگزار شد.
کل  رئیــــس  ایــــن نشســــت محمدرضــــا عدالتخــــواه  در 
دادگستری اســــتان همدان از راه اندازی سامانه ارزشیابی 
آرای بدوی محاکم دادگســــتری اســــتان بــــه عنوان طرحی 
ابتکاری بــــا رویکرد کیفیت بخشــــی به احــــکام دادگاه ها 
خبــــر داد و گفــــت: در این ســــامانه نــــرم افزاری )ســــاآب( 
احکام صادر شــــده قضات محاکم بدوی توســــط قضات 
دادگاه های تجدیدنظر بر اســــاس گزینه های تعریف شده 

شکلی و ماهیتی ارزشیابی و امتیاز دهی می شوند.
وی اظهــــار کرد: بدین ترتیب شــــرایطی فراهم می شــــود تا 
نقاط قوت و ضعف قضات دادگاه های بدوی و همچنین 
کیفیت و اتقان آرا آن ها مشخص و از توصیه های بهنگام 
و برخط قضات دادگاه های تجدیدنظر بهره مند شــــوند و 
در پایان هر سال کارنامه قضایی در رابطه با احکام صادره 

توسط هر قاضی نیز صادر می شود .
رئیس کل دادگستری استان همدان افزود: رونمایی از این 
پروژه که بــــدون هیچ گونه هزینه کردی و توســــط نیروهای 
درون ســــازمانی دســــتگاه قضایی همدان طراحی شده با 
حضــــور رئیس دیوان عالی کشــــور انجام شــــد. عدالتخواه 
تصریح کرد: این ســــامانه قابلیــــت تعمیم و اجــــرا در تمام 
دادگســــترهای اســــتان های مختلف را دارد و دادگســــتری 
همدان آماده هر گونه همکاری در خصوص ارائه و راه اندازی 

این نرم افزار در دستگاه قضایی سایر استان ها است.

عملکــــرد قابل قبول دســــتگاه قضایــــی همدان   �
درخصوص احکام صادره قوی

وی در ادامــــه به نحوه بررســــی پرونده هــــای قضایی که در 
رابطه با احکام قطعی صادر شــــده در آن ها از سوی افراد و 

اشخاص ذیصالح اعالم خالف بین قانون و شرع می شود 
پرداخت و تشــــریح کــــرد: در راســــتای اعمال مــــاده 477 
کیفری مکاتبات و درخواست هایی  آئین دادرسی  قانون 
را که به طور عمده از هفت مرجع به دادگســــتری اســــتان 
ارسال می شــــود مطابق فرم طراحی شــــده با ارجاع رئیس 
کل دادگستری استان توســــط یکی از معاونان قضایی یا 
قضات مجرب و مســــلط دادگاه تجدیدنظر بررســــی اولیه 
می شــــود و در صورت تشخیص استحقاق طرح در جلسه 
اصلــــی گزارش اجمالــــی و دقیق پرونده را در کمیســــیونی 
با حضــــور حداقــــل 12 معــــاون و قاضــــی مجــــرب دادگاه 

تجدیدنظر مطرح می کنند.
رئیس کل دادگستری اســــتان همدان تصریح کرد: پس 
از آن در رابطه با پرونده مســــأله خالف بین شــــرع و قانون 
آن رأی گیــــری و مطابق نظــــر اکثریت تصمیم مناســــب و 

متناسب اتخاذ و مراتب در فرم مربوطه درج می شود.
عدالتخــــواه عنوان کــــرد: بدین ترتیــــب در صورتی که رأی 
صادرشــــده مشــــمول مــــاده 477 قانون آئین دادرســــی 
کیفری باشد توســــط قاضی طراح پرونده گزارش مبسوط 

تهیه و به مرجع ذی صالح در پایتخت ارسال می شود.
وی اعالم کرد: در این زمینه در 10 ماه گذشــــته بیش از یک 
هزار و 505 پرونده مورد بررســــی قــــرار گرفت که تنها در 91 
مورد آن رأی صادره خالف بین شــــرع و قانون تشخیص و 

قوانین مربوطه نسبت به آن اتخاذ و اجرایی شد.

 مختومــــه شــــدن ۸1 درصد پرونده هــــای قضایی   �
معوقه جریانی در 10 ماه

رئیــــس شــــورای قضایــــی اســــتان در ادامــــه درخصوص 
پرونده هــــای معوقــــه این دســــتگاه قضایــــی در همدان 
از مختومــــه شــــدن 81 درصد پرونده هــــای معوقه جریانی 
خبر داد و گفــــت: بیش از 22 هزار پرونــــده معوقه جریانی 
و اجرایی در استان وجود داشــــت که با کاری جهادی این 

رقم به هشت هزار و 670 پرونده رسید.

 ۸۸0 زندانی همدانی در 10 ماه گذشــــته مشــــمول   �
عفو شدند

عدالتخواه همچنیــــن در رابطه با کاهش جمعیت کیفری 
زندان ها عنوان کرد: طرح شناسایی زندانیان و محکومان 
مالی یا محکومانی که اســــتحقاق عفو دارند با جدیت اجرا 
شــــده و با فراهم ساختن شرایط آزادی این قبیل زندانیان 
در رابطه با ســــایر جرائــــم در 10 مــــاه گذشــــته 880 زندانی 
مشــــمول عفو شــــدند و پرونده های قابل توجهی نیز در 

دست بررسی و پیگیری است.

 ختــــم بیــــش از 9 فقــــره ســــازش و مصالحــــه در   �
پرونده های قتل در همدان

وی با اشــــاره به طرح ابتکاری دیگر این دستگاه در استان 

همدان مبنی بر راه اندازی ستاد تألیف قلوب و دو کمیته 
معین مصلحین و معتذرین، گفت: شــــعار اســــتان ما در 
این بخش "هر یک ماه یک مصالحه در پرونده های قتل" 
اعالم و در 6 ماه گذشته بیش از 9 فقره سازش و مصالحه 

در پرونده های قتل محقق شده است.

 دســــتگاه قضایی همــــدان رتبه برتر کشــــوری در   �
برقراری صلح و سازش را از آن خود کرد

مدیر ارشــــد دســــتگاه قضایی همدان در بخشــــی دیگر از 
سخنان خود اعالم کرد: در زمینه برقراری صلح و سازش به 
صورت عام در پرونده های قضایی در شورای حل اختالف، 

همدان به عنوان رتبه برتر کشور معرفی شده است.

دســــتگاه قضایــــی همــــدان بــــه دنبال توســــعه   �
الکترونیکی دادرسی ها

عدالتخواه در ادامه با اعالم آمادگی دادگســــتری استان 
رسیدگی های  کردن  الکترونیکی  توســــعه  برای  همدان 
قضایــــی، گفت: در ایــــن زمینه نیاز به تأمیــــن تجهیزات 
رایانــــه ای و الکترونیکــــی اســــت و بــــه محــــض تأمیــــن 
امکانات مربوطه اقدامات الزم در اســــرع وقت به منظور 
توسعه کمی و کیفی دادرســــی ها به صورت الکترونیک 

می شود. انجام 

برتری قضایی کشوری همدان در صلح و سازش
عدالتخواه: آمادگی همدان برای ارائه "ساآب" به سایر دادگستری های کشور

پایان جشنواره فیلم مقاومت در همدان
ثار سینمایی حوزه مقاومت به توجه و سرمایه گذاری نیاز دارد احسانی: تولید آ

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی اســــتان همدان گفت: تولید آثار 
سینمایی فاخر به ویژه در عرصه مقاومت نیاز به توجه جدی و سرمایه گذاری دارد.

به گزارش هگمتانه، احمدرضا احســــانی در آیین اختتامیه جشــــنواره فیلم مقاومت بخش استان 
همدان با بیان اینکه برنامه های خوبی در راســــتای اعتالی هنر انقالب اســــالمی و دفاع مقدس در 
همدان اجرا می شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه به چهل سال دوم انقالب وارد شدیم باید به بلوغ 

در این زمینه رسیده باشیم.
وی با بیــــان اینکه باید مقاومت را به عنوان یک ارزش مورد توجه قــــرار داد، تصریح کرد: مقاومت از 
عاشورا شروع شد و در سال های قیام امام خمینی)ره(، انقالب اسالمی، هشت سال دفاع مقدس 

و سال های تحریم ادامه یافت.
احســــانی ادامه داد: مقاومت هزینه دارد و وظیفه ای که هنرمندان دارند انتقال ارزش ها و هنجارها 

به واسطه هنرهای مختلف به نسل های بعد است.
وی همچنیــــن تصریح کــــرد: هنر زبان خطابه نیســــت و 
بــــا ایده پردازی صحیــــح، مفاهیم را بــــه مخاطبان انتقال 
می دهد و نوع نگاه و فلســــفه آثار با این ایده ها قابلیت 

دارد. اثرگذاری 



کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/07/12         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/07/27

برابر رأی شــماره 99/724 مورخــه 99/06/29 هیــأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای جعفر مرادی مهند فرزند حســن مراد به شــماره شناسنامه 34 صادره 
از اســدآباد در ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 53/80 مترمربع 
در قســمتی از پالک 66  اصلی واقع در اســدآباد، خیابان کاشــانی، کوچه 
شــهید پروینی خریداری باواسطه از مالک رسمی آقای عباس شفیعی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 250

موضوع مزایده:
الف( یک واحد آپارتمان )دفتر کار( ششــدانگ به مســاحت 90/5 مترمربع و ششدانگ یک باب 
انباری به مساحت 11/5 مترمربع جمعاً به مبلغ 8.500.000.000  ریال که مبلغ پایه کارشناسی 

می باشد. واقع در همدان، خیابان شریعتی، مقابل مسجد حاج احمد، پالک 238،  طبقه اول
ب( گاراژ )انباری( ششــدانگ به مســاحت 1556 مترمربع دارای آب، بــرق 3 فاز 50 آمپر، گاز، 
تلفن، ســوله و ســردخانه ثابت به ظرفیت 200m3 باالی صفر واقع در همدان، ابتدای 30 متری 
جعفر طیار، جنب جایگاه CNG به مبلغ 139.000.000.000 ریال که پایه کارشناسی می باشد.

شرایط و نحوه برگزاری مزایده:
الــف- مزایده به صورت حضوری و بــا حضور نماینده محترم اداره تعــاون و هیأت مدیره محترم 

شرکت برگزار خواهد شد.
ب- خریداران جهت شــرکت در مزایده بعد از انتشار آگهی می بایست از تاریخ 99/07/16 لغایت 
پایان وقت اداری 99/07/30 مبلغ 5% کل قیمت پیشــنهادی خود را به حســاب جاری ســپهر 
شماره 0102750762008 بانک صادرات مرکزی همدان شعبه 51 به نام شرکت تعاونی، تهیه و 
توزیع خواروبار همدان واریز و اصل فیش بانکی و کپی از کارت ملی و شناســنامه خود را تا تاریخ 
99/08/03 به دفتر شــرکت واقع در همدان، 30 متری جعفر طیار، خیابان اهلل  اکبر، نبش کوچه 

صداقت، پالک 89 تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.
ج- مزایده روز سه شــنبه مورخه 99/08/06 ســاعت 10 صبح در محل دفتر شرکت تعاونی واقع 
در 30 متــری جعفــر طیار، خیابان اهلل اکبــر، نبش کوچه صداقت، پــالک 89 برگزار می گردد. 
ضمناً شــماره های 09902124227 و 09187072962 و 09183157254 آماده پاســخگویی 

به متقاضیان می باشد.
د- برنده مزایده می بایستی مبلغ 30% از قیمت پیشنهادی ملک را نقداً در مدت یک ماه از تاریخ 
برگزاری مزایده تا تاریخ 99/09/06 به حســاب جاری فوق واریز و فیش را تحویل دفتر شــرکت 
نماید و الباقی در زمان انتقال سند به حساب مذکور واریز گردد. بدیهی است در غیر این صورت و 
بعد از گذشت یک ماه فرصت داده شده مبلغ 5% پیش پرداخت فوق به نفع تعاونی ضبط گردیده 
و به هیچ عنوان مســترد نخواهد شــد و ملک به نفر بعدی که باالترین قیمت را پیشنهاد نموده، 

فروخته خواهد شد.
ه- تمامــی هزینه هــا از قبیل نقل و انتقال و چاپ آگهی ها و کارشناســی بــه عهده برنده مزایده 

می باشد و هزینه های دارایی و شهرداری به صورت 50% بر عهده طرفین معامله است.
ن- رعایت مفاد حضور و شــرکت در مزایده الزامی می باشــد. تاریخ بازدید از گاراژ )انباری( فقط 
روز سه شــنبه 99/07/22 از ســاعت 10 الــی 12 صبــح و بازدید آپارتمــان 1399/07/20 الی 
1399/07/22 از ســاعت 9 الــی 11 صبح )ضمن هماهنگی با شــماره های 09902124227 و 

09183112359( می باشد.
ضمناً حضور متقاضیان جهت بازدید در روز و ساعت مذکور حتماً الزامی و ضروری است و به علت 

محدودیت شرایط در زمان دیگر امکان بازدید مقدور نمی باشد.
و- به پاکت های فاقد مدارک کافی و فیش واریزی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ی- این مزایده حتی با حضور یک شرکت کننده نیز برگزار و برنده اعالم خواهد شد.

گهی مزایده آ

هیأت مدیره شرکت تعاونی تهیه و توزیع خواروبار همدان

شرکت تعاونی تهیه و توزیع خواروبار همدان به شماره ثبت 595 بر اساس مجوز مجامع عمومی 83/11/27 و 91/08/20 در نظر دارد امالک خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

)نوبت اول(
تاریخ انتشار: 1399/07/12

پروانه ساختمانی به شماره          بــه نام 
آقایان منوچهر امیــری و منصور رضوانی جالل 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقود شده
2/115808
96/07/03

با ما همراه باشید

4629 1399  شماره  12  مهــــــر   شـــنبه   

3 شهرستان

: معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی کشور

وعده بهره برداری 
از پردیس سینمایی اسدآباد 

طی 6 ماه
هگمتانه، گــــروه شهرســــتان: معاون توســــعه مدیریت و 
منابع ســــازمان سینمایی کشــــور گفت: به شــــهرداری ها 
تأکید کرده ایم پردیس سینمایی امید در فرصت 6 ماهه به 

بهره برداری برسد .
به گزارش هگمتانه، رمضان علی حیدری خلیلی در جلســــه 
انعقاد تفاهم نامه پروژه پردیس سینمایی امید شهرستان 
اســــدآباد اظهار کــــرد: مدیریت شــــهری اســــدآباد دغدغه 
فرهنگــــی دارد و پیگیری ها برای ایجاد پردیس ســــینمایی 

، نشان دهنده این موضوع است. امید در این شهر
وی ادامــــه داد: ســــال گذشــــته بنــــا بــــود ایــــن پردیس در 
شهرســــتان نهاوند ایجاد شــــود که به خاطر فراهم نشدن 
زمینــــه، بــــا جابجایی پــــروژه، اســــدآباد با توجه به پیشــــینه 

فرهنگی درخشانی که داشت بدین منظور انتخاب شد.
معــــاون توســــعه مدیریــــت و منابع ســــازمان ســــینمایی 
کشــــور بیان کرد: آمادگی و عالقمندی مدیریت شــــهری و 
جمعیت دانش آموزی و دانشجویی 25 هزار نفری اسدآباد 
و با پیشنهاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان این 

شهر برای اجرای پردیس سینمایی امید انتخاب شد.
وی با بیان اینکه توســــعه زیرساخت های سینمایی کشور 
یکی از راهبردهای ســــازمان امور ســــینمایی و زمینه ســــاز 
توسعه و تقویت بازار سینمای کشور است گفت: پردیس 
ســــینمایی امید بر اســــاس این راهبرد در شــــهرهای فاقد 

سینما و منتخب استان ایجاد می شود.
حیدری خلیلی تصریح کرد: در راســــتای شعار "ایران، تهران 
نیســــت" حضور جدی تری در استان ها خواهیم داشت که 
در این پروژه محور اصلی و بنیادی شــــهرداری ها هستند و 
، تفاهم نامه  تاکنون در 26 شهر منتخب از 26 استان کشور

به امضا رسیده است.

وی بــــا بیان اینکــــه پردیس ســــینمایی امید در راســــتای 
کالن برنامه " عمومی ســــازی دسترســــی فرهنگــــی وزارت 
فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی" احداث می شــــود خاطرنشان 
کرد: افزایش توان زیرساختی سینمای کشور در شهرهای 
فاقد ســــالن که دارای جمعیت بیشــــتری هستند، هدف 

دیگر ایجاد این پردیس هاست.
وی با تأکید بر اینکه شــــهری که به فرهنــــگ بها داده و به 
 آینده بهتری 

ً
این مقوله  مهم توجه داشــــته باشــــد، قطعا

خواهد داشت تصریح کرد: شهرستان اسدآباد وضعیت 
 خوبی در زمینه زیرساخت های فرهنگی، جمعیتی 

ً
نسبتا

و مدیریت شــــهری دارد؛ اما این دغدغه مسؤوالن استان 
و شهرستان به توسعه فضای فرهنگی و هنری؛ شایسته 

قدردانی است.
معاون توســــعه مدیریت و منابع سازمان امور سینمایی 
کشــــور افزود: احــــداث پردیس ســــینمایی امیــــد زمینه 
مناســــبی برای پویایی بیشــــتر فرهنگی و هنری و کاهش 
آســــیب های اجتماعــــی را فراهــــم کــــرده و می تواند عالوه 
، میزبان برگزاری  بر اکران فیلم های روز ســــینمای کشــــور

جشنواره های مختلف باشد.
حیــــدری خلیلــــی در خصوص پــــروژه ســــینمایی امید هم 
توضیحاتــــی ارائه کرد و با بیان اینکــــه تأمین زمین پردیس 
ســــینمایی امید بر عهده شهرداری اســــدآباد است یادآور 
شــــد: این پروژه در خیابان امام خمینی)ره( جانمایی شده و 
نیازمند حداقل 5 میلیارد تومان اعتبار است و مدت 6 ماه، 

زمان برای اجرا و بهره برداری پروژه در نظر گرفته شده است.
وی ادامــــه داد: برای این پروژه باید بیــــن 700 تا 1000 مترمربع 
زمین اختصاص یابد و با حداقل 3 سالن سینمایی و بیش 

از 300 صندلی ایجاد شود.

معاون توســــعه و مدیریت ســــازمان ســــینمایی کشور با 
بیان اینکه ســــازمان امور ســــینمایی 750 میلیون تومان 
کمــــک بالعوض بــــه شــــهرداری پرداخت می کنــــد گفت: 
ما تفاهم نامه ای هم با ســــازمان همیاری شــــهرداری های 
کشــــور منعقد کرده ایــــم که مجــــری طرح پــــروژه پردیس 
ســــینمایی امید هســــتند، و می توانند مبلغ 500 میلیون 
تومــــان هــــم از ســــازمان شــــهرداری ها به صــــورت کمک 

بالعوض دریافت کنند.
حیدری خلیلی با بیان اینکه بیش از 296 ســــالن سینما با 
ســــرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور در حال احداث 
است گفت: احداث پردیس سینمایی امید ادامه خواهد 
یافت و در استان های باقی مانده نیز این طرح اجرا خواهد 

شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اسالمی اســــتان همدان نیز در 
این جلســــه اظهار کرد: پــــروژه پردیس ســــینمایی امید از 
سال 98 کلید خورد، که در راستای توزیع عادالنه امکانات 
فرهنگــــی و هنــــری در ســــطح اســــتان و رویکــــرد توجه به 

شهرستان ها است.
احمدرضا احســــانی بیــــان کــــرد: طبــــق رایزنی با ســــازمان 
سینمایی کشور و به ویژه معاون توسعه مدیریت و منابع 
سازمان سینمایی، مقرر شد پروژه پردیس سینمایی امید 

استان را در شهرستان اسدآباد ایجاد کنیم.

وی با تأکیــــد بر ضرورت ایجاد زیرســــاخت های فرهنگی در 
شهرســــتان ها گفت: با راه اندازی پردیس ســــینمایی امید 
فضایی چند منظوره ای به ظرفیت های فرهنگی اســــدآباد 

افزوده خواهد شد.
احسانی با بیان اینکه توســــعه همه جانبه نیازمند توسعه 
زیرساخت های فرهنگی است افزود: امیدواریم با ایجاد این 
مجموعه گام مؤثری در راستای توسعه بخش های مختلف 

اسدآباد برداشته شود.
فرماندار اسدآباد نیز در این جلسه اظهار کرد: مجموعه های 
، ظرفیت  فرهنگی هنری مانند ســــالن های ســــینما و تئاتر
مناسبی برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان 

شهرستان است.
مجید درویشی بیان کرد: شهرستان اسدآباد در دوره های 
مختلــــف از جمله پیروزی انقــــالب اســــالمی و دوران دفاع 
مقدس نقش  آفرینی قابل توجهی داشــــت و وجود مفاخر 
ایــــن شهرســــتان از جمله ســــیدجمال الدین اســــدآبادی 
و دیگر بــــزرگان فرهنگی، هنــــری و دینــــی، از دیرباز تاکنون 

نشان دهنده ظرفیت های ویژه در اسدآباد است.
به نقل از فارس، وی خاطرنشــــان کرد: امــــروز هم ما وظیفه 
خــــود می دانیم آنگونه  که شایســــته و در خور شــــأن اهالی 
اسدآباد است؛ زیرساخت های مناســــبی را برای توسعه به 

ویژه توسعه فرهنگی این شهرستان فراهم کنیم.

پیش بینی برداشت 40 هزار تن سیب در نهاوند
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: مدیــــر جهــــاد کشــــاورزی 
شهرســــتان نهاونــــد از پیش بینی برداشــــت 40 هزار تن 
ســــیب پاییزه از ســــوی باغداران این شهرستان در فصل 

پاییز خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، کریم حــــاج باباعلــــی اظهار کرد: 
باغ هــــای  از  پائیــــزی  ســــیب  محصــــول  برداشــــت  کار 
آغــــاز شــــده که  شهرســــتان از اواخــــر هفتــــه گذشــــته 
انواع ســــیب توســــط  40 هزار تن  پیش بینی می شــــود 

شود. برداشت  باغداران 
وی بــــا بیان اینکه احتمال دارد امســــال میزان برداشــــت 
ســــیب در مقایسه با سال گذشــــته به دلیل بارش تگرگ 
کمتر شــــود افــــزود: شهرســــتان نهاوند مهمترین شــــهر 
اســــتان در زمینه تولید محصوالت باغی است که ساالنه 
هزاران تن انواع محصوالت باغــــی در آن تولید و روانه بازار 

مصرف می شود.
در  ود:  افز نهاونــــد  شهرســــتان  زی  کشــــاور جهاد  مدیر 
شهرســــتان نهاونــــد مجموعــــا حــــدود 13 هــــزار و 500 
هکتــــار اراضی باغی با محصــــوالت متفاوت وجود دارد 
کــــه از ایــــن میزان ســــاالنه 111 هــــزار تن انــــواع میوه به 

می آید. دست 
وی سیب را از مهمترین محصوالت باغی نهاوند دانست 
و افزود: این شهرســــتان در زمینه تولید سیب مقام اول 
استان را داراســــت که در صورت توجه بیشتر و حمایت از 

آن قابلیت رقابت با استان هایی مانند ارومیه و البرز را نیز 
داراست.

حــــاج باباعلی با بیــــان اینکه بیــــش از 35 درصــــد باغات 
سیب اســــتان در نهاوند قرار دارد گفت: از مجموع 6 هزار 
و 100 هکتار باغ ســــیب استان، بیش از 2 هزار و 500 هکتار 
آن در نهاوند وجود دارد که از این میزان باغ میوه ســــاالنه 
بیش از 40 هزار تن انواع سیب زرد، قرمز و گرایی اسمیت 

برداشت می شود.
وی افزود: بخشــــی از محصوالت برداشــــتی به صورت تازه 
خوری مستقیما روانه بازار مصرف شده و بخشی نیز برای 
مصرف عید نوروز در ســــردخانه های شهرســــتان ذخیره 

می شود.
مدیــــر جهاد کشــــاورزی نهاوند نبــــود کارخانــــه فرآوری 
میوه بــــرای تولید بیشــــتر را از دیگر مشــــکالت موجود 
نهاوند عنوان کرد و گفت: با توجــــه به اینکه در نهاوند 
نــــدارد لذا این  کارخانه فــــرآوری محصوالت باغی وجود 
محصوالت به خارج از شهرســــتان فرســــتاده می شــــود 
در حالی که اگر چنین کارخانجاتی در شهرســــتان ایجاد 
بــــرای تولید بیشــــتر افزایش  کشــــاورزان  شــــود انگیزه 

می یابد.
وی اظهــــار کرد: بــــا توجه به اینکه بخشــــی از ســــیب های 
برداشــــتی به صورت پادرختی هستند که از آن برای سرکه 
و یا آب میوه استفاده می شود که در صورت وجود صنایع 

تبدیلــــی ارزش افزوده آن در شهرســــتان مانده و می تواند 
اشتغالزایی بیشتری را در نهاوند به وجود آورد.

حــــاج باباعلــــی افــــزود: محصــــول ســــیب نهاونــــد یکی از 
مرغوب ترین انواع سیب تولید شــــده در استان همدان 
است که در صورت حمایت از بهره برداران این شهرستان 
و ایجاد صنایع تبدیلی در آن می تواند به یکی از قطب های 

تولید سیب کشور تبدیل شود.
تولیــــد ســــاالنه 2500 تــــن ماهــــی در خواهرخوانده  �

شیالت ایران
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان نهاوند همچنین با بیان 
اینکه 62 واحد پــــرورش ماهی در خواهرخوانده شــــیالت 
ایران وجود دارد، گفت: در حال حاضر 46 استخر پرورش 

ماهی در شهر نهاوند فعال است.
حــــاج باباعلی با اشــــاره به اینکــــه ظرفیت تولیــــد ماهی در 
نهاوند 2500 تن در ســــال اســــت، اظهارکرد: درحال حاضر 
46 اســــتخر پرورش ماهی بــــا تولید 1100 تــــن ماهی فعال 

است.
وی بــــا بیــــان اینکــــه چهــــار واحــــد تکثیــــر ماهــــی در این 
شهرســــتان وجــــود دارد، از احــــداث یک اســــتخر پرورش 
ماهــــی خبرداد و گفــــت: همچنین دو واحد حدواســــط در 

شهرستان نهاوند فعالیت دارد.
مدیرجهادکشاورزی شهرســــتان نهاوند با اشاره به اینکه 
هــــم اکنون کلزا در مزارع این شهرســــتان درحال کشــــت 

اســــت، افزود: در ســــال گذشــــته 250 هزار هکتار کلزا در 
نهاوند کشت شده که از این سطح 750 هزار تن محصول 

تولید شده است.
حــــاج باباعلــــی با بیــــان اینکه در ســــال زراعی گذشــــته به 
علت اینکه کشــــاورزان نهاوندی استقبال کمی از کشت 
کلــــزا داشــــتند بازخــــورد خوبــــی در تولید ایــــن محصول 
نداشتیم، اظهارکرد: امسال قیمت این محصول افزایش 
چشــــمگیری داشــــته و از خریــــد دولتی خارج و آزاد شــــده 

است.
وی با اشــــاره به اینکه درطی سال گذشته 6200 هکتار کلزا 
در مزارع نهاوند کشت شــــده بود، تصریح کرد: در کشت 
کلزا محدودیتی در دادن کود شیمیایی نداریم و به انداره 
نیاز کشاورزان کود شــــیمیایی داده می شود و به اعضای 
هر هکتار شــــش میلیــــون تومان تســــهیالت ســــرمایه 
در گــــردش پرداخت می شــــود و همچنین کارشناســــان 
کشــــاورزی تا مرحله برداشت در کنار کشــــاورزان خواهند 

بود.
وی در پایان، اظهار کرد:پیــــش  بینی ما با چیزی که محقق 
می شــــود خیلی فاصلــــه دارد آن هم به دلیل این اســــت 
که در ســــال گدشــــته قیمت آن پایین بوده و کشاورزان 
اســــتقبالی چندانــــی نمی کنند اما اگر امســــال شــــرایطی 
که گفته شــــده اجرایی شــــود برای ســــال های آینده رو به 

استقبال قرار خواهد گرفت.

تکرار تراژدی مرگبار در برداشت محصول

گردوتکانی در نهاوند قربانی گرفت
هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس فوریت های پزشــــکی نهاوند از فوت یک جوان به دلیل سقوط 

از درخت گردو خبر داد.
به گزارش هگمتانه، سجاد نثاری با بیان اینکه در اثر سقوط از درخت گردو در نهاوند یک نفر کشته 
شد اظهار کرد: این فرد که به منظور تکاندن گردو به باالی درخت رفته بود به دلیل وزش باد کنترل 

خود را از دست داده و به پائین پرتاب شد.

وی گفت: پس از وقوع این حادثه مأموران فوریت های پزشکی در محل حاضر شده و مصدوم را به 
بیمارستان منتقل کردند که متأسفانه به علت وارد آمدن ضربه به سر فوت کرد.

رئیس فوریت های پزشــــکی نهاوند گفت: پیشتر نیز فردی نســــبتا مسن در حین تکاندن گردو از 
درخت به پائین سقوط کرد که خوشبختانه به وی آسیب جدی وارد نیامد.

وی با هشــــدار به افرادی که ایــــن روزها در کار چیدن گــــردو فعالیت دارند افزود: بــــا توجه به اینکه 

در ایــــن ایــــام وزش بــــاد و همچنین 
بارش بــــاران باعث ایجــــاد خطر برای 
آنان می شــــود لــــذا برای پیشــــگیری 
از خطــــرات جانــــی از رفتن بــــه باالی 

درختان گردو خودداری کنند.

مجلس: در  مالیر  مردم  نماینده 

قیمت گذاری  پیگیری 
»کشمش«  تضمینی 

در مجلس

رئیسه  هیأت  عضو  شهرســــتان:  وه  گر هگمتانه، 
زی مجلس یازدهم با اشاره  کمیســــیون کشــــاور
فوریتی  دو  طــــرح  کلیات  با  مجلس  موافقــــت  به 
محصــــوالت  تضمینــــی  خریــــد  قیمــــت  اصــــالح 
خرید  ویژه  طرح  این  گفت:  زی  کشــــاور اساســــی 
راهبردی  کاالهــــای  و  نیســــت  گنــــدم  تضمینــــی 

همچون کشــــمش را نیز شامل می شود.
احــــد  االســــالم  هگمتانه،حجــــت  گــــزارش  بــــه 
وز جمعه اظهار کرد: ســــعی مجلس  آزادیخــــواه ر
کشــــمش  تضمینی،  خرید  طرح  تا  اســــت  این  بر 
را نیــــز شــــامل شــــود و بتوانیــــم قیمت گــــذاری 

تضمینی ایــــن محصول را نیز انجام دهیم.
با بیــــان اینکه برنامه دولــــت در حال حاضر  وی 
دولت  کرد:  اظهــــار  اســــت  گندم  تضمینی  خرید 
بــــرای خرید تضمینی کشــــمش برنامه ندارد و به 
دلیــــل راهبردی بودن این محصــــول، باید راهی 

برای خرید کشــــمش پیدا کنیم.
شــــورای  مجلــــس  در  مالیــــر  مــــردم  نماینــــده 
یکی  کشــــمش  که  آنجا  از  کــــرد:  کید  تأ اســــالمی 
از محصــــوالت مهــــم و اساســــی شــــهر جهانــــی 
از نیمی از صادرات استان  انگور اســــت و بیش 
بــــه خــــود اختصــــاص داده، اولویت  همــــدان را 
کشــــمش در خرید  مجلــــس بر شــــامل شــــدن 

است. تضمینی 
ینکه  ا بــــر  کید  تأ بــــا  ه  ا یخو د ا ز آ م  ســــال ال ا حجت 
ی  ز ر و کشــــا ت  ال محصو تضمینــــی  یــــد  خر ح  طــــر
ی  ا بــــر ن  ا ز ر و کشــــا ه  نگیــــز ا و  یــــی  ا غذ منیــــت  ا
 : د کر ن  نشــــا طر خا د  می بر ال  با ا  ر بیشــــتر  لیــــد  تو
د  می شو جب  مو ح  طر ین  ا ی  ا جر ا شــــک  ن  و بد
و  ســــیم  بر لید  تو ر  د شــــته  گذ یــــی  کفا د خو بــــه 
که  ســــد  بر صفر  و  قل  ا حد بــــه  ت  ا د ر ا و به  ز  نیــــا

. د فتا ا هد  ا خو حتــــم  ر  طو به  ق  تفا ا ین  ا
وی ادامــــه داد: در قانــــون قبلی کــــه مربوط به 
را  68 اســــت، شــــورای اقتصــــاد تکلیف  ســــال 
شــــورای  طرح  اصالح  در  امــــا  می کــــرد،  وشــــن  ر
از  متشــــکل  وه  گــــر ســــه  از  قیمت گــــذاری 
و  مرتبــــط  تشــــکل های  دولــــت،  نماینــــدگان 
شــــده  تشــــکیل  زان  کشــــاور و  تولیدکنندگان 

. ست ا
همــــدان  اســــتان  نماینــــدگان  مجمــــع  رئیــــس 
نمایندگان  از  نفر  ســــه  ید  جد شورای  در  گفت: 
ســــه  و  مرتبط  تشــــکل های  از  نفر  ســــه  دولت، 
حضــــور  زان  کشــــاور و  تولیدکننــــدگان  از  نفــــر 
تصمیم گیری  در  ن  دشــــا خو ن  ا ز کشاور و  دارند 

می کنند. دخالت 
حجــــت االســــالم آزادیخــــواه بیــــان کــــرد: عمده 
قــــرار  مجلــــس  کار  دســــتور  در  کــــه  مســــائلی 
می گیرد، در حــــوزه اقتصادی و به منظور کاهش 
جامعه  و  مــــردم  مشــــکالت  از  عمــــده ای  بخش 

است.
نمایندگان مجلس شــــورای اســــالمی بــــه تازگی 
با کلیــــات طرح دو فوریتی قانــــون اصالح تبصره 
2 قانــــون تضمین خرید محصوالت اساســــی  1 و 

کردند. موافقت  زی  کشاور
6 ماده  یتی  ایرنــــا، این طــــرح دو فور ز  ا بــــه نقل 
تضمینی  قیمــــت  تعییــــن  آن  از  هــــدف  و  دارد 
نظــــر  در  بــــا  زی  کشــــاور اساســــی  محصــــوالت 
ینه هــــای  هز جملــــه  از  معیارهایــــی  گرفتــــن 
رابطه  حفــــظ  متعــــارف؛  ســــود  و  تولید  واقعــــی 
زی و  مبادلــــه داخــــل و خــــارج بخــــش کشــــاور
ایران  آمــــار  مرکــــز  اعالمی  تــــورم  نــــرخ  یــــن  آخر

است. ه  شد عنوان 

خبــــــر

تعویق جشنواره بین المللی 
برترین های مبل منبت جهان 

در دانشگاه مالیر

راه اندازی  مســــؤول  شهرســــتان:  گروه  هگمتانه، 
شهرستان  منبت  مبل  پیشــــرفته  تحقیقات  مرکز 
المللی  بیــــن  جشــــنواره  نخســــتین  گفــــت:  مالیر 
برترین هــــای مبــــل منبــــت جهــــان کــــه قــــرار بود 
 ، همزمان با چهارمین جشــــنواره مبل منبت مالیر
15 مردادمــــاه در دانشــــگاه مالیر برگزار شــــود، به 

افتاد. تعویق  به  کرونا  شیوع  علت 
گزارش هگمتانه، دکتر فرهاد قاســــمی آقباش،  به 
تاریخ احتمالی برگزاری کنفرانس و جشــــنواره بین 
المللی را در نیمه دوم آبان ماه ســــال 99 با عنوان 
منبت  مبل  برترین هــــای  المللی  بین  »جشــــنواره 
جهــــان« اعالم کــــرد و افزود: محورهای جشــــنواره 
برترین های  و  علمــــی  مقــــاالت  بخش  دو  شــــامل 
مبل منبت است و با توجه به شیوع کرونا امکان 
به تعویق افتادن مجدد برگزاری جشــــنواره وجود 
مبل  برترین هــــای  بخــــش  وجــــود  طرفــــی  از  دارد، 
منبت ماهیت برگزاری جشــــنواره را حضوری کرده 

نیست. مجازی  صورت  به  آن  برگزاری  امکان  و 
وی بــــه محورهای بخــــش مقاالت علمی اشــــاره و 
تصریــــح کرد: بخش مقــــاالت علمی شــــامل چهار 
و  مــــواد  مبلمــــان،  مهندســــی  و  طراحــــی  بخــــش 
تکنولوژی ســــاخت، مدیریت و بازاریابی مبلمان و 

می شود. چوب  اصالح  و  حفاظت 
محورهــــای  کــــرد:  خاطرنشــــان  قاســــمی آقباش 
همایــــش در بخــــش برترین هــــای مبــــل منبــــت 
شــــامل پنــــج قســــمت بهتریــــن طراحــــی پارچــــه، 
کیفیــــت رنــــگ، کنــــده کاری و منبــــت، زیبایــــی و 
اســــتانداردهای بین المللــــی مبلمان و ارائه عملی 

است. مبلمان  ساخت  تکنیک های  در  نوآوری 
وی به داوران همایش اشــــاره کرد و گفت: داوران بخش 
علمی از اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه های مطرح 
کشور مثل دانشــــگاه تهران، تربیت مدرس، دانشگاه 
تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه گرگان و مالیر هستند 
که همگی در زمینه مبل منبت تحصیالت آکادمیک دارند 
و در بخش برترین های مبل منبت نیز ســــعی کردیم از 
استادان خبره در حوزه منبت، بخش طراحی کالف، بخش 
رنگ آمیزی و بخش رویه کوبی مبل هم از شهرستان مالیر 

و هم از دیگر استان ها استفاده کنیم.
دبیر علمی جشنواره بین المللی برترین های مبل 
منبت جهــــان ادامه داد: در بخش نمایشــــگاهی 
برای  گواهینامه هایــــی  و  جوایــــز  جشــــنواره  ایــــن 
رنــــگ، کنــــده  بهتریــــن طراحــــی پارچــــه، کیفیــــت 
بیــــن  اســــتانداردهای  و  زیبایــــی  منبــــت،  و  کاری 
در  نوآوری  عملــــی  دادن  نشــــان  و  مبلمان  المللی 

می شود. اهدا  مبلمان  ساخت  تکنیک های 
از ایسنا، مسؤول راه اندازی مرکز تحقیقات  به نقل 
پیشــــرفته مبل منبت شهرستان مالیر در پایان با 
بیان اینکه آخرین مهلت ارســــال آثار و مقاالت 30 
کید کرد: به طور حتم این  ام مهرماه خواهد بــــود، تأ
را برای تبادل ایده  جشــــنواره فرصت های متنوعی 
گروه های  بــــا  و تخصص و همچنین ایجاد شــــبکه 

تحقیقاتی در سراسر جهان فراهم می کند.

خبــر

دستگیری 25 خرده فروش مواد مخدر در تویسرکان
تویسرکان  انتظامی  فرمانده  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
، 44 معتاد و  از دســــتگیری 25 خرده فروش مواد مخــــدر
کشــــف 10 کیلو و 955 گرم انواع مــــواد مخدر از آن ها خبر 

داد.
به گزارش هگمتانه، محمد معصومی از دســــتگیری 25 
خرده فروش مواد مخدر در مناطق آلوده و جرم خیز این 
شهرســــتان خبر داد و اظهار کرد: ماه گذشــــته مأموران 
انتظامی طی چند مرحله طرح ارتقــــای امنیت اجتماعی را 
آلوده، جرم خیز و دستگیری  در راستای پاکســــازی نقاط 

خرده  فروشان مواد اجرا کردند.
وی با اشاره به اینکه مأموران انتظامی در اجرای این طرح 
 44 ، موفق به دستگیری 25 نفر خرده فروش مواد مخدر

نفر معتاد و کشف 10 کیلو و 955 گرم انواع مواد مخدر از 
آن ها شدند افزود: پنج دستگاه وسیله نقلیه متعلق به 

خرده فروشان مواد مخدر نیز توقیف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان با اشاره به اینکه 
افراد دســــتگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل 
قانونــــی تحویل مراجع قضایی شــــدند، به شناســــایی و 
دستگیری ســــارق حرفه ای داخل خودرو در شهرستان 

اشاره کرد.
وی بــــا بیان اینکه پی وقوع چندین فقره ســــرقت داخل 
خودرو در شهرســــتان، موضوع در دستور کار پلیس قرار 
گرفت بیان کرد: مأموران ما پس از تحقیقات گسترده و 
اقدامات اطالعاتی موفق به شناسایی و دستگیری این 

سارق حرفه ای و کشف اموال مسروقه شدند.
معصومی با اشاره به اعتراف متهم در بازجویی های فنی 
پلیس به انجام 13 فقره سرقت داخل خودرو خاطرنشان 
کــــرد: متهم پس از تشــــکیل پرونــــده به مراجــــع قانونی 

تحویل شد.
وی در ادامــــه بــــه توقیف احشــــام قاچاق فاقــــد مجوز در 
تویســــرکان اشــــاره کرد و گفت: مأموران دایــــره مبارزه با 
قاچــــاق کاال و ارز در محور تویســــرکان به کنــــگاور به یک 

دستگاه خودرو مشکوک و آن را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی شهرســــتان تویســــرکان با بیان اینکه 
پس از بازرســــی، خودرو حامل دو راس گوســــاله فاقد هر 
گونه مجوز دامپزشــــکی بــــا قصد انتقال از کرمانشــــاه به 

اراک توقیف و راننده هم دســــتگیر شــــد اظهــــار کرد: دو 
گوســــاله قاچــــاق به وزن بیــــش از دو تــــن و 400 کیلو، به 

ارزش یک میلیارد و 100 میلیون ریال برآورد شده است.
وی در بخش دیگر از ســــخنانش از افزایش 30 درصدی 
تماس های مردمی با مرکز 110 در نیمه نخســــت امســــال 
نســــبت به مدت مشــــابه ســــال 98 خبر داد و افزود: 10 
هزار و 827 نفر شــــهروند تویسرکانی با مرکز فوریت های 

پلیس شهرستان تماس برقرار کردند.
معصومی با اشــــاره به اینکه تعداد تماس های عملیاتی 
مرکز فوریت های پلیسی تویسرکان در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشــــته چهار درصد رشد را نشان می دهد 
بیان کــــرد: از مجموع تماس هــــای برقرار شــــده 4 هزار و 

738 تماس با ارائه مشاوره توسط کاربران و مشاوران به 
راهنمایی و ارشاد منجر شده است.

وی افزایش برقراری ارتباط مردم با 110 را نشــــان از اعتماد 
باال به پلیس دانســــت و از شهروندان خواست به دلیل 
حجم باالی مأموریت هــــای محوله از برقراری تماس های 

غیر ضروری خودداری کنند.
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چشم انداز شهر زمانی اعتبار می یابد که در تدوین آن ِصدای تمامی 

گروه های ذینفع شنیده شود.

تدویــن  و  تهیــه  دبیرخانــه 
عملیاتــی  راهبــردی-  برنامــه 
همــدان شــهرداری  و  شــهر 

»همدان؛ شهر همه ما .... نظرات شما .... آینده شهر ما«

همــدان شــهر  داریــد  دوســت 
در ســال 1420 چگونه باشــد؟

برنامــه در  مردمــی  مشــارکت  جلــب  فـراخـــوان 
راهبــردی - عملیاتــی شــهر و شــهرداری همــدان

شهروندان گرامی:

شــهرداری  و  شــهر  ســاله  بیســت  برنامــه  چشــم انداز  ترســیم   در  مشــارکت  منظــور  بــه 
و  نظــرات  ذیــل،  شــده  پیوســت  لینــک  بــه  مراجعــه  بــا  می توانیــد  همــدان، 

بــا  لطفــًا  نمائیــد.  ثبــت  ســنجی  نظــر  فــرم  در  را  خــود  پیشــنهادات 
مراجعــه بــه ســایت hamedan.ir.2040  و تکمیــل 

فــرم شــهرداری همــدان را بــرای رســیدن بــه 
برنامه ریــزی دقیــق  و غنی تــر یــاری 

نمائیــد.

12  مهــــــر 1399  شماره 4629  شـــنبه   

استان4

غ  31000  تومان هر شانه تخم مر
وه خبر همدان: رئیس ســــازمان صنعــــت، معدن و تجــــارت همدان از کاهش  هگمتانــــه، گر
قیمــــت تخم مرغ در این اســــتان خبر داد و گفــــت: نرخ این ماده غذایی که در هفته گذشــــته 

افزایش یافته بود اکنون در شــــیب ارزانی نشســــته و به ثبات می رسد.
وز چهارشــــنبه اظهار کــــرد: در حال حاضــــر هر کیلو  بــــه گــــزارش هگمتانه، حمیدرضــــا متین ر
تخم مرغ بر اســــاس نرخ ســــتاد تنظیم بازار 14 تا 15 هزار تومان و قیمت هر شــــانه از این ماده 

است. تومان  هزار   31 تا   30 هم  غذایی 
وی خاطرنشــــان کرد: بی تردید ریز و درشــــت بــــودن تخم مرغ ها در تفــــاوت وزن و قیمت آن 

تأثیرگذار اســــت به طوری که نرخ شــــانه های ریز تا 28 هزار تومان هم می رسد.
2 عامل افزایــــش قیمت نهاده های  گفت:  رئیس ســــازمان صنعت، معدن و تجارت همدان 
، موجب شــــد تا بازار تخم مــــرغ نیز دچار  دامی و صادرات و جاذبه آن در شــــرایط رشــــد نرخ ارز

شود. تحول 
ود: صادرات با وجود عوارض هنوز برای صادرکننــــدگان صرفه اقتصادی دارد اما با  متیــــن افز

وند شــــاهد کاهش نرخ تخم مــــرغ و تثبیت قیمت آن در  تدابیــــر صــــورت گرفته و توقف این ر
هستیم. آتی  وزهای  ر

متین خاطرنشــــان کــــرد: در حال حاضر بــــا توقف صادرات تخم مــــرغ، از التهاب بازار کاســــته 
شــــده، کمبودی در همدان وجود ندارد و فراوانی به بازار بازگشته است.

رئیس ســــازمان صنعت، معدن و تجــــارت همدان در گفتگو با ایرنا، از مردم خواســــت موارد 
124 به بازرســــان ما اطــــالع دهند تا با آن ها  وشــــی را از طریق ســــامانه تلفنی و پیامکی  گران فر

شود. برخورد 

آیا به سمت هدف ها 
حرکت میکنیم؟

امیر منطقی  �

معنای سیاست فقط این نیست که انسان طرف دار 
یا مخالف کسی یا جناحی باشد؛ سیاست یعنی نگاه 
به حرکت عمومی جامعه که کدام ســــو می رویم؛ آیا به 
سمت هدف ها حرکت می کنیم یا زاویه گرفته ایم و از 

هدف ها دور می شویم؟
ــــت ایران 

ّ
ایــــن انقــــالب یک خیــــز بلندی بــــود که مل

ت وابســــتگی و 
ّ

برداشــــت برای اینکــــه خــــود را از ذل
عقب ماندگی نجات دهد.

انقالب همچنان حرف اسالم را می زند، حرف انقالب، 
استقالل، ایســــتادگی ملی، توســــعه  درون زای کشور 
و عدل اســــت و بــــرای این اهداف بــــزرگ تالش و کار 

می کند.
خدمت در نظام اسالمی دارای ارزش مضاعفی است 
که بایــــد قدردان آن بود، چراکــــه خدمت در جمهوری 
اســــالمی کمک بــــه رونمایــــی از الگوی اســــالم برای 

جامعه سازی و مدیریت جامعه است.
کــــه  کســــانی  و  قــــدرت  مراکــــز  اســــالمی،  نظــــام  در 
دســــتگاه های مختلف و مدیرّیت هــــا و امضاها را در 
اختیــــار دارند، باید به جمع آوری ثروت شــــخصی برای 

خود، به عنوان یک گناه نگاه کنند.
بازخوانی شــــخصیت امــــام )ره( تنها راهی اســــت که 
نقشه راه را گم و تحریف نکنیم؛ یکی از مبانی و اصول 
فکری امام )ره( ساده زیســــتی و پرهیز از اشرافی گری 
بود نــــه حقوق های نجومــــی، خانه هــــای میلیاردی و 

برداشت از حقوق ملت و بیت المال.
اگــــر مدیریت جهادی یــــا همان کار و تــــالش با نیت 
الهی مبتنی بر علم و درایت بر کشــــور حاکم باشــــد، 
، در شرایط کنونِی فشارهای خباثت  مشکالت کشور
آمیــــزِ قدرت های جهانی و در شــــرایط دیگر قابل حل 

است و کشور حرکت رو به جلو خواهد داشت.

یادداشت میهمان

اجالس استانی نماز 
در همدان برگزار می شود

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: دبیر ســــتاد اقامه 
نماز در همدان از برگزاری اجالس اســــتانی نماز در 

همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، حجت االســــالم ســــید مرتضی 
حسنی حلم با اشاره به برنامه های 6 ماه دوم ستاد 
اقامه نمــــاز در همدان اظهار کرد: در زمینه فرهنگی 
و آموزشی، طراحی و برنامه ریزی برنامه های آموزشی 
بــــرای مدیــــران دســــتگاه های اجرایــــی، کارکنان و 
آنــــان و ائمه جماعات دســــتگاه های  خانواده های 

اجرایی در فضای مجازی پیش بینی شده است.
وی از برگزاری اجالس اســــتانی نماز طی سال جاری 
در همــــدان خبــــر داد و گفت: اگر شــــرایط در زمینه 
کرونا فراهم باشــــد اجالس حضــــوری و در غیر این 

صورت مجازی برگزار می شود.
دبیــــر ســــتاد اقامــــه نماز اســــتان همــــدان محور و 
، خانه، مدرســــه و  موضــــوع اجــــالس را پیوند نمــــاز
مســــجد عنوان کــــرد و گفت: این ســــه رکن مثلثی 

هستند که شخصیت یک فرد را قوام می بخشند.
کید بــــر اینکه اگر این ســــه کانــــون با هم  وی بــــا تأ
هماهنــــگ شــــده و طرح هــــا و فعالیت هــــا در یک 
مســــیر قــــرار گرفت، شــــاهد شــــخصیت درســــتی 
خواهیم بــــود گفت: در نگاه اســــالمی توجه به این 

سه کانون مهم است.
حســــنی حلم با اشــــاره به اینکه فراخوان شرکت در 
این اجالس تا 10 آذرمــــاه خواهد بود افزود: طی این 
مدت مردم از سراسر اســــتان فرصت دارند در سه 
محور مبانی و اصول تعالی خانه، مدرسه و مسجد، 
آســــیب ها، موانع و راهکارهای پیوند خانه، مدرسه 
و مســــجد و نقش و همگرایــــی نهادهای فرهنگی 
در پیوند خانه، مدرســــه و مســــجد مقــــاالت خود را 

کنند. ارسال 
وی بــــا بیــــان اینکه اســــتان همــــدان هر ســــال در 
فراخوان مقــــاالت و دریافــــت لوح هــــا و تقدیرها از 
استان های برتر است گفت: امسال نیز امیدواریم 
با آمادگی که وجود دارد، مقاالت علمی، آموزشــــی و 

آثار ارسال کنند. ادبی را با تجارب 
دبیــــر ســــتاد اقامه نماز اســــتان همــــدان با بیان 
اینکه تجلیل از دســــتگاه های برتــــر در حوزه نماز 
گفت: عالوه  انجــــام می شــــود  6 ماه دوم  نیــــز در 
برگزیده  حقیقی  افــــراد  برگزیده،  دســــتگاه های  بر 
 ، ورزشــــکار مدرســــه،  مدیر  راننــــده،  مثل  نمــــازی 
مسجد  خادم   ، رفتگر دانشــــگاه،  استاد  دانشجو، 

می شوند. تقدیر  نیز  و... 
کید بر اینکه اجالس های شهرستانی نیز با  وی با تأ
، خانه، مدرســــه و مســــجد برگزار  موضوع پیوند نماز
می شــــود گفت: این اجالس ها بــــا محوریت صدا و 
ســــیما اســــت و به صورت زنده از تلویزیون پخش 

خواهد شد.
حســــنی حلم با بیان اینکــــه در اجالس اســــتانی از 
20 دســــتگاه تجلیــــل می شــــود افــــزود: در صورت 
افزایش اعتبارات از 30 دســــتگاه تجلیل می شــــود 
که در حیطه اول 20 دســــتگاه شایسته تقدیر ویژه، 
10 دســــتگاه اجرایی شایســــته تقدیر و مابقی قابل 

تقدیر خواهند بود.

خبــر

در پی ممانعت از مراسم اربعین

سازمان اوج از برنامه »نایب الزیاره« رونمایی کرد
هگمتانه، گروه خبر همدان: ســــازمان هنری رســــانه ای 
اوج در پی شــــیوع ویــــروس کرونا و ممانعــــت از حضور 
عاشــــقان در مراســــم اربعیــــن، از برنامــــه »نایب الزیاره« 

کرد. رونمایی 
به گزارش هگمتانه، با توجه بــــه همه گیری ویروس کرونا 
و ممانعــــت از پیاده روی و زیارت زائرین اربعین؛ ســــازمان 
هنــــری رســــانه ای اوج از برنامــــه و وبــــگاه »نایــــب الزیاره« 

رونمایی کرد.

آن ثبت نام  در این برنامه جاماندگان از زیارت اربعین در 
کــــرده و درخواســــت می دهند یــــک عراقی به جــــای آنها 
نایب الزیاره شــــود. عراقی ها نیز با تأییــــد نایب الزیاره ای 
آن جامانــــده، به جای او بــــه پیــــاده روی اربعین و زیارت 

می روند. کربال 
عالقمندان به ثبت نام در این طرح می توانند با مراجعه به 
پایگاه اینترنتــــی naeboziyarah.com برنامه نایب الزیاره را 

ذخیره و در دسترس خود قرار دهند.

تجلیل از نهمین خانواده اهداکننده عضو در همدان
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مســــؤوالن بهداشــــت و 
درمان اســــتان همدان بــــا حضور در منــــزل مرحوم مجید 
، از این  کوهــــی، اهدا کننــــده عضو در شهرســــتان مالیــــر

خانواده قدردانی کردند.
به گزارش هگمتانه، ظهر پنجشــــنبه حســــن بهرامی؛ مدیر 
درمان اســــتان، عباس آذرهمایــــون؛ رئیس مجمع خیرین 
، مجید حمیدی؛ مســــؤول واحــــد فراهم آوری اعضای  مالیر
پیوندی استان و آقای مباشری؛ مسؤول کوردیناتور مالیر 
با حضور در منزل شادروان مرحوم مجید کوهی؛ اهداکننده 
اعضای کبد و نســــوج ضمن ابراز همــــدردی با این خانواده 

گرانقدر از عمل خیر و خداپسندانه آنان تقدیر کردند.
در این مراســــم مدیر درمان استان همدان ضمن تسلیت 
درگذشت مرحوم کوهی و گرامیداشت یاد و خاطره آن مرحوم 

اظهار کرد: اقدام این خانواده گرانقدر مصداق ایثار است.
حســــن بهرامی با بیان اینکــــه عمل خیر خانــــواده مرحوم 
کوهی بــــه چند نیازمنــــد پیونــــد، زندگی دوباره بخشــــید و 
تداعی کننده ایثار دفاع مقدس بود گفت: رزمندگان دفاع 
مقدس با فداکاری، لبیــــک به فرامین امام)ره( و با نثار جان 

خود سالمت و سعادت مردم را تضمین کردند و در شرایط 
فعلی نیز خانواده هایی گرانقدر با اهدا اعضای عزیزان خود 
زندگی چند بیمار نیازمند به پیوند را از مرگ نجات می دهند.
وی افزود: باید این حرکت ها و اعمال خیر گفته شود تا در 

بین مردم رواج پیدا کرده و به فرهنگ تبدیل شود.
در ادامه مســــؤول واحــــد فراهــــم آوری اعضــــای پیوندی 
اســــتان همــــدان نیز اظهــــار کرد: در ســــال جــــاری 9 مورد 
اهدای عضو در اســــتان صورت گرفته که در این عمل خیر 

شهرستان مالیر پیشتاز بوده است.
مجیــــد حمیدی خطــــاب به این خانــــواده بیان کــــرد: این 
موضــــوع نشــــان دهنــــده فرهنــــگ غنــــی مــــردم مالیر و 

خانواده های بزرگواری همانند شما است.
وی خاطرنشــــان کرد: اقدام خانواده مرحوم کوهی نشــــان 
از ســــخاوت، همنــــوع دوســــتی و ایثار اســــت کــــه بدون 

هیچگونه چشم داشتی اعضای عزیزشان را اهدا کردند.
در پایان از طرف معاونت درمان دانشگاه و مجمع خیرین 
سالمت شهرستان به رسم یادبود یک جلد کالم اهلل مجید 

به همراه لوح سپاس تقدیم خانواده این مرحوم شد.

تولید روزانه 500 هزار ماسک در همدان
2 واحد تولید الکل در دست احداث

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: رئیس ســــازمان صنعت، 
معدن و تجارت همــــدان گفت: با ســــرمایه گذاری بخش 
خصوصی چند دســــتگاه خودکار به خطوط تولید ماسک 
این اســــتان اضافه شد و ظرفیت دوخت و دوز ماسک به 

روزانه 500 هزار عدد افزایش یافت.
به گــــزارش هگمتانه، حمیدرضــــا متین اظهار کــــرد: چهار 
واحــــد صنعتی بــــا خریــــداری و نصب ماشــــین آالت تمام 
خودکار به چرخه تولید ماسک در استان اضافه شدند که 

روزانه 200 تا 250 هزار عدد از این محصول تولید می کنند.
او اضافــــه کــــرد: دســــتگاه های نصــــب شــــده در 2 مرحله 
ماســــک تولید می کنند که بدنه توســــط یک دســــتگاه و 

کش با دستگاه دیگری نصب می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: با 
مشارکت بخش خصوصی 2 دستگاه جدید که دوخت و 
نصب کش را هم زمان انجــــام می دهد به زودی به خطوط 

تولید افزوده می شود.

بــــه گفته متین واحدهای تولید ماســــک دســــت دوز هم 
پابه پای واحدهای صنعتی مشــــغول فعالیت هســــتند و 

روزانه 100 تا 150 عدد ماسک تولید می کنند.
وی با بیان اینکه در زمینه تولید ماســــک هیچ مشــــکل و 
کمبودی در این اســــتان نداریم افزود: 20 چادر در مناطق 
مختلف شــــهر همدان برای فروش ماسک، دستکش و 
مواد ضدعفونی کننده به نرخ دولتی دایر شــــده است و بر 

اساس ارزیابی ها مردم از این طرح رضایت دارند.
رئیــــس ســــازمان صنعــــت، معــــدن و تجارت همــــدان از 
راه اندازی 2 واحد تولید الکل در اســــتان خبر داد و گفت: 
ایــــن واحدهــــا در مرحلــــه نصــــب ماشــــین آالت و تولید 

آزمایشی هستند و به زودی بهره برداری می شوند.
به نقــــل از ایرنا، متین با اشــــاره به خودکفایــــی همدان در 
تولید اقالم بهداشتی خاطرنشان کرد: با ورود این صنایع 
به چرخه تولید، مشــــکل تأمین الکل برطرف می شــــود و 

نیازی به خریداری از مناطق دیگر کشور نداریم.

هگمتانه، گروه خبر همدان: امســــال چهارپایــــه خوانی از 
16 مهــــر تا روز اربعیــــن در همدان برگزار می شــــود و در روز 

اربعین اجتماع بزرگ اربعینی خواهیم داشت.
به گزارش هگمتانه، نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان 
در جمع خادمان اربعین اســــتان همدان در اردوگاه ابوذر 
گفــــت: مایع حیات اســــالم مکتب و راه امام حســــین)ع( 
اســــت که امسال دسترســــی به توفیق زیارت اربعین از ما 

سلب شد.
آیت ا... حبیب اهلل شــــعبانی بیان کــــرد: جمعیت کثیری از 
سراســــر جهان به زیارت اربعین می رفتند که امســــال آب 

حیات اربعین از دسترس بشریت خارج شد.
امام جمعــــه همدان کرونــــا را یک امتحان الهی دانســــت 
و افزود: این شــــرایط فرصتی اســــت تا به نعمت هایی که 

داشتیم بیندیشیم.
وی بــــا اشــــاره به تجربه اربعین ســــال گذشــــته افــــزود: در 
سال گذشته 95 ایســــتگاه صلواتی در استان همدان به 

صلواتی  ایســــتگاه های  می کردند،  رســــانی  خدمات  مردم 
همیشه در حال خدمت رسانی هستند و خادم ابا عبداهلل 

الحسین اند.
آیت ا... شــــعبانی بیان کرد: نوکــــری و خادمی در وضعیت 

کرونا عوض نشده و خدمت رسانی تعطیل نشود.
وی با بیان اینکه تجمع بزرگ اربعین حســــینی در همدان 
بر گزار خواهد شــــد، گفت: ایستگاه های صلواتی انسجام 

خود را از دست ندهند.

ح چهارپایه خوانی در سراســــر اســــتان   � بقایــــی: طر
همدان اجرا می شود

جانشــــین رئیس ســــتاد مردمی خدمت گــــزاران اربعین 
اســــتان همدان هم در جمــــع خادمان اربعیــــن گفت: در 
اساســــنامه ســــتاد اربعین فعالیت در حوزه های جهادی 

نیز اضافه شد.
سرهنگ پاســــدار علی بقایی گفت: همدان سال گذشته 

میزبان یک میلیون و 600 هزار نفر از زائران ایرانی و جمعی 
از زئران خارجی اربعین بود.

بقایی با یادآوری اینکه همدانی هــــا همه توان خود را برای 
خدمت رســــانی به زائران اربعین در این چند ســــال به کار 
بردند، ادامه داد: ایســــتگاه های صلواتی اســــتان همدان 
نباید در شــــرایط فعلی انســــجام خود را از دســــت بدهند، 

هر ایســــتگاهی با یادآوری فعالیت های ســــال گذشته در 
فضای مجازی یاد اربعین را زنده نگه دارد.

کرد: ایســــتگاه های صلواتــــی در اجتماع های  بقایی بیان 
هر شــــهر در روز اربعین مشــــارکت کنند و ایستگاه های 
صلواتــــی از طریق نذورات مردمی برنامــــه کمک مؤمنانه را 

انجام دهند.

وی بیان کــــرد: طرح چهارپایه خوانــــی از 16 مهر هم زمان با 
ســــالروز شهادت ســــردار همدانی تا روز اربعین در استان 

همدان به اجرا در خواهد آمد.
بقایی بیان کرد: از ظرفیت های حاکمیتی برای کارهای مردمی 
استفاده کرده و در سال جاری زیر ساخت های ایستگاه های 

صلواتی را با این ظرفیت ایجاد و تکمیل کنیم.

گزارش حمید بادامی نجات  از پنج ماه نخست امسال

تحقق ۸7 درصدی درآمدهای شهرداری
برنامه  کمیســــیون  رئیس  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
 87 از تحقق  بودجــــه و مالــــی شــــورای شــــهر همــــدان 
درصدی درآمدهای شهرداری در پنج ماه نخست سال 

جاری خبر داد.
گزارش هگمتانه، حمید بادامی نجات در نخســــتین  به 
جلســــه کمیســــیون برنامه بودجه و مالی شورا در سال 
چهــــارم از دور پنجــــم شــــورا بــــا اعــــالم این خبــــر افزود: 
شــــورا  مصوب  بودجه  اســــاس  بــــر  همدان  شــــهرداری 
موظف بوده در برش عملکردی ماهانه خود نسبت به 
 87 که تحقق  کند  تأمین منابع پیش بینی شــــده اقدام 

درصدی در 5 ماه نخســــت سال 99 قابل توجه است.
بادامی نجات ضمن تشــــکر از مجموعــــه مدیریت مالی 
علی  همدان  شــــهرداری  کرد:  اظهار  همدان  شــــهرداری 

رغــــم وجــــود مشــــکالت اقتصــــادی توانســــته عملکرد 
5 ماهه نخســــت ســــال جاری  خوبــــی در تحقق بودجه 
داشته باشــــد و این قابل تقدیر اســــت که امیدواریم تا 
که در بودجه سال  پایان ســــال بر اســــاس برنامه هایی 

99 شــــهرداری پیش بینی شده به سرانجام برسد.
وی با بیان اینکه در کنــــار تحقق بودجه باید به موضوع 
ارزش افزوده پرداخته شــــود، افزود: متأســــفانه ســــهم 
توزیع  کشــــور  و  اســــتان  در  غیرشــــفاف  افــــزوده  ارزش 
می شود و انتظار داریم که اداره کل امور مالیاتی استان 
را برای شــــهرداری های اســــتان به  همدان این موضوع 
از محل مالیات های  کند و  ویژه شــــهر همدان پیگیری 
ارزش افزوده بر اســــاس حقی که شهر همدان دارد اخذ 

است. شده  مطرح  موضوع  این  که  کند 

رئیس کمیســــیون برنامه بودجه و مالی شــــورای شــــهر 
همــــدان در ادامــــه بــــا بیــــان اینکه بــــرای نخســــتین بار 
در کشــــور ســــامانه ســــحاب، در شورای شــــهر همدان 
تهیه شــــد، افزود: با توجــــه به اینکه نرم افــــزار مصوبات 
داخلی شــــورا در ســــامانه ســــحاب قرار بود در مهر ماه 
مورد بهره برداری قرار گیرد امروز در جلســــه کمیسیون 

شد. راه اندازی  رسمی  طور  به  بودجه 
قابلیت  ســــحاب،  ســــامانه  کرد:  اضافــــه  بادامی نجــــات 
اطالعــــات  بــــه  آســــان تر  دسترســــی  و  مدیریــــت 
را ایجاد می کند  آن  کمیسیون ها، صحن شورا و خروجی 
شــــفافیت  ســــامانه  مناســــب  بارگذاری  به  توجــــه  با  که 
شــــهرداری همدان انتظارات در این زمینه هم باالست 

برود. پیش  بیشتری  قوت  با  باید  و 

وی بــــا بیان اینکــــه از این پــــس قابلیت دسترســــی به 
تمامــــی مصوبــــات دوره پنجم شــــورا در وبگاه شــــورای 
شــــهر بــــرای شــــهروندان ایجاد می شــــود، یادآور شــــد: 
بارگــــذاری اطالعــــات در ســــامانه ســــحاب بــــه صــــورت 
خودکار و بدون دخالت انســــان انجام می گیرد و تمامی 
اطالعــــات مورد نظر همــــراه با جزئیات در این ســــامانه، 
بارگذاری می شــــود که ایــــن مهم در شــــورای پنجم رقم 

است. خورده 
بادامــــی نجــــات اظهار کرد: یکــــی از مزیت های ســــامانه 
آینده دسترسی  که در ســــال های  ســــحاب این اســــت 
آســــان به سابقه جلســــات شــــورا وجود خواهد داشت 
که در مرحله نخســــت جلســــات داخلی کمیسیون ها از 

می شوند. مدیریت  سامانه  این  طریق 

از روابط عمومی شــــورای اسالمی شهر همدان،  به نقل 
برنامه ریزی  معاون  حضرت زاده  مرتضی  جلســــه  این  در 
ارائه  به  همدان  شــــهرداری  انســــانی  ســــرمایه  توسعه  و 

پرداخت. شهرداری  بودجه  عملکرد  از  گزارشی 

اجتماع بزرگ اربعین
پایه خوانی در همدان و چهار
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برخورد چند راکت جنگ قره باغ به قسمت مرزی شهرستان خدا آفرین
کرونا یک و نیم میلیون ایرانی

 را بیکار کرد
ســــخنگوی دولت اظهار کرد: دولت تا سال آینده با 
صرف حدود 21 هزار میلیارد تومان بستر را برای 350 
هزار فرصت شغلی ایجاد می کند.در شوک نخست 
کرونا دســــت کم یک میلیون و 600 هزار شغل دچار 
آســــیب شــــد و یک میلیــــون و 300 هزار شــــغل در 
معرض تهدید قرار گرفــــت و در پی آن یک میلیون 
و 500 هــــزار نفر هــــم از کار بیکار شــــدند.هم اکنون 
دســــت کم یک میلیون و 200 هزار نفر زیرپوشــــش 
بیمه بیکاری قرار گرفتند و به محض تغییر وضعیت 
کرونــــا از حالــــت قرمــــز به عــــادی و گشــــایش های 
اقتصــــادی این تعداد نیــــرو آمادگی دارنــــد به محل 

کارشان باز گردند.

آزمایش کرونای ترامپ 
و همسرش مثبت شد

در بحبوحه رقابت های انتخاباتی در آمریکا، »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور این کشــــور از مثبت شــــدن 

آزمایش کرونای خود و همسرش خبر داد.
ترامــــپ در ایــــن خصــــوص در صفحــــه توییتر خود 
نوشــــت: امشــــب آزمایــــش کووید-19 بانــــوی اول 
ایاالت متحده و من مثبت شــــد. مــــا روند قرنطینه 
 آغاز می کنیــــم. ما با هم از پس این 

ً
و بهبودی را فورا

)بیمــــاری( برخواهیــــم آمد!ترامپ ســــاعتی پیش از 
، از  اعالم خبر مثبت شــــدن آزمایش خــــود در توییتر
آزمایش یکی از دستیاران نزدیکش  مثبت شــــدن 

خبر داده بود.

33 هزار نفر وام ودیعه مسکن 
گرفتند

و  راه  وزارت  مســــکن  اقتصــــاد  دفتــــر  مدیــــرکل 
شهرسازی گفت: بیش از 33 هزار نفر از متقاضیان 
دریافت وام ودیعه مســــکن تا پایــــان روز 8 مهرماه 
موفق بــــه دریافت این وام شــــدند.متقاضیان برای 
دریافت این تســــهیالت نیازی به شــــرایط متعارف 
دریافت تســــهیالت بانکی از جمله نداشــــتن چک 

برگشتی، اعتبارسنجی مشتری و نظایر آن ندارند.

پرداخت تسهیالت معیشتی 
به هنرمندان

وزیر فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی گفت: بــــرای جبران 
تســــهیالت  و  ســــه ماهه  بیمــــه  کرونــــا،  خســــارات 
معیشــــتی به هنرمندان تعلق می گیــــرد.12 میلیارد 
تومــــان برای 75 هــــزار عضــــو صندوق هنــــر در نظر 
گرفته شده که ســــامانه »کارا« به کسانی که خسارت 
دیده اند تســــهیالت می دهد و ثبت نــــام آن تا پایان 

مهر ادامه دارد.

ضرر 1800 میلیارد دالری کرونا 
به صنعت گردشگری

ســــی ان ان در گزارشــــی اعالم کرد: شــــیوع کرونا در 
جهان بــــا به خطــــر انداختــــن 48 میلیــــون  فرصت 
شــــغلی، صنعت گردشــــگری را با ضرر 1800 میلیارد 
دالری در تولید ناخالص داخلی مواجه کرده اســــت. 
می تــــوان گفت با امتناع مردم از مســــافرت به دلیل 
تــــرس از کرونــــا، بخش گردشــــگری در کشــــورهای 

مختلف دنیا ورشکسته شده است.

شرط عبور بی دردسر 
از پاییز و زمستان کرونایی

قاســــم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشــــت 
 پاییز و زمســــتان آســــوده ای بــــرای ما 

ً
گفــــت: قطعا

نخواهد بــــود مگر اینکــــه مردم دســــتورالعمل ها را 
رعایت کنند.اکنــــون برخی جوان هــــا و حتی افرادی 
که بیماری زمینــــه ای ندارند جزو فوتی های ناشــــی از 
این بیماری هستند و متأســــفانه در بخش ها افراد 
میانســــال و جــــوان هم بســــتری هســــتند.رعایت 
نکردن فاصله اجتماعی و مسائل بهداشتی موجب 
افزایش میزان مرگ و میر شــــده اســــت. با توجه به 
آمارهــــا، میــــزان فوتی ها آمــــار تنگاتنگی نســــبت به 
تعطیلی ها دارد و چند روز پس از تعطیالت، افزایش 

مراجعان سرپایی و بستری و مرگ و میر را داریم.

درآمد 80 هزار میلیاردی از بازدهی 
2 درصدی در دارایی های 

غیر مولد دولت
گفــــت:  کمیســــیون اقتصــــادی مجلــــس  رئیــــس 
بازدهی 2 درصدی در دارایی هــــای غیر مولد دولت، 
درآمــــد 80 هزار میلیــــاردی ایجــــاد می کند.می توانیم 
به راحتــــی منابع جایگزین درآمدهــــای نفتی از طریق 
مولدسازی دارایی های دولت از طریق ایجاد ساختار 
اصالحی در نظام مالیاتی کشــــور تعریف کنیم.منابع 
سرمایه گذاری  مسیر  در  بازنشستگی  صندوق های 
صحیح قرار نگرفت.راه انــــدازی نظام جامع اطالعات 

خانوار در دستور کار است.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

: معاون پارلمانی وزارت کشور
ح اصالح قانون انتخابات وزارت کشور مخالف طر

یاست جمهوری است  ر
هگمتانــــه، گروه ایران و جهــــان: معاون پارلمانــــی وزارت کشــــور از مخالفت ایــــن وزارتخانه با طرح 

نمایندگان مجلس برای اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.
، با اشــــاره به تدوین طرح اصالح قانون انتخابات  محمد جواد کولیوند معاون پارلمانی وزیر کشــــور
ریاســــت جمهوری از سوی نمایندگان و تصویب آن در کمیسیون شوراهای قوه مقننه، گفت: نظر 

وزارت کشور درباره اصالح قانون انتخابات، بر روی الیحه جامع انتخابات است.
وی با بیان اینکه وزارت کشور به صورت رســــمی نامه ای را به رئیس مجلس برای قرار گرفتن الیحه 
جامع انتخابات در دســــتور کار مجلس واصل داشــــته اســــت، ادامه داد: در الیحه جامع انتخابات، 
قوانین مربوط به انتخابات مجلس، ریاســــت جمهوری و شــــوراهای اسالمی شهر روستا به صورت 

یکجا مورد بررسی قرار گرفته و ایرادات آنها برطرف شده است.
معــــاون پارلمانی وزیر کشــــور تصریح کــــرد: در الیحه جامــــع انتخابات، دربــــاره انتخابات بحث های 

مفصلی انجام شده و همه آنها را تجمیع کرده است.
کولیوند با اعالم اینکه الیحه جامع انتخابات حدود یکســــال و نیم اســــت که در مجلس اســــت و 
بررسی نشده است، اظهار کرد: نباید بر اساس اینکه انتخاباتی را در پیش داریم بخواهیم قوانین را 

اصالح کنیم بلکه برای یکبار باید مشکالت موجود در بحث انتخابات را برطرف کنیم.
وی از مخالفت وزارت کشــــور با طرح تدوین شده از ســــوی نمایندگان برای اصالح قانون انتخابات 

ریاست جمهوری خبر داد.

روحانی در جلسه روسای کمیته های ستاد کرونا:

تعیین جریمه های الزم 
برای تضمین رعایت شیوه نامه های بهداشتی ضروری است

هگمتانه، گروه ایران و جهــــان: رئیس جمهور گفت: باید 
برای ضمانت اجرایی در قبال رعایت دســــتورالعمل های 
بهداشــــتی، کســــانی که شــــیوه نامه ها را رعایت نمی کنند 

جریمه شوند.
حجت االسالم حســــن روحانی روز پنجشــــنبه گذشته در 
جلســــه روســــای کمیته های ســــتاد ملی مقابله بــــا کرونا، 

گفت: بر اساس انتظار و مطالبه جامعه و نیز دستگاه های 
نظارتی و مســــؤول برای وضــــع ضمانت اجرایــــی در قبال 
رعایت دســــتورالعمل ها و جریمه کسانی که شیوه نامه ها 
را رعایت نمی کنند نظیر آنچه در کشــــورهای دیگر نیز اجرا 
شده اســــت، جرائمی متناســــب با تخلفات در سه سطح 
ادارات، اصناف وکســــب و کارهــــای خصوصی و فضاهای 
عمومی و همچنین دســــتگاه های ناظــــر و جریمه کننده، 

مشخص شده است.
روحانی نظارت های گســــترده تر و وضع جرائم بر اساس 
مطالبه عمومی و درخواســــت دســــتگاه های مســــؤول 
و نظارتــــی را بــــرای تضمیــــن رعایــــت دقیــــق و همگانی 
شــــیوع  رونــــد  مهــــار  و  بهداشــــتی  دســــتورالعمل های 
بیمــــاری کرونــــا در جامعه، ضــــروری خواند و از روســــای 
کمیته هــــای امنیتــــی- اجتماعــــی و درمانی ســــتاد ملی 
مقابله با کرونا خواســــت تا دســــتورالعمل تدوین شده 
در این عرصه را برای تصویب در جلسه روز شنبه ستاد 

کنند. ارائه  ملی 
از  تخطــــی  بایــــد  ادارات  خصــــوص  در  کــــرد:  اظهــــار  وی 
شــــیوه نامه ها به عنوان تخلف اداری محســــوب شــــده و 
طبــــق ضوابــــط اداری، با قاطعیــــت و جدیت بــــا متخلفان 

برخورد شده و مورد توبیخ اداری قرار گیرند.
رئیس جمهــــور افــــزود: در خصوص اصناف نیــــز ضروری 
اســــت با کمک ســــازمانهای مرتبط با اصناف و بنگاه های 

خصوصــــی و اتاق اصنــــاف، نظارت ها بــــا قاطعیت دنبال 
شــــود و متخلفان چه صاحبان مشــــاغل و بنگاه ها و چه 
خدمات گیرندگان، بر اساس جرائمی که تعریف شده باید 

برخورد شوند.
روحانی با اشاره به اینکه ستادهای استانی مقابله با کرونا 
با توجه به مصوبات گذشته ســــتاد ملی همچنان با مجوز 
وزیران کشور و بهداشــــت و متناسب با وضعیت شیوع 
کرونا در اســــتان های خود تصمیم می گیرند، دســــتور داد 
با توجه به وضعیت شــــدیدتر کرونــــا در تهران، کنترل ها و 
نظارت ها با دقت، شدت و جدیت بیشتری دنبال شود تا 
هر چه سریعتر به شــــرایط کنترل و مدیریت شده بیماری، 

نزدیک شویم.
رئیــــس جمهــــور در ابتدای ســــخنان خود نیز با اشــــاره به 
اقداماتــــی کــــه طی 8 مــــاه گذشــــته در خصــــوص آموزش 
دســــتورالعمل ها، اطــــالع رســــانی و تذکرات بــــرای اجرای 
دقیق این دستورالعمل ها برای حفظ سالمتی مردم انجام 
گرفتــــه، گفت: با توجه به تداوم روند شــــیوع این بیماری و 
شرایط جدید آن و افزایش شمار مبتالیان و فوتی ها، عدم 
رعایت دســــتورالعمل ها در سطح جامعه، مستلزم جریمه 
متخلفان اســــت به ویژه اینکه در ماه هــــای پیش رو بر اثر 
امکان تالقی کرونا با سرماخوردگی و آنفلوآنزا با مخاطراتی 
مواجه خواهیم شــــد که برای کنتــــرل آن، وضع جرائم برای 

متخلفان را ضروری تر می سازد.

ونمایی شـــد 3 دارو با فناوری باالی ایرانی ر
هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: مشــــاور معــــاون علمی و 
فنــــاوری رئیس جمهــــور از رونمایی ســــه داروی هایتک و 
ضروری با حضــــور رئیس جمهور و معــــاون علمی رئیس 

جمهور خبر داد.
ســــه داروی ضروری و هایتک ایران ساخت برای اولین بار 
در کشور با حضور حســــن روحانی رئیس جمهور و سورنا 

ستاری معاون علمی رئیس جمهور رونمایی شد.
محصوالتی که توانمندی فوق العاده و تالش زیست بوم 
فناوری و نوآوری را بار دیگــــر نمایان کرد تا بخش مهمی از 
نیاز کشور به این محصوالت حیاتی در داخل تأمین شود.

پرویز کرمی رئیــــس مرکز ارتباطات و اطالع معاونت علمی 
گفت: امروز هدایای خوبی به مردم ایران توســــط زیســــت 
بوم فناوری اهدا شــــد؛ موفق به تولید و عرضه سه داروی 

مهم و حیاتی در ایران شدیم.
مشــــاور معاون علمی و فناوری ادامــــه داد: تاکنون برنامه 
تولیــــد 135 قلــــم داروی اولویت دار با شــــاخص ارزبری در 
ستاد توســــعه زیســــت فناوری معاونت علمی و فناوری 
تدوین شــــده است که بخشی از این طرح ها قرارداد تولید 
منعقد کرده اند؛ خروجی این فعالیت تولید 45 محصول 

با کاهش ارزبری 60 میلیون دالر در سال اول است.

تولید 90 قلم داروی اولویت  دار  �
کرمــــی بیان کرد: برنامــــه تولید 90 قلــــم داروی اولویت  دار 
با بیشــــترین میزان ارزبــــری شــــامل 20 داروی بیولوژیک، 
واکسن های دامی و انسانی، 49 داروی نهایی شیمیایی و 
21 ماده اولیه و مؤثره دارویی با مجموع ارزبری 411 میلیون 
دالری تدوین شــــده و تا 3 سال آینده کاهش 110 میلیون 

دالری ارزبری این محصوالت، هدف گذاری شده است.

رفع 40 درصد نیاز به دو مشتق پالسما  �
رئیــــس مرکز ارتباطــــات و اطــــالع رســــانی معاونت علمی 
بــــه معرفی ســــه داروی رونمایی شــــده پرداخــــت و ادامه 
داد: تولیــــد آلبومینHSA )آلبینوکــــس( و ایمونوگلوبین 
IvIg )رپلینکــــس( بــــه عنوان مشــــتقات پالســــما یکی از 
گلوگاه هایــــی اســــت کــــه معاونت علمــــی و فنــــاوری در 
حــــوزه داروهای بایولوژیک و مشــــتقات پالســــما از طریق 

حمایت های ستاد زیست فناوری به آن ورود کرد.
وی اضافه کرد: امروز شــــاهد موفقیت در اجرای این پروژه 
هستیم و با همت متخصصان یک شرکت دانش بنیان 

40 درصد نیاز کشــــور به این محصوالت رفع می شود و 20 
میلیون دالر صرفه جویی ارزی برای کشــــور به همراه دارد. 
برای به ثمر نشســــتن این پروژه شــــاهد 700 میلیارد ریال 
ســــرمایه گذاری بخش خصوصی و 100 میلیارد ریال اعتبار 

دولتی بودیم.

رفع نیاز 100 درصدی کشــــور به واکســــن ســــرطان   �
دهانه رحم

کرمی افزود: همچنین ســــاخت و تولید واکســــن سرطان 
دهانه رحم-HPV توســــط شرکت دانش بنیان دیگر یکی 
از دستاوردها است که مشابه با نشان تجاری خارجی این 
محصول )گارداسیل( است. از امروز 100 درصد نیاز کشور 
به این واکســــن با همت و توانمندی نیروی متخصص در 
داخل تأمین می شــــود و از آنجا که ســــرطان رحم از جمله 
ســــرطان های با درجه وخامت باال محســــوب می شــــود و 
دومین عامل مرگ و میر زنان ایرانی است پس این اقدام 

ضروری را باید ارج نهاد.
کرمی ادامــــه داد: میزان ارزبری این واکســــن 5.4 میلیون 
دالر اســــت و با این اقــــدام از خــــروج این رقــــم جلوگیری 
می شود. برای این پروژه بخش خصوصی 120 میلیارد ریال 
ســــرمایه گذاری کرد و 145 میلیارد ریال اعتبار دولتی به آن 

تعلق گرفت.

واکســــن آنفلوآنــــزا تــــا آخر آبــــان در کشــــور عرضه   �

می شود
وی گفــــت: توســــط همیــــن شــــرکت واکســــن نوترکیب 
آنفلوانــــزا نیز تا آخر آبان ماه ســــال جاری در کشــــور عرضه 
می شود. ذکر این نکته ضروریست که این برای اولین بار 

است که واکسن انسانی در کشور تولید می شود.
مشــــاور معاون علمی و فنــــاوری بیان کرد: این واکســــن 
دومین واکســــن پرفــــروش دنیــــا در ســــال 2018 بوده و 
فروشی بالغ بر 3 میلیارد دالر در بازار جهانی داشته است. 
این در حالی اســــت که متأســــفانه به دلیل قیمت باالی 
واکســــن وارداتی )318 هزار تومان برای هر دوز و بیش از 1 
( نرخ استفاده  میلیون تومان برای واکسیناسیون هر نفر
از این واکسن در کشــــور بیش از 170 هزار دوز است اما با 

این اقدام برای رفع این مشکل اقدام شد.
کرمی درباره تولید ماده اولیه دارویی ســــرترالین نیز گفت: 
با اقدام دانش بنیان شــــرکت دانش بنیانی 75 درصد نیاز 

کشور به این ماده اولیه رفع می شود.
وی افزود: تولید این دارو 27.4 میلیون دالر صرفه جویی 
ارزی دارد. البتــــه بــــرای تولید این ماده اولیــــه با کاربرد ضد 
افسردگی نیز شاهد سرمایه گذاری 70 میلیارد ریال بخش 

خصوصی و 20 میلیارد اعتبار دولتی بودیم.
وی گفــــت: تولید این ســــه محصول مهم ایران ســــاخت 
توســــط 3 شــــرکت دانش بنیــــان ایرانی عالوه بــــر تأمین 
، ساالنه حدود 53  بخش قابل توجهی از نیازهای کشــــور

میلیون دالر صرفه جویی ارزی به همراه دارد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال:

امید به زندگی 65 سال و بیشتر
۸ درصد ازدواج های سال گذشته متعلق به مردان سالمند است

هگمتانه، گروه ایران و جهان: سخنگوی سازمان ثبت احوال 
گفت: 8.1 درصد ازدواج های انجام شده در سال 1398مربوط 

به مردان سالمند 60 ساله و بیشتر از آن بوده است.
سیف اهلل ابوترابی به مناســــبت فرارسیدن یکم اکتبر )10 
مهر ماه( روز جهانی ســــالمندان افزود: 9 هزار و 552 مورد 
از ازدواج های ســــال گذشــــته مربوط به مردان 60 ســــاله و 
بیشتر از آن بوده اســــت این در حالیست که فقط 1358 
ازدواج )0.26 درصد از کل ازدواج ها( برای زنان ســــالمند در 

این سال ثبت شده است.
وی ادامــــه داد: از نکات جالب، ثبت ازدواج 1256 مرد و زن 
( در سال 1398 است.  هر دو سالمند )60 ســــاله و بیشتر
البته باید خاطر نشــــان کــــرد که در بســــیاری از موارد زن و 
شــــوهر به لحاظ شرعی در قید زوجیت هستند، اما ازدواج 

خود را با تأخیر ثبت کرده اند.
ابوترابی خاطر نشان کرد: سهم زنان سالمند 60 ساله و بیشتر 
از طالق های ثبت شده در ســــال 1398، 1.0 درصد معادل با 
1818 طالق بوده و این سهم برای مردان سالمند همین گروه 

سنی 3.5 درصد معادل با 6125 مورد بوده است.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: در 0.9 درصد 
از طالق های ثبت شده در ســــال 1398، 1600 مورد طالق، 

مرد و زن هر دو سالمند باالی 60 سال بوده است.
وی افــــزود: 25.6 درصد از زنان 60 ســــاله و بیشــــتر زندگی 
مشــــترک در کنار مردان 41 تا 60 ساله را ترک کردند. 72.8 

درصد نیز از مردان 65 ساله و بیشتر جدا شده اند.
وی همچنین گفت: 93.1 درصد از زنان 65 ســــاله و بیشتر 
زندگی مشترک در کنار مردان 60 ساله و بیشتر را ترک کردند 
و همچنین 14.7 درصد از زنان 65 ساله و بیشتر از زندگی به 

دلیل طالق از زندگی در کنار مردان 41 تا 60 ساله بازماندند.
ابوترابی اعالم کرد: 7.4 درصد از مردان 65 ســــاله و بیشتر 
از ادامه زندگی با زنان 31 تا 40 ساله منصرف شدند و 17.4 
درصدشــــان زنان 65 ساله و بیشــــتر را ترک کردند و 52.7 
درصد هم فرصت زندگی مشــــترک در کنــــار زنان 51 تا 65 

ساله را به دلیل طالق از دست داده اند.
وی افزود: 12.6 درصد از مردان 60 ســــاله و بیشتر به دلیل 
طالق زندگی در کنار زنان 65 ســــاله و بیشتر را ترک کردند 
و 30.2 درصد از مردان 60 ســــاله و بیشتر به دلیل طالق از 

ادامه زندگی مشترک با زنان 31 تا 50 ساله بازماندند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال در مورد امید به زندگی 65 
سال و بیشتر نیز گفت: برپایه داده های سال 1398، امید 
به زندگی مردان در بدو تولد 73.3 ســــال و امید به زندگی 

زنان در بدو تولد 76.5 سال است.
وی ادامــــه داد: برپایه ایــــن برآوردها، امید مــــی رود به طور 
میانگین مردان ســــالمند گروه سنی 65 تا 69 سال، 15.4 
ســــال و زنان ســــالمند 65 تا 69 ســــاله، 16.2 ســــال دیگر 

زندگی کنند.
ابوترابی خاطر نشــــان کــــرد: امید به زندگی بــــرای هر یک از 
مردان و زنان ســــالمند گروه ســــنی 70 تا 74 سال، به طور 
متوســــط 11.6 و 12.1 ســــال و امیــــد به زندگی در ســــن 80 
ســــالگی و بیشــــتر برای مردان و زنان به ترتیب 7.5 و 7.6 

سال است.
روند مرگ  و میر سالمندان �

ســــخنگوی ســــازمان ثبت احوال در مورد روند مرگ  ومیر 
ســــالمندان نیز گفت: میزان کل مرگ  و میر ســــالمندان 
)برپایه مرگ های جاری( در گروه ســــنی 65 سال و بیشتر از 
67.8 در ســــال 1390 به 45.8 به ازای هر هزار سالمند 65 

سال و بیشتر در سال 1398 رسیده  است.
وی تصریح کرد: این رقم برای مردان ســــالمند 65 سال و 
بیشــــتر از رقم 72.5 در سال 1390 به 49.9 در سال 1398 
و برای زنان ســــالمند از 63.3 در سال 1390 به 42 در سال 

1398 رسیده است.

تذکر رئیسی به مسؤوالن قضائی:

بخشنامه مشارکت مردم در مأموریت ها 
ج در زونکن نبود برای در

هگمتانــــه، گــــروه ایران و جهــــان: رئیس قــــوه قضائیه 
در  مــــردم  مشــــارکت  نحــــوه  دســــتورالعمل  گفــــت: 
مأموریت های دســــتگاه قضائــــی برای قــــرار گرفتن در 
زونکن پس از رؤیت صادر نشده است بلکه برای همه 

بخش ها الزم االجرا است.
آیت اهلل رئیسی در نشست شورای عالی قوه قضائیه با 
شورای قضایی استان ها با بیان اینکه "مبارزه با فساد"، 
حمایــــت از تولید" و "تکریم ارباب رجوع به عدلیه" ســــه 
اولویــــت اصلی قوه قضائیه در ســــال 99 اســــت، اظهار 
کــــرد: مقابله با قاچاق کاال به عنوان یکی از موانع تولید، 

با جدیت در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد.
در  نظارت  عــــدم  و  نابســــامانی  کرد:  تصریح  رئیســــی 
از  سوءاســــتفاده  زمینه  بازرگانی،  کارت هــــای  صدور 
ارز هــــای تخصیصی بــــرای واردات را فراهــــم می کند؛ 
نــــام یک  بــــه  کــــه  یــــا می شــــنویم  گاهــــی می بینیــــم 
کــــودک، واردات  وســــتایی یا یک  یــــا پیرمرد ر زن  پیر
انجام می شــــود که اصــــاًل از این مســــئله حتی مطلع 
نیســــتند؛ ایــــن مســــئله هــــم عجیــــب اســــت هــــم 

تحمل. غیرقابل 

رئیــــس قــــوه قضاییه بیان کــــرد: دســــتورالعمل نحوه 
مشارکت مردم در مأموریت های دستگاه قضائی برای 
قرار گرفتن در زونکن پس از رؤیت صادر نشده است 
بلکه برای همــــه بخش هــــا الزم االجرا اســــت؛ اولویت 
همکاران قضائی این باشــــد که از تمام ظرفیت ها برای 
حل و فصــــل دعاوی و خصومت ها در شــــورا های حل 
اختالف اســــتفاده کنند. در کنار حــــل و فصل دعاوی، 
حبس زدایــــی و اســــتفاده از مجازات هــــای جایگزیــــن 

حبس مورد تأکید ماست.
رئیســــی تصریح کــــرد: شــــکل گیری دســــتگاه قضائی 
هوشمند در گرو اســــتفاده از فناوری های نوین است 
و بر همین اســــاس دادرســــی الکترونیک و اســــتفاده 
از ســــامانه ها در همــــه بخش ها و امور قضائــــی باید در 

اولویت قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین گفــــت: نتیجه غربالگری 
در برخی زندان ها نشــــان می دهد که هنوز کســــانی در 
زندان هستند که با استفاده از ظرفیت قوانین موجود 

هم امکان آزادی دارند.
رئیســــی ادامــــه داد: الزم اســــت صیانــــت از ســــالمت 
دســــتگاه قضایی و همــــکاران با جدیت دنبال شــــود؛ 
حضــــور یــــک نیــــروی ناســــالم در مجموعــــه قضایــــی 
دغدغه آفرین اســــت و قبل از اینکه غصــــه دار محروم 
شدن از یک همکار شویم، باید برای صیانت از او تدبیر 

کنیم.
رئیس قوه قضاییه گفت: حضور قاضی در دفتر وکیل 
و کارشــــناس ولو آنکه از همکاران ســــابق دادگستری 
باشــــند، زمینه روابط ناســــالم را فراهم می کنــــد؛ روابط 
ناســــالم را تحمل نمی کنیم و به نصیحــــت و توصیه در 

این زمینه اکتفا نخواهیم کرد.

وزیر راه و شهرسازی:

بلیت پرواز اربعین امسال فروخته نمی شود
ع است تردد زائران اربعین در مرزهای چهارگانه ممنو

هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: وزیر راه و شهرســــازی از 
عدم برقراری پرواز مســــافری به نجــــف خبر داد و گفت: 
تنها هیأت های سیاســــی و مقامات دو کشــــور امکان 
تــــردد و رفــــت و آمــــد دارنــــد و هیــــچ گونه بلیــــت پرواز 

مسافری به نجف فروخته نمی شود.
محمد اسالمی در حاشیه آئین بهره برداری از پروژه های 
راهداری اســــتان تهران در جمع خبرنــــگاران اظهار کرد: 
بر اســــاس دســــتور ســــتاد ملی مبارزه با کرونا، امسال 
با توجه به شــــرایط ناشی از شــــیوع کرونا مراسم اربعین 

برگزار نمی شود.
وی افزود: هیــــچ گونه پرواز مســــافری بــــه نجف انجام 
نمی شــــود و در نتیجه بلیت فروشی نیز نخواهد شد و 
تنها هیأت های سیاســــی و مقامات دو کشــــور امکان 

تردد و رفت و آمد دارند.
وزیر راه و شهرســــازی درباره نقاط حادثه خیز جاده های 
کشــــور گفت: وزارت راه و شهرسازی با همکاری پلیس 
راهــــور 257 نقطــــه حادثه خیز را شناســــایی کــــرده که 
تاکنــــون 147 نقطــــه حادثه خیز جاده ای برطرف شــــده 
اســــت؛ مابقی تقاطع های غیرهمسطح هستند که نیاز 

به اعتبار دارند
ع  �  تردد زائران اربعین در مرزهای چهارگانه ممنو

است
فرمانده مرزبانی ناجا، گفت: هرگونه تردد زائران اربعین 

در مرزهای چهارگانه خسروی، مهران، شلمچه و چذابه 
ممنوع است.

ســــردار احمدعلی گودرزی، با بیان اینکه توفیق نشــــد 
خدمتگــــزار زائران اربعین حســــینی در مرزهای کشــــور 
باشــــیم، اظهــــار کــــرد: امیدواریــــم کــــه ســــایه ویروس 
منحوس کرونــــا از جهان رخت ببند تا شــــاهد برگزاری 
راهیپمایی عظیم اربعین ســــرور ســــاالر شهیدان امام 

حسین )ع( در سال های آینده باشیم.
وی با اشــــاره به عدم برگــــزاری کنگره عظیــــم اربعین 
در ســــال جــــاری، افــــزود: برابر اعــــالم ســــتاد مرکزی 
کشور  آمادگی  اعالم  عدم  همچنین  و  کشــــور  اربعین 
عراق بــــرای پذیرش زائران، هرگونــــه تردد در مرزهای 
چهارگانه خسروی، مهران، شــــلمچه و چذابه ممنوع 

است.
فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی با تأکید بر اینکه زائران 
از حضور در مرزهــــا خودداری کنند، تصریح کرد: با توجه 
به اینکه بســــترهای الزم برای پذیرش زائران در کشــــور 
عراق مهیا نیســــت، بــــه همین منظور مرزبانی کشــــور 
عراق با افرادی کــــه به صورت غیرقانونــــی وارد مرزهای 

این کشور شوند برخورد قاطع خواهد داشت.
ســــردار گودرزی تأکید کرد: تمامی تحرکات و تجمعات 
فردی و کاروانی زائران رصد و کنترل می شــــود و از ورود 

آنها به مرزهای کشور جلوگیری خواهد شد.
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مدیرعامل پاس در انتظار پاسخ مسووالن
هگمتانه، گروه ورزش: امیر عظیمی مدیرعامل باشــــگاه پاس بــــا عزیمت یک هفته ای به تهران باب 
مذاکره با چند گزینه را انجام داد و اکنون برای انتخاب یکی از گزینه ها در انتظار پاسخ مسووالن است.

از قــــرار معلوم وی با چنــــد گزینه مطرح و باتجربه باب مذاکــــره را انجام داده و برنامــــه آنها را نیز مورد 
ارزیابی قرار داده است.

حــــاال باید مســــووالن تصمیــــم نهایی را بگیرنــــد که تیم را بــــا چه میــــزان بودجه و بــــرای چه رده ای 

می خواهند جمع کنند.
نوع و میزان قرارداد این مربیان باهم متفاوت اســــت و باید دید مســــووالن تــــا چه میزان موافقت 

مالی به مدیرعامل تیم اختیار می دهند که گزینه مربیگری و بازیکنان مدنظر را جذب کند.
عظیمی در ســــفر به تهران باب مذاکره با چنــــد گزینه را انجام داد و البته پیشــــنهادات مالی آنها نیز 

متفاوت است.

اکنون باید دید در این زمان کم تا بستن تیم و شروع مسابقات لیگ 2، مسووالن به ویژه مدیرکل 
ورزش و جوانان تا چه میزان اختیار می دهند تا مدیرعامل باشگاه برای جذب نفرات مدنظر بودجه 

تأمین کند.
آنچه مســــلم است؛ زمان برای بســــتن تیمی قدرتمند تا شروع مســــابقات لیگ دو کم بوده و همه 

جوانب باید در نظر گرفته شود.

؛ تا اطالع ثانوی به دلیل قرمز شدن وضعیت کشور

تابلوی ایست موقت مقابل بازگشت رشته های ورزشی!
هگمتانه، گروه ورزش: موج ســــوم و وضعیت قرمز شیوع 
ویروس کرونا در کشــــور باعث شــــد تا علــــی رغم تصمیم 
اتخاذ شــــده، هیچ رشــــته ورزشــــی در طول هفته گذشته 

مجوز فعالیت دریافت نکند.
درحالی که قرار بود از شــــنبه هفته گذشــــته به تدریج مجوز 
برپایــــی اردوهــــای ملــــی، تمرینــــات و مســــابقات در برخی 
رشته های مختلف ورزشی صادر شــــود، اما به نظر می رسد 
موج ســــوم شــــیوع ویروس کرونا کار را برای ستاد مقابله با 
گســــترش کرونا در ورزش سخت کرده اســــت تا جایی که 
هیچ مجوز جدیدی در طول هفته گذشته صادر نشد و باید 
منتظر وضعیت شیوع ویروس در طول هفته آتی و پس از 
آن باشیم. در آخرین جلسه ستاد مقابله با گسترش کرونا 
در ورزش بود که سرپرســــت فدراسیون پزشکی ورزشی در 
رابطه با آخریــــن وضعیت صدور مجوز برای برپایی اردوهای 
ملی، تمرینات و مســــابقات در رشته های مختلف ورزشی، 
اظهــــار کرد که پیــــش از این برای حدود 20 رشــــته ورزشــــی 
مجوزهای مختلف در بخش های انفــــرادی، تیمی، تمرینی، 
ملی و اردوها صادر شده و در حال حاضر نیز شیوه نامه های 
مربوط به رشــــته های مختلف کــــه تعداد آن ها بــــه 20 مورد 

می رسد آماده شده و به زودی ابالغ خواهد شد.

تصمیمی که قرار بود از ابتدای هفته گذشــــته و به صورت 
پلکانی عملیاتی شــــود و به مرور زمان هر یک از مجوزهای 
مربوط به رشته های ورزشی مختلف ابالغ شود، اما تاکنون 
خبری از صدور مجوزهای جدید نشــــده و به نظر می رســــد 
وضعیت قرمز کرونایی کار را برای ستاد مقابله با گسترش 
کرونا در ورزش ســــخت کرده و باعث شــــده در این زمینه 
دست نگه دارند. شــــیوع ویروس کرونا نه تنها کار را برای 
صدور مجوز برپایی اردوهای ملی، تمرینات و مســــابقات 
در برخی رشــــته های مختلف ورزشــــی ســــخت کرده بلکه 
شــــائبه هایی را نیز در رابطه با احتمال توقف فعالیت ها در 
رشته هایی که تا پیش از این مجوز فعالیت دریافت کرده 
بودند ایجاد کرد که در این رابطه سرپرســــت فدراســــیون 
پزشکی ورزشی پیشــــتر اعالم کرد: باید تأکید کنیم اصول 
بهداشتی تدوین و ابالغ شده بسیار سخت گیرانه است 
و در حــــال حاضر طبــــق همــــان برنامه زمان بندی شــــده 
فعالیت های ورزشــــی پیــــش خواهد رفــــت، همچنین در 
مورد برخی رشته های ورزشی نظیر تکواندو، کاراته، جودو، 
بوکــــس و برخی دیگر از رشــــته های برخــــوردی نیز اصول 
بهداشتی مربوطه تعریف شده اما باید بررسی های بیشتر 

در مورد آن صورت گیرد.

پرسپولیس ایرانـ  النصر عربستان در فینال غرب آسیا

سرخپوشان در رویای قهرمانی
هگمتانه، گروه ورزش: تیم فوتبال پرســــپولیس امشب 
)شنبه( ساعت 18:30 در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا 

به مصاف النصر عربستان می رود.
تیم فوتبال پرســــپولیس در آستانه یک تاریخ سازی بزرگ 
در فوتبال باشگاهی ایران است. تیمی که در 4 دوره اخیر 
ســــه مرتبه به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آســــیا رسیده و 
این مرتبــــه به دنبال اولیــــن قهرمانی در لیــــگ قهرمانان 

آسیاست.
پرسپولیس که دو فصل پیش تا فینال پیش رفته بود با 
برانکو ایوانکوویچ مربی جنتلمن کروات مقابل تیم ژاپنی 
شکســــت خورد و نایب قهرمان شــــد اما این مرتبه همه 

چیز فرق کرده است.
ویروس کرونا شرایط ویژه ای را در لیگ قهرمانان به وجود 
آورده و مســــابقات بــــه صــــورت متمرکز در قطــــر و بدون 

حضور تماشاگران برگزار می شود.
پرســــپولیس هم در قطــــر روز بــــه روز بهتــــر و آماده تر در 
مســــابقات حاضر شــــد. هر چند که از روز اول مســــؤوالن 
پرسپولیس اشــــکاالتی به میزبانی قطری ها وارد کردند اما 

رفته رفته اوضاع هم بهتر و بهتر شد.
سرخپوشــــان ایران در این مســــابقات بعد از شکســــت 
مقابل الدحیل تبدیل به تیمی دگرگون شده و هماهنگ 
ل کثیر مهاجمی ششدانگ و خطرناک در  آ شدند. عیسی 
محوطه جریمه حریفان نشــــان داد که می تواند از ســــد هر 
مدافعی در زمین و آســــمان عبور کند. عیســــی هم خوب 
ســــر می زند و هــــم قدرت ضربــــات پایش بســــیار دقیق و 

ویرانگر است.
پرســــپولیس در بازی قبل توانست با شکست پاختاکور 

هــــم خود را بــــه نیمه نهایی یــــا همان فینــــال رقابت ها در 
غرب آســــیا رساند و هم انتقام شکست استقالل را از این 
تیم ازبکســــتانی گرفت. ضمن اینکه درس خوبی به برخی 
از هــــواداران بی ادب ازبک داد تا بداننــــد که فوتبال محل 

رقابت دوستانه است نه لجن پراکنی!
ل دارند از  اکنون سرخپوشان درهمه خطوط آمادگی ایده آ
حامد لک با روحیه درون دروازه گرفته تا شجاع خلیل زاده 
و حســــین کنعانی زادگان در قلب دفاع و میالد ســــرلک، 
کمال کامیابی نیا و احمد نورالهی در میانه میدان. در خط 
ل کثیر منتظر تک فرصت هاســــت تا  حمله هم عیســــی آ

گلزنی کند.
آقایی، وحید امیری، سید جالل  احسان پهلوان، ســــعید 
حســــینی، امیدعالیشــــاه و... همگی بــــرای موفقیت تیم 
یکدل و متحد هســــتند. بازیکنــــان، مربیــــان و هواداران 
پرســــپولیس در انتظار شب طالیی فوتبال ایران هستند 
شــــبی که سرخپوشــــان ایرانی در قطر می تواننــــد در تاریخ 
فوتبــــال کشــــورمان رقــــم بزننــــد و بــــا شکســــت النصر 
عربســــتان باردیگر فینالیســــت شــــوند. البته این مرتبه 

بدون برانکو.
النصر تیــــم قدرتمندی اســــت که بــــرای رســــیدن به این 
مرحلــــه تیــــم هموطنش االهلــــی را شکســــت داد. النصر 
در ســــرعت انتقال توپ بســــیار عالی عمــــل می کند و در 
خط حمله هم زهردار و خطرناک اســــت. بــــا این حال همه 
اهالی فوتبال ایران و فوتبال دوســــتان امشب امیدوارند 
با تکیه بــــر توانایی بازیکنان ایرانی و نقشــــه های تاکتیکی 
یحیی گل محمدی از سد النصر هم عبور کنیم و به انتظار 

فینالیست دیگر این رقابت ها از شرق آسیا بمانیم.

رئیس هیأت پینگ پنگ استان:

بهار پر استعداد در پینگ پنگ

هگمتانــــه، گروه ورزش: محســــن افروخته گفــــت: بهار یکی از 
شهرســــتان های فعــــال و پر اســــتعداد در رشــــته پینگ پنگ 

بوده و امیدواریم ســــریعتر به جایگاه اصلی خود بازگردد.
مراســــم معارفه رئیس جدیــــد هیأت پینگ پنگ شهرســــتان 
بهــــار بــــا حضــــور رئیــــس و دبیرهیات پینــــگ پنگ اســــتان و 

اداره ورزش و جوانان بهار برگزار شد. سرپرست 
رئیــــس هیأت پینــــگ پنگ اســــتان همدان اظهار کــــرد: بهار 
یکی از شهرســــتان های فعال و پر اســــتعداد در رشته پینگ 
پنگ بود که در سه ســــال اخیر شاهد افت فاحش این رشته 
ورزشــــی در شهرســــتان بهار بوده ایم کــــه امیدواریم با حضور 
آقای قره گزلو که از پیشکســــوتان و مربیان این رشته ورزشی 
اســــت شــــاهد رشــــد و بازگشــــت پینگ پنگ بهار به جایگاه 

باشیم. خود  اصلی 
افروختــــه بــــا بیــــان اینکــــه پینگ پنــــگ رشــــته ای دیربــــازده و 
مهارتی اســــت که در ســــنین پایه کار بسیار دشواری برای رشد 
ورزشــــکاران دارد، افزود: برای داشــــتن پشــــتوانه قوی در این 

رشــــته نیاز به اجرای یک برنامه منظم و طوالنی مدت است.
سرپرســــت اداره ورزش و جوانــــان بهــــار نیز در این نشســــت 
گفــــت: یکــــی از مشــــکالت پینــــگ پنگ بهــــار نداشــــتن خانه 
آمادگی داریم برای ســــاخت  کــــه  تخصصی پینگ پنگ اســــت 
را در اختیار این رشــــته  ســــالن تخصصی پینگ پنــــگ زمینــــی 
ورزشــــی قرار دهیم کــــه در این راســــتا نیازمنــــد حمایت هیأت 

هستیم. استان 
زش قهرمانی برای  بــــر توســــعه ور ود: عــــالوه  صفــــی زاده افز
توســــعه ایــــن رشــــته در بخــــش همگانــــی، باالبــــردن اقبال 
عمومــــی نیــــز مورد توجــــه قرار گیــــرد و حضــــور در لیگ های 
کالس ها و اعزام هــــا از دیگر اولویت های  اســــتانی و برگزاری 

باشد. هیأت 
قــــره گزلــــو رئیس جدیــــد هیأت پینــــگ پنگ شهرســــتان بهار 
گفــــت: کار ســــختی پیــــش رو داریــــم و امیدواریــــم بــــا تــــالش 
بیشتر مســــؤوالن، مربیان و ورزشــــکاران بتوانیم به توسعه و 

پیشــــرفت پینگ پنگ استان کمک کنیم.

اثرات منفی کرونا بر رشته های ورزشی تیمی

راهکارهای برون رفت از چالش 
در قرنطینه

حل هــــای  راه  و  راهکارهــــا  بهتریــــن  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
ممکن در دوران قرنطینه به دلیل شــــیوع ویــــروس کرونا برای 

ورزشکاران رشته های تیمی تشریح شد.
پس از شــــیوع ویــــروس کرونا در کشــــور چین و ســــرایت آن به 
ســــایر نقاط دنیا، دولت ها تن به قبول شــــرایط هشدار دادند و 
مجبور شــــدند محدودیت هایی از جمله تعطیلی باشــــگاه ها و 
فعالیت های ورزشــــی تیمی و حتی انفرادی را در دستور کار خود 

قرار دهند.
در نهایت نیز قرنطینه موجب شــــد تا رقابت های ســــازمان یافته 
تعطیل شوند، امکان پرورش حضوری ورزشکاران نباشد، ارتباط 
حضوری بین ورزشــــکاران و مربیان قطع شــــود، شرایط مناسب 
آموزشی وجود نداشته باشد، امکانات تحرک آزادانه در دسترس 

نباشد و ورزشکاران به اندازه کافی در معرض نور قرار نگیرند.
بر اســــاس این مطلب کــــه از ســــوی محمد خرمی مقــــدم تهیه 
شده و از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی در اختیار قرار گرفته، 
آمده است: بر اســــاس منابع علمی موجود نیز توصیه می شود 
تا تشــــویق ورزشــــکار برای درک قرنطینه به عنــــوان یک فرصت 
جهت توســــعه ویژگی های آمادگی جســــمی و روانی مدنظر قرار 
گیــــرد و فضــــای زندگــــی ورزشــــکاران دارای تجهیــــزات هوازی و 

باشد. مقاومتی 
بــــه نقل از ایســــنا، همچنیــــن اســــتفاده از تمرینات دایــــره ای بر 
پایه وزن بــــدن می تواند به بهبــــود آمادگی قلبی تنفســــی منجر 
و تمریــــن مهارت های ورزشــــی بر پایــــه نیاز ورزشــــکاران طراحی 
شــــود. در عین حال باید تمرینات آماده ســــازی ورزشــــی باید بر 
کید داشــــته باشد و ورزشکاران  پایه عملکرد عصبی-عضالنی تأ
نیز آموزش های الزم را در مورد تغذیــــه پروتئین، ویتامین دی و 

ببینند. آبرسانی 
کنتــــرل بدنی باید به  مســــئله مهم دیگر نیز اینکه راهبردهای 
کار گرفته شــــوند و خســــتگی ذهنی پیش بینی شــــود و از نظر 
ذهنی کنترل صورت گیــــرد، همچنین باید راهکارهای ریکاوری 
در نظــــر گرفته شــــوند و نظــــارت روزانه بــــر تمرینات و شــــرایط 

پذیرد. انجام  ورزشکار 

برگزاری 15 برنامه به مناسبت 
روز جهانی اسکواش در همدان

هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت اســــکواش استان همدان 
گفت: همزمان با روز جهانی اسکواش 15 برنامه در همدان برگزار 

خواهد شد.
اسداهلل ربانی مهر با اشاره به در پیش بودن روز جهانی اسکواش 
اظهــــار کرد: 24 مهر ماه روز جهانی رشــــته اســــکواش بــــوده که از 
همیــــن روز هیأت همــــدان 15 برنامــــه را برای برگــــزاری در این روز 

برنامه ریزی کرده است.
وی افــــزود: کلنگ زنی کــــورت اســــتاندارد و بین المللی همدان با 

حضور رئیس فدراسیون در این روز اتفاق خواهد افتاد.
رئیس هیأت اسکواش اســــتان همدان با اشــــاره به برنامه های 
دیگر ایــــن روز گفت: انعقاد تفاهم نامه با شــــرکت علیصدر برای 
اســــتفاده جامعه اســــکواش کشــــور از امکانات ایــــن مجموعه، 
دعــــوت از اســــتان هایی که همدان معیــــن آنها بــــوده و برگزاری 
مراسم ویژه این روز را در دستور کار داریم. وی با اشاره به رونمایی 
از پوســــتر روز جهانی اسکواش بیان کرد: پوســــتری ویژه این روز 
تهیه شده که در وبگاه جهانی اسکواش نیز منتشر خواهد شد.

رئیس هیأت اســــکواش اســــتان همــــدان عنوان کــــرد: در این 
پوســــتر نماد یوز ایرانی، آرامگاه بوعلی ســــینا، شــــعری از سعدی 
و لزوم اســــتفاده از ماسک در جلوگیری از شــــیوع کرونا استفاده 
شده اســــت. وی با بیان اینکه به دنبال تحول اسکواش استان 
همدان هســــتیم، گفت: خوشــــبختانه روز بــــه روز میل و رغبت 

خانواده ها به این رشته ورزشی افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: همدان در آینده ای نزدیک با ساخت کورت اسکواش 

به یکی از قطب های اصلی این رشته ورزشی تبدیل خواهد شد.

سرمربی تیم فوتسال بانوان همدان:

90درصد شاکله تیم همدان
 بومی است

تالش برای صعود به لیگ برتر فوتسال

هگمتانــــه، گروه ورزش: ســــرمربی تیم فوتســــال بانوان هیــــأت فوتبال 
اســــتان همدان بابیان اینکه 90درصد شــــاکله تیم همدان بومی است، 
گفت: در دور نهایی لیگ دسته یک فوتسال کشور باقدرت برای کسب 

سهمیه لیگ برتر می جنگیم.
فریبا ترک با اشاره به دیدارهای دور نهایی لیگ دسته یک فوتسال کشور 
اظهــــار کرد: 8 تیم حاضر در ایــــن مرحله فرهان مالرد، انرژی بر پارســــیان، 
ل مرکزی، صدرا تهران، هیأت  هیأت فوتبال رودان، کیمیا اسفراین، ایده آ

فوتبال لردگان و تیم هیأت فوتبال استان همدان هستند.
وی افزود: در نهایت تیم ها در دو بازی رفت و برگشت به مصاف یکدیگر 

رفته و در چهار تیم راهی لیگ برتر خواهند شد.
سرمربی تیم فوتسال بانوان هیأت فوتبال استان همدان با بیان اینکه 
90 درصد شاکله تیم همدان بومی هســــتند، گفت: تنها یک بازیکن غیر 

بومی داریم و تمام بازیکنان جوان و با غیرت و تعصب هستند.
ترک عنوان کرد: ما با بچه های بومی همدان از دســــته سوم شروع کردیم 
تا به این مرحله رســــیده ایم که رســــیدن به موفقیت تنها حاصل تالش 

بازیکنان بوده است.
وی با بیان اینکه راه صعود بســــیار ســــخت اســــت، بیان کــــرد: تیم های 
قدرتمنــــدی در این مرحله حضور دارند اما ما هم تمام تالشــــمان را انجام 
می دهیــــم ضمن اینکه تنها حامــــی تیم ما هیأت فوتبال اســــتان بوده و 

هیچ حامی مالی نداریم.
سرمربی تیم فوتســــال بانوان هیأت فوتبال استان همدان عنوان کرد: 
امیدواریم با پیگیری مســــؤوالن هر چه زودتر برای شروع تمرینات سالن 

در اختیار ما قرار بگیرد تا تمرینات خود را شروع کنیم.

همدان در جمع برترین های 
قایقرانی کشور

هگمتانــــه، گروه ورزش: مســــابقات قهرمانی کشــــور روئینــــگ بانوان با 
برگــــزاری دور نیمه نهایــــی در دریاچه آزادی و با معرفــــی برترین ها به پایان 
رسید. مســــابقات قهرمانی کشور روئینگ بانوان گرامیداشت چهلمین 
ســــالگرد دفاع مقدس و یادواره قایقران فقید زنده یاد صبا شایســــته به 

میزبانی دریاچه آزادی برگزار شد و با معرفی برترین ها به پایان رسید.
در بخــــش روئینگ تکنفره ســــنگین وزن: نگار نگهدار از تهران، اســــراء 

جوانمردی از کردستان و »مریم کرمی« از همدان اول تا سوم شدند.
در روئینگ تکنفره ســــبک وزن: نازنین مالیی از گیالن، شــــکیبا وقوفی 
از تهــــران و زینب نــــوروزی از زنجــــان عنوان هــــای اول تا ســــوم را به خود 
اختصاص دادند. در پایان و با جمع بنــــدی امتیازات تیم های تهران با 22 
امتیاز اول شــــد، گیالن با 17 امتیاز و با توجه به کســــب نشــــان طال نائب 

قهرمان شد و »همدان« با 17 امتیاز عنوان سومی را به دست آورد.

تذکر به باشگاه های متخلف

احتمال تعطیلی مجدد 
تمرینات

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: روابــــط عمومــــی هیــــأت 
فوتبال اســــتان همدان طــــی اطالعیه ای اعالم کرد: 
حســــب پیگیری ها و نظارت هیأت فوتبال استان 
همدان، حراست اداره کل ورزش و جوانان استان 
همــــدان، هیــــأت پزشــــکی ورزشــــی و ســــتاد کرونا 
تعدادی از باشگاه های فوتبال استان در تمرینات 
خود بــــه هیــــچ وجــــه نــــکات بهداشــــتی را رعایت 
نمی کننــــد اعم از تعــــداد نفرات حاضــــر در زمین و 
نبود ماسک، مواد ضدعفونی کننده در رختکن به 
آینده  همین دلیل این تعداد باشگاه ظرف دو روز 

آنها تعطیل خواهد شد. تمرینات 
همچنیــــن در صــــورت ادامــــه ایــــن رونــــد توســــط 
سایر باشــــگاه ها با دستور ســــتاد کرونا و حراست 
اداره کل ورزش و جوانــــان اســــتان همدان تمامی 

کشید. تمرینات به تعطیلی خواهد 
این اطالعیــــه تأکید کرد: از مدیــــران عامل و مربیان 
تمامی باشــــگاه ها درخواســــت داریم که در صورت 
تمایل به روند بازگشــــایی تمرینــــات در فضای روباز 
رعایت اصول بهداشــــتی را ســــرلوحه کار خــــود قرار 

دهند.

 » »النصر
را نباید دست کم گرفت

پرسپولیس  اسبق  بازیکن  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
را دارد اما  آسیا  گفت: پرسپولیس لیاقت قهرمانی 

نباید النصر را دست کم بگیرد.
ابراهیــــم اســــدی در گفــــت و گویــــی دربــــاره برتری 
پرسپولیس مقابل پاختاکور ازبکستان اظهار کرد: 
پرســــپولیس در 10،20 دقیقه اول توانست با فشار 
به حریــــف، پاختاکور را در زمین خــــودش نگه دارد 
و احســــاس می کنم تیــــم ازبکســــتانی مانند دیدار 
پرســــپولیس برابر الســــد قطر که در زمین خودش 
تجمــــع کرده و چشــــم به ضد حمــــالت دوخته بود، 
ســــعی می کرد با نظــــم، انضبــــاط و هماهنگی تیمی 
همین روش را مقابل خود پرسپولیس پیاده کند.

وی افزود: با این وجود پس از اخراج ماشــــاریپوف 
پرسپولیس توانست سوار بازی شود و به گل هم 
 ، برســــد. در نهایت هم توانست با ارائه فوتبالی برتر

این بازی را هم ببرد.
اســــدی درباره بازی پرســــپولیس مقابــــل النصر در 
پرســــپولیس  امیدوارم  گفت:  نهایــــی  نیمه  مرحله 
بتوانــــد با برتــــری مقابل النصر قهرمان غرب آســــیا 
شــــود. این تیم دو ســــال قبل هم با ســــرمربیگری 
برانکــــو به فینال صعود کرد و بازیکنانش امســــال 
آنچــــه در حــــد نــــام و شــــخصیت  هــــم می تواننــــد 
تیــــم تجربه  کنند. این  پرســــپولیس اســــت، تکرار 
صعود به فینال لیگ قهرمانــــان را دارد و اطمینان 
دارم در بازی با النصر عربســــتان هم رسیدن به این 

هدف دور از دسترس نیست.
وی افــــزود: اکنون تیم های شــــرق آســــیا به دلیل 
درگیری بــــا بحران کرونا نتوانســــته انــــد بازی های 
خــــود در لیــــگ قهرمانان را برگــــزار کننــــد و تا حد 
در  پرســــپولیس  هســــتند.  دور  آمادگی  از  زیــــادی 
آمادگی  صــــورت صعود بــــه فینــــال می توانــــد از نا
تیم های شــــرق قاره و غیرت و تعصب بازیکنان و 
کادرفنی خودش برای رســــیدن به قهرمانی آســــیا 

کند. استفاده 

خبـــــــــــــــر

عدم تمرکز 
مانع صعود پاس

هگمتانه، گروه ورزش: با سالم..
امروزه همــــه ذهن ها درگیر این اســــت که چرا پاس 
به لیگ یــــک صعــــود نکرده...به لحاظ شــــرایط فنی 
وشــــخصیتی تیم پاس مســــتحق صعــــود به لیگ 
باالتر بود چون همه شــــرایط و وسایل از لحاظ مالی 
ســــخت افزاری وغیره برای این تیــــم مهیا بود،وقتی 
تیمی یک فصل جزء تیم های باالی جدول هســــت 
و همه امکانات و شرایط توسط عوامل و مسووالن 
تیم در اختیار ســــرمربی قرار میگیرد فقط یک عامل 
در عــــدم نتیجه گیــــری مؤثــــر اســــت...آن هم عدم 
تمرکز می باشــــد که خود آن می توانــــد به چند عامل 
کم  دست  مالی2_  باشــــد..1_دغدغه های  وابســــته 
گرفتــــن حریف3_ آماده نبــــودن بازیکنــــان از لحاظ 
فنی و ذهنی وتوجیه نشــــدن انها بــــه لحاظ اهمیت 
بــــازی4_ وضع روانــــی و روحی کادرفنــــی و انتقال آن 
بــــه بازیکنان درطول هفته5_تمرینــــات ویژه و آنالیز 
حریف به لحــــاظ نقاط ضعف و قــــوت حریف و حتی 
تمرین و آمادگی ذهنی به جهت کشیده شدن بازی 
بــــه وقت اضافه و یا ضربــــات پنالتی؛که ما عمال عدم 
تمرکز بازیکنــــان حتی کادر فنی را مشــــاهده کردیم 
کــــه در طول زمــــان بازی هیــــچ توان فنی نداشــــته و 
نتوانســــتند هیچ تغییر تاکتیکی را انجام دهند حتی 
در زمانی که تیم حریف ده نفر شد هیچ تغییر آهنگی 
چه به لحاظ فنی چه به لحاظ روانی در تیم پیدا نشــــد 
که این مهم فقط با داشــــتن یک لیدر قوی در زمین 
می توانســــت انجام شود که متأســــفانه هیچ یک از 
بازیکنان نتوانســــتند از عهده آن بر آیند و نبود یک 
بازیکن بزرگ درتیم وچنین مسابقه ای در تیم پاس 

نمودار بود.
»مجید بیگم جانی- مربی سابق پاس و الوند همدان«

یادداشت
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7 اقتصاد و بازار

هگمتانه، گــــروه اقتصــــاد و بــــازار - زهرا ذوالفقــــاری: این 
روزها شــــرایط اقتصادی کشــــور حال خوشــــی ندارد و طی 
چندیــــن ماه اخیــــر افزایش قیمــــت  انواع کاالهــــا آنچنان 
زیاد بوده اســــت که مردم را از نظر معیشــــتی در تنگنا قرار 
داده اســــت، اما با ایــــن وجود و با افزایــــش قیمت کاالها 
مــــردم به ناچــــار خرید برخی کاالهــــا را از ســــبد خانوار خود 
حذف کرده انــــد، اما در این تورم فزاینــــده، افزایش قیمت 
مســــکن و به تبع آن اجــــار ه بها توان را از مســــتأجر گرفته 
است، شــــاید مردم بتوانند برخی کاالها را از زندگی حذف 
کنند، اما خانه و ســــقف باالی سر یکی از اساسی ترین و با 
اهمیت  ترین ضروریات زندگی انســــان به شمار می رود، و 
مســــتأجران چگونه می توانند زیر فشار قیمت های افسار 
گســــیخته رهن و اجاره بها کمر راســــت کننــــد؟! افزایش 
قیمت مســــکن و به دنبال آن افزایــــش قیمت اجاره بها 
در همــــدان همچون تکه های بازی دومینو پشــــت ســــر 
هم،تراژدی خانه به دوشــــی مستأجران را به همراه دارد، که 
 ، باید در وصــــف آن گفت: »چه عضوی بــــه درد آورد روزگار

.» دگر عضوها را نماند قرار
کافی است سری به مشاوران امالک واقع در شهر همدان 
 ، در مناطــــق مختلف بزنــــی و بخواهی به عنوان مســــتأجر
خانــــه ای را اجاره کنی، آنگاه بــــا قیمت هایی مواجه خواهی 
شــــد که دود از کلــــه ات برمی خیــــزد، نگارنده بــــه چندین 
مشاور امالک شــــهر در مناطق مختلف سر زده است تا از 

نزدیک قیمت های اجاره بها را بررسی کند.
آنچه که بســــیار رنج آور اســــت، افزایش قیمــــت اجاره بها 
است، به گونه ای که صاحب خانه ای در محله حمام قلعه، 
که سال قبل برای آپارتمان 60 متری 15 سال ساختش در 
طبقه دوم بدون آسانسور و انباری و پارکینگ، 8 میلیون 
تومان رهن با اجاره بهای 600 هزار تومان دریافت می کرد، 
امسال از مستأجر خود که کارگر نانوایی است 20 میلیون 
تومان رهن با ماهیانه اجاره بهــــای یک میلیون و 200 هزار 
تومان گرفته اســــت و مســــتأجر که ناچار به دلیل هزاران 
مشــــکل و به دلیل اینکــــه باید برای دختــــر خانه جهیزیه 
بخرد و امکان جا به جایــــی ندارد این مبلغ را به قبول کرده 

است.

نزدیــــک بــــه 700 هــــزار نفر جمعیــــت، در شــــهر همدان و 
نواحی حاشیه ای شــــهر زندگی می کنند، که عده ای از این 
جمعیت صاحــــب خانه و عده ای از آنها مســــتأجر و اجاره 
نشین هســــتند، در این وانفســــای گرانی مسکن که روز 
بــــه روز وضعیت وخیم تــــری پیدا می کنــــد می توان گفت 
خوشــــا به حال صاحب خانه ها و با این نرخ های اجاره بها و 

کرایه خانه ها باید بگوییم وای به حال اجاره نشین ها.
طی چند سال اخیر قیمت مسکن رو به افزایش گذاشته 
اســــت، اما متأســــفانه طی یک ســــال اخیر ایــــن افزایش 
قیمت تصاعدی بوده، به طوری که می توان اذعان داشت 
که افزایش قیمت در زمینه مســــکن طی چند ماه نزدیک 
به صد برابر شده است و گواه بر این موضوع همین خرید 
و فروش های مســــکن و ملکی اســــت که از گوشه و کنار 

می شنویم.
این در حالی اســــت که چندی پیش دادستان همدان و 
ســــتاد ملی مبارزه با کرونا اعالم کرده اند که افزایش بیش 
از 15 درصدی اجاره بها در شــــهری چــــون همدان ممنوع 
است و تخلف محسوب می شود و نظارت ها و بازرسی ها 
وجــــود دارد و هیچ صاحب خانه ای حــــق افزایش اجاره بها 

بیش از این عدد را ندارد.
کوی شــــهید مدنی در منطقه ســــه شــــهر همدان، یکی از 
پــــر جمعیت ترین کوی  های شــــهر همدان اســــت که در 
آپارتمان های کوی اندیشــــه که حتی از خود کوی شــــهید 
مدنی هم چندین کیلومتر فاصله دارد و منطقه ای شلوغ 
بــــوده و از نظــــر امکانــــات جــــزء مناطق ضعیف به شــــمار 
می رود، قیمت یک آپارتمان 60 متری بدون هیچ امکانات 

 ، و در طبقه ســــوم یک مجتمع 4 واحدی بدون آسانســــور
مبلغ رهــــن 30 میلیون تومان با اجــــاره بهای یک میلیون 

تومان است.
یکی از شهروندان همدانی در گفتگو با خبرنگار هگمتانه 
گفت: صاحب خانه مبلغ اجاره را بــــاال برده بود و برای پیدا 
کردن آپارتمان کوچک تمام شهر را زیر پا گذاشتم و با پولی 

که دارم توانسته ام یک آپارتمان 50 متری اجاره کنم.
وی بیان کرد: ایــــن که می گویند صاحــــب خانه حق ندارد 
مبلغ اجــــاره را بیــــش از 15 درصد اضافه کنــــد فقط در حد 
حرف است، صاحب خانه ما که نزدیک به 50 درصد مبلغ 
اجاره را زیاد کرده بود و به ما گفت اگر نمی توانید پرداخت 

کنید تخلیه کنید.
این شــــهروند همدانی گفــــت: اینکه گفته انــــد می توانید 
شــــکایت کنید هم واقعا در عمل کاربردی نیست، وقتی 
من ندارم چنیــــن مبلغی را پرداخت کنــــم، پس قراردادی 

نوشته نشده که بروم شکایت کنم.
در منطقه اعتمادیه یکی از شهروندانی که از مشاور امالک 
خارج می شــــد در گفتگو با خبرنــــگار هگمتانه گفت: من 
خانه ام را دو ســــال قبل اجاره کرده ام در کوچه شاهد اول 
بلوار اعتمادیه، سال اول 50 میلیون تومان رهن پرداخت 
کــــردم با 800 هــــزار تومان اجاره، پارســــال مبلــــغ اجاره یک 
میلیون تومان بود، اما امســــال صاحب خانه گفته است 
مبلــــغ رهن بایــــد 150 میلیون تومان باشــــد بــــا ماهیانه 2 

میلیون تومان اجاره و اگر نمی توانید خانه را تخلیه کنید.
علوی افزود: چگونه اســــت که این همه گفتند هیچ کس 
حق اضافه اجاره بها تا 15 درصد را ندارد، اما صاحب خانه ها 
هر قیمتی دلشــــان می خواهد می دهند، متأســــفانه هیچ 
نظارت و یا اجباری بر این موضوع نیســــت، مردم توان این 

همه گرانی اجاره بها را ندارند.
وی بیان کرد: همســــر من سالخورده اســــت و پسرم هم 
شــــغلش تحت تأثیر کرونا بــــوده و درآمدش از نصف هم 
کمتر شــــده، چگونه می توانیم از عهده این مبلغ اجاره بها 
برآییم، متأســــفانه تمام شــــهر همدان اوضاع همین گونه 
است و مردم مستأجر از این همه گرانی درمانده شده اند.

ســــایر مناطق شــــهر نیز به همین منوال اســــت، خیابان 
پاســــداران آپارتمان 60 متری با 60 تومان رهن و یک و نیم 
میلیون تومان اجاره، واحد 60 متری در بلوار خواجه رشید 
80 میلیون رهن با ماهــــی 2 میلیون تومان اجاره، در کوی 
شــــهید بهشــــتی واحد 60 متری، 50 میلیون تومان رهن 
با یک میلیون تومان اجاره در کوی شــــهید مدرس واحد 
100 متری 210 میلیون تومان رهن با 2 میلیون و 100 تومان 
اجاره ماهیانه و همینطور در ســــایر نقاط شــــهر از حاشیه 
شــــهر گرفته تا مرکز شــــهر و مناطق مختلف قیمت های 

سرسام آور اجاره بها توان را از مردم مستأجر گرفته است.
متأســــفانه این افزایش نــــرخ اجاره بها در حالی اســــت که 
مردم به دلیل شــــرایط اقتصادی کشــــور و از ســــوی دیگر 

بیمــــاری کرونا در تنگنا قــــرار گرفته اند، کارگــــری که ماهی 
یــــک میلیون تومان هم درآمد ندارد و ســــه فرزند هم دارد 
)دیزج( که از مناطق کم  چطور می تواند در کوی ولــــی عصر
برخوردار شهر اســــت ماهیانه 800 تومان اجاره بها با رهن 
50 میلیون تومان برای واحد 50 متری بپردازد؟! متأسفانه 
افزایش قیمت اجاره بها در تمام مناطق شــــهر همدان به 
چشــــم می خورد، اگرچه تعــــدادی از صاحب خانه ها منبع 
درآمدی ندارند و به دلیل اوضاع اقتصادی و گرانی ها ناچار 
به افزایش کرایه منزل خود هستند تا بتوانند زندگی شان 
را بچرخاننــــد، امــــا در ایــــن بین هم کســــانی هســــتند که 
چندیــــن آپارتمان دارند و ناعادالنه و بــــدون هیچ انصافی 
قیمت های چندین برابری برای اجاره منازل خود قرار داده 

انــــد و از طرف دیگر افزایش اجاره بها نه تنها در همدان 15 
درصد نیست بلکه گاه به 100 درصد هم رسیده است.

صاحب خانه ها به بهانه افزایش قیمت مســــکن، چندین 
برابــــر روی اجاره بهای خــــود می کشــــند و در این بین هیچ 
عامل بازدارنده برای صاحب خانه های همدانی وجود ندارد.

علیرغم تمــــام تأکیدات مبنی بر اجــــرای ابالغ های اخیر در 
خصوص درصــــد افزایش اجــــاره بها و امتناع مشــــاورین 
امالک از بســــتن قراردادهای اجاره بیــــش از 15و 20 درصد 
افزایش اجاره بها؛ قراردادهای خارج از مشاور امالک بدون 
اجرای اصول و ضوابط قانونی بین موجر و مستأجر بسته 

می شود خواه آنکه مستأجر راضی باشد و یا ناراضی.
کمااینکه نوشتن قراردادهایی خارج از مشاورین امالک و 
به صورت ثبت نشده، مشکالتی را به وجود خواهد آورد و 
نمونه های بسیاری در مراجع قضایی از دعوای بین موجر 
و مســــتأجر وجود دارد که خارج از قانــــون و بدون رعایت 

مفاد قانونی قرارداد نوشته اند.
از طرف دیگر صاحب خانه هایی که خانه آنها تخلیه شــــده 
و کســــی برای اولین بار قرار اســــت با آنها قــــرارداد ببندد، 
قیمت های بــــه دور از انصاف و عدالت و بســــیار باال برای 
واحد های مســــکونی ارائه می کنند که متأســــفانه مردم را 
با مشــــکل مواجه کرده اســــت و چیزی جز خانه به دوشی 

مستأجران را در برندارد.
بازار مســــکن طوری به حال خود رها شده است که اگر به 
همین منوال ادامه پیدا کند، باید منتظر تبعات اجتماعی 
منفــــی آن باشــــیم که چادرنشــــینی و حاشــــیه نشــــینی و 
ســــرقت کم تریــــن آن اســــت و اگرچــــه متولیــــان اذعان 
می کنند که گرانی مســــکن در همدان مانند ســــایر نقاط 
کشــــور اســــت، گمان نمی کنیم قیمت اجاره بها در سایر 
نقاط مانند همدان باشد، که اگر هم باشد دلیل نمی شود 
کاری برای کنترل و جلوگیری از ســــرعت افزایش اجاره بها 
در همدان نکرد و چه بهتر که همدان اولین شهری باشد 
کــــه راه حلی ضرب األجلی برای گرانی های مســــکن و اجاره 

بها ارائه کند.
ادامه دارد...

تو که صاحب خانه ای
رحمی بکن!

زهرا ذوالفقاری

این روزها که گرانی انواع و اقسام کاال بیداد می کند و 
مردم برای مایحتاج اولیه زندگی در مشقت و سختی 
هســــتند، مســــتأجران عالوه بر این گرانی ها باید با 
گرانی اجاره خانه نیز دست و پنجه نرم کنند، افزایش 
اجاره بهــــا در همدان آنقدر زیاد اســــت که نای مردم 

مستأجر را گرفته است.
متأســــفانه صاحب خانه هــــا بــــه بهانه گران شــــدن 
قیمت مســــکن و ملک و زمین چندیــــن برابر روی 
پول رهن و اجاره می کشــــند و خانه هــــای خود را که 
منبع درآمــــدی برای آنهاســــت و برخــــی از آنها حتی 
چندین خانــــه خالی دارند به قیمت هــــای ناعادالنه 
به اجاره می گذارنــــد و حتی آنها که قصد تمدید اجاره 
را دارنــــد هم قیمت هــــای بســــیاری روی پول پیش 
خانه و اجاره می کشــــند، این شــــرایط در حالی است 
که وضعیــــت اقتصادی مــــردم به ویژه قشــــر کارگر 
و مشــــاغل آزاد روز بــــه روز بدتر می شــــود و بیماری 
کرونا هم به آن دامن زده اســــت و در سایه تمام بی 
توجهی های مســــؤوالن و متولیان، صاحب خانه ها 
هم بی رحمانه بر این اوضاع سخت می تازند و از آب 

گل آلود ماهی می گیرند!
درست اســــت که برخی از این صاحب خانه ها که آن 
هم درصد پایینی را شامل می شود تنها درآمدشان 
از کرایه خانه اســــت، اما اغلب موجر های همدانی بر 
اساس شــــواهد و آنچه که می شنویم دارای شغل و 
درآمد خوب هستند و یا کارمند بوده و حقوق ثابت 
دارند، و خودشان هم بیشــــتر از یک خانه دارند، اما 

باز هم با مستأجر راه نمی آیند.
ای کاش می شــــد آن آقا و خانــــم صاحب خانه ای که 
خانه اضافی اش را به اجاره می دهد و درآمد و شــــغل 
مناســــب دارد و کارمنــــد اســــت، رحمی بــــه حال آن 
مســــتأجر روزمــــزد و کارگر که چندین ماه اســــت کار 
درســــت و حســــابی ندارد، بکند و روی رهن و مبلغ 
اجاره نکشــــد. ای کاش می شــــد این روزها که فشار 
اقتصادی کمر مردم کم درآمد و اجاره نشــــین را خم 
کرده است، صاحب خانه ها رحمی به حال این مردم 
می کردنــــد و این قیمت های چند برابری را روی اجاره 

بها نمی کشیدند.
انصاف، این روزها حلقه گمشــــده ای است که گویا 

دیگر به خاطره ها سپرده شده است.

یادداشت

ین ساختمان های  قدیمی تر
مسکونی جهان  

: در حالی که بیشــــتر  هگمتانه، گروه اقتصــــاد و بازار
ســــاختمان های مسکونی بعد از ســــال ها بازسازی 
می شــــوند ولــــی در دنیا هنــــوز مکان هایــــی وجود 
دارنــــد که خانه های آن به همان شــــکل کــــه هزاران 
سال پیش اســــتفاده می شدند باقی مانده اند. با ما 
همراه باشــــید تا بدانید قدیمی ترین ساختمان های 

مسکونی جهان در کجا قرار دارند.
کندوان �

که در شــــمال غربی ایران قرار  وستایی  کندوان، ر
صخره ای  خانه هــــای  قدیمی تریــــن  اســــت  گرفته 
وزه  وستا امر را در خود نگه داشــــته اســــت. این ر
به  شــــبیه  کــــه  آن  خانه هــــای  شــــکل  دلیــــل  بــــه 
کنــــدوی عســــل در دل کــــوه کنــــده شــــده اند از 
از  یکی  کندوان  اســــت.  برخوردار  باالیی  شــــهرت 
وزه  وســــتای صخره ای جهان اســــت که امر ســــه ر
در  خانه های  این  در  اســــت.  مســــکونی  همچنان 
168 خانواده  آمار حــــدود  آخریــــن  دل کــــوه طبق 
بــــه  خانه هــــا  ایــــن  قدمــــت  می کردنــــد.  زندگــــی 

می رسد. پیش  سال  هشتصد 
قدیمی ترین خانه در فرانسه �

آویرون فرانسه که  قدیمی ترین خانه در روســــتای 
باز می گردد. این ساختمان   13 آن به قرن  ساخت 
فضــــای کمی را روی زمین اشــــغال کرده اســــت و 
آن  در دو طبقه روی هم ســــاخته شــــده چرا که در 
زمــــان مالیات هر خانــــه بابت فضایی که اشــــغال 
بــــه همین دلیــــل برای  گرفته می شــــد و  می کنــــد 
کاهش هزینــــه این خانه به شــــکل دو طبقه روی 

شد. ساخته  هم 
صنعا �

شــــهر صنعــــا در یمــــن بــــه تنهایــــی از قدیمی ترین 
شــــهرهای مســــکونی جهان اســــت و طبیعیست 
کــــه خانه هایی که در این شــــهر مورد اســــتفاده قرار 

می گیرند نیز از قدیمی ترین خانه ها به شمار بروند.
صومعه ارتودوکس ســــن جرج صومعه ای است که 
در قرن ششــــم تاسیس شده اســــت. این صومعه 
در میان صخره ها و در اورشلیم ساخته شده است 
که امروزه همچنان توســــط راهبان ارتودوکس این 
منطقه مورد استفاده قرار می گیرد و بازدیدکنندگان 
نیــــز می توانند با اســــتفاده از پلــــی که در کنــــار این 
صومعــــه ســــاخته شــــده وارد آن شــــده و از یکــــی از 

قدیمی ترین ساختمان های جهان دیدن کنند.
میمند �

روســــتای صخره ای میمند در دهســــتان میمند در 
اســــتان کرمان قــــرار دارد که بعنوان یک روســــتای 
باستانی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. 
میمند از معدود اماکنی است که معماری صخره ای 
آن استفاده شده است. مهم ترین  در تمام ساختار 
شاخصه این روستا در مقایســــه با روستاهای دیگر 
همچــــون کاپادوکیــــا مســــکونی بــــودن واحدهای 
صخره ای آن اســــت. به عبارت دیگر زندگی هنوز در 

میمند معنای خود را از دست نداده است.

نکتـــــــــه

یختگی بازار مسکن چیست؟ عامل بهم ر
: با وجود طرح های کنترلی  هگمتانه، گروه اقتصاد و بازار
برای کاهش قیمت مســــکن و پاسخ گویی به تقاضای 
موجــــود، متوســــط قیمــــت هــــر مترمربع مســــکن در 
کالنشــــهر تهران به بیش از 23 میلیون تومان رسیده 

است.
به نوشته اقتصاد24 به نقل از اعتمادآنالین، عددی که 
با توجه به کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید موجود 
حقوق و دســــتمزد، خرید مســــکن را برای بخش بزرگی 
از مردم دســــت نیافتنی تر کرده است. استدالل عمده 
دولــــت در چند ســــال گذشــــته درباره دالیــــل افزایش 
قیمــــت زمین و ملک، بــــه هم خوردن تعــــادل عرضه و 
تقاضای مســــکن اســــت و بر همین اســــاس هم طرح 
مالیــــات بر خانه های خالی قرار اســــت به اجرا گذاشــــته 
شــــود تا طرف »عرضه مســــکن« تقویت شــــود. قرار بر 
این بود تــــا طبق طــــرح مطالعات طرح جامع مســــکن، 
ســــاالنه یک میلیون واحد مسکونی ســــاخته شود، با 
این وجود در هفت ســــال اخیر در هر ســــال حدود 300 
هزار واحد مسکونی ساخته شده است و به این ترتیب 
در این چند سال، حدود 4 میلیون واحد کمبود عرضه 
مســــکن به وجود آمده و گفته می شــــود ایــــن کمبود 
عرضه منجر به افزایش قیمت مســــکن شد. بر اساس 
اعالم بانک مرکزی، مرداد ماه امســــال متوســــط قیمت 
یک مترمربع مسکن در شهر تهران به 23 میلیون و 100 
هزار تومان رســــید که نســــبت به ماه مشابه سال قبل 
77،4 درصد و نســــبت به ماه قبل 10،5 درصد افزایش را 

نشان می دهد.
همچنین در مرداد مــــاه 1399 تعداد معامالت به 9080 
فقره رســــیده که نســــبت به ماه گذشــــته 35،4درصد 
کاهــــش و نســــبت بــــه مــــاه مشــــابه ســــال گذشــــته 
175،8درصد افزایش داشــــته اســــت. اما موضوعی که 
اخیرا محمد اســــالمی، وزیر راه و شهرسازی در خصوص 

بازار مســــکن مطرح کــــرده دلیل شــــوک قیمتی در این 
بازار است. او گفته که افزایش قیمت مسکن به دلیل 
»هجوم نقدینگی سرگردان« به بازار ملک و مستغالت 
بوده و افــــزوده که » تحــــوالت پرالتهابی که امــــروز بازار 
مســــکن با آن روبه رو اســــت صرفا به فعل و انفعاالت 
ایــــن بــــازار مرتبــــط نمی شــــود، بلکــــه حجــــم نقدینگی 
لجام گســــیخته موجود در کشــــور این بال را بر ســــر بازار 
مســــکن آورده و کافی است سوداگران احساس کنند 
یک بازار از بازدهی خارج شــــده، ســــریعا نقدینگی ها را از 
بازاری خارج و به بــــازاری دیگر منتقل می کنند.« به گفته 
وزیر راه و شهرســــازی راهکار حل مشــــکل مســــکن و 
ساماندهی نقدینگی های ســــرگردان در جامعه اعمال 
سیاســــت و برنامه های کاربردی از ســــوی دولت است 
تا بتواند نقدینگی را کنترل و با جمع کردن آن از ســــطح 

جامعه، این پول ها را به سمت تولید هدایت کند.
اما آیا تنهــــا هجوم نقدینگی به بازار مســــکن این بازار را 

تحت تأثیر قرار داده و قیمت ها را باال برده است؟
عطــــااهلل آیت اللهی، کارشــــناس بــــازار مســــکن درباره 
سخنان وزیر راه و شهرســــازی می گوید: به هر حال این 
نقدینگی لجام گسیخته که بر اساس برآوردها به حدود 
2700 هزار میلیارد تومان رســــیده وارد هر بازاری شــــود 
آسیب های خود را می زند، این روزها نقدینگی در کشور 
ما همچون سیلی خروشان هر روز به یک طرف حرکت 
می کنــــد و متأســــفانه به دلیــــل عدم مدیریت از ســــوی 
دولت از این نقدینگی سرگردان بهره برداری نمی شود. 
او ادامه می دهد: هر چند ممکن اســــت این نقدینگی 
مزیتی برای ســــرمایه گذاران مســــکن باشــــد، اما فشــــار 
اصلی روی افرادی اســــت که خواســــتار تهیه مســــکن 
هســــتند و ایــــن قیمت ها آنهــــا را نگران کرده اســــت و 
کســــانی که همین االن هم امکان خریــــد خانه ندارند با 
این گرانی ها ناامیدتر می شــــوند. ورود نقدینگی به بازار 

مســــکن منجر به افزایش تالطم ها و تشدید قیمت ها 
در بازار شــــده، اما آنچه در دو ســــال اخیر شــــاهد بودیم 
کاهش عرضه مســــکن بوده تا هجوم نقدینگی به این 

. بازار
او با اشــــاره به موضــــوع عرضه و تقاضا در بازار مســــکن 
می گویــــد: موضوع اصلی کــــه نباید دولــــت از آن غافل 
شود، عرضه مســــکن ارزان قیمت با شرایط مناسب به 
مردم اســــت، طبیعتا زمانی که عرضه مسکن زیاد شود 

قیمت ها هم رشد زیادی نخواهند کرد.
آیت اللهی توضیح می دهد: نقدینگی سرگردان همیشه 
به ســــمت بازاری حرکت می کند که ســــوددهی بیشتری 
داشته باشد، اما اینکه دلیل اصلی این گرانی ها تنها ورود 
نقدینگی سرگردان باشد جای تردید دارد. این کارشناس 
بازار مســــکن توضیــــح می دهــــد: تعداد مســــکن های 
لوکســــی که در مناطق مختلف تهران ســــاخته شــــده و 
مشــــتری خاص خود را دارند، کم نیســــتند اما برای اینکه 
بتوان بازار مســــکن را کنتــــرل کرد دولت باید ســــاخت 
خانه هــــای ارزان قیمــــت را افزایش دهــــد همان گونه که 
پروژه های مســــکن مهر و مسکن ملی کلید خورد و جزو 

طرح های موفقی هم به شمار می روند.
آیت اللهی می گوید: در حال حاضر در 90 درصد خانه های 
مســــکن مهر افراد ساکن شــــده اند و ضرورت دارد این 
دست از طرح های حمایتی گسترش پیدا کرده به شرط 
آنکه شرایط را برای سرمایه گذاران تسهیل کنند و زمان 
برداشت ســــرمایه و سودشان برای آنها قوانین عجیب 
و غریب صادر نشــــود تا آنها هم برای ســــرمایه گذاری در 
این بخش تمایل نشــــان دهند تا هــــم باعث افزایش 

اشتغال و هم تولید مسکن در کشور شود.
آیت اللهــــی افزایش قیمت مســــکن مهر را نیــــز تأیید 
می کند و می گوید: مسلما قیمت مسکن مهر از 5 سال 
پیش باالتر رفته و آن هم به دلیل رشــــد قیمت مصالح 

ساختمانی اســــت که بســــیار تغییر کرده اما همچنان 
ایــــن نوع مســــکن از ســــاخت خانه های شخصی ســــاز 
ارزان تر است و اقشار متوسط و ضعیف می توانند آن را 
خریداری کنند. بر اســــاس این گزارش، سیاست گذاری 
در عرصه ملک در ایران با کشــــورهای دیگر تفاوت دارد 
به گونه ای که در کشــــورهای دیگر بــــه هیچ عنوان برای 
افراد صرف نمی کند که در بازار مســــکن سرمایه گذاری 
کنند، چراکــــه مالیات های ســــنگین و هزینه های باالی 

عوارض، سودی برای آنها باقی نمی گذارد.
از سوی دیگر رشــــد قیمت ها در این بخش هم از سوی 
دولت کنترل می شود؛ بنابراین هیچ انگیزه ای برای افراد 
برای ورود سرمایه ها شــــان و کســــب رانت در این حوزه 
باقــــی نمی مانــــد. افزایش قیمت در دیگر کشــــورها یک 
شیب مالیم دارد و مانند ایران ناگهان پنج برابر یا بعضا 10 
برابر نمی شود. این در حالی است که مسکن در کشور ما 
به یک کاالی سرمایه ای تبدیل شده است و عده زیادی 
سرمایه های شان را به این بازار می آورند تا سودی بیشتر 

از بانک یا سایر سرمایه گذاری ها به دست آورند.
رشــــد نقدینگی در ســــال های گذشــــته نیز به علت باال 

رفتن تورم همواره بر تولید لطمه زده و از آنجا که از رشــــد 
نقدینگــــی در جهت تولید اســــتفاده نشــــده و عمدتا به 
سمت داللی حرکت کرده اســــت، روند سرمایه گذاری در 
تولید را کند کرده و در شرایطی که بازدهی سرمایه گذاری 
، زمین، مســــکن  در بازارهایــــی همچــــون طال، ســــکه، ارز
و در نهایت بــــورس و ســــپرده گذاری بانکــــی جذاب تر از 
ســــرمایه گذاری در تولید بوده؛ موجب خروج ســــرمایه از 
تولید و حرکت به بازار داللی شده است. در ایران و در دو 
دهه اخیر به علت افزایش بیش از حد نقدینگی و عرضه 
محدود نوسانات بازار مسکن تشدید شده است، ورود 
نقدینگی با انگیزه ســــرمایه ای به طور دقیق با دوره های 

جهشی افزایش قیمت مسکن منطبق است.
در عیــــن حال مردم چاره ای ندارند جــــز اینکه برای حفظ 
ارزش پــــول و ســــرمایه خــــود اقــــدام به خرید گســــترده 
مســــکن کنند و عمال ملک از یک کاالی مصرفی به یک 
کاالی سرمایه ای تبدیل شده اســــت. در این شرایط به 
نظر می رسد نخســــتین اقدامی که باید انجام شود، این 
اســــت که خانه های خالی، فوری به بازار مســــکن عرضه 

شوند تا تعادل الزم به وجود بیاید.

   در ابالغی که ســــتاد ملــــی مبارزه با کرونا مصوب کرده اســــت، اینگونه مطرح شــــده اســــت که:» همه 
قراردادهای اجاره مربوط به امالک مســــکونی اســــتیجاری که تا تاریخ 8 تیر 99 هنوز تمدید نشــــده است، در 
صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مســــتأجر تا سه ماه پس از اعالم رسمی وزارت بهداشت و درمان و 
آموزش پزشــــکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می شود، حداکثر افزایش اجاره 
، کرج،  ، اصفهان، شیراز بها یا مبلغ رهن برای شــــهر تهران تا 25 درصد، کالن شــــهرهای دیگر )مشــــهد، تبریز

، قم، کرمانشــــاه( تا 20 درصد و سایر شهرهای کشور تا 15 درصد خواهد بود.« اهواز

   چگونه اســــت که ایــــن همه گفتند هیــــچ کس حق اضافــــه کردن اجاره بهــــا تا 15 درصد را نــــدارد، اما 
صاحب خانه ها هر قیمتی دلشــــان می خواهد می دهند، متأســــفانه هیچ نظارت و یــــا اجباری بر این موضوع 

نیست، مردم توان این همه گرانی اجاره بها را ندارند.

بخش اعظمی از توافق ها بین موجر و مستأجر 
ج از امالک صورت می گیرد که در این  خار

ج از مشاور امالک  قراردادهای توافقی خار
افزایش اجاره بها بیشتر از 20 درصد است.

این که می گویند صاحب خانه حق ندارد مبلغ 
اجاره را بیش از 15 درصد اضافه کند فقط در حد 

حرف است، صاحب خانه ما که نزدیک به 50 
درصد مبلغ اجاره را زیاد کرده بود و به ما گفت 

اگر نمی توانید پرداخت کنید تخلیه کنید.

گزارش هگمتانه از رها شدن بازار مسکن به حال خود

دومینوی افزایش قیمت 
اجاره بها در همدان و تراژدی 

خانه به دوشی



شرح مختصر کار:
1- مبلغ برآورد اولیه پروژه 5.944.343.052 )پنج میلیارد و نهصدوچهل وچهار میلیون و سیصدوچهل وسه هزار و پنجاه ودو(  ریال می باشد.

2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 297.217.000 )دویست ونودوهفت میلون و دویست وهفده هزار( ریال می باشد.
3- مدت اجرای پروژه 180 روز می باشد.

4- متقاضیان باید عضو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir باشند.
 متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخه 1399/07/06 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی 

به سایت سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
 تاریخ بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 13 روز دوشنبه 1399/07/28از طریق سامانه ستاد خواهد بود.

دورنویس: 081-38256207 تلفن: 38260571-4،  38261075-8 
www.nigc-hm.ir :آدرس اینترنت   

موضوع مناقصه: انجام کارهای ساختمانی، برقی و مکانیکال ایستگاه CGS & TBS روستای عمان

آگهی ارزیابی کیفی  مناقصه شماره 22-99 یک مرحله ای
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان همدان
)سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان

)شماره مجوز:  1399.3537(

)نوبت دوم(
تاریخ انتشار: 99/07/12   

روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان

)نوبت دوم(
تاریخ انتشار: 1399/07/12 آگهی تجدید مزایده عمومی فروش ملک

اداره کل آموزش فنــی و حرفه ای اســتان همدان در راســتای مقــررات و قوانین فــروش فضاهای مــازاد دولتی )بنــد »د« تبصره 12 
 قانون بودجه ســال1399( در نظر دارد فضاهــای مازاد قابل واگذاری خود را بشــرح ذیل از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت
 setadiran.ir به صــورت الکترونیکی از طریق مزایده عمومی )به شــماره 2099000107000003 واگذاری مرکز آموزش و اشــتغال 
روستای چنار علیاء( و )شــماره 2099000107000004 واگذاری مرکز آموزش و اشتغال روستای جعفریه تویسرکان( بفروش برساند. 
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهــی 1399/7/10 لغایت تا پایان وقت اداری1399/7/15  )5 روز کاری(  همه روزه از ســاعت 
8صبح الی 14 جهــت بازدید و دریافت اســناد به آدرس ذیل  مراجعــه و از تاریــخ 99/7/16 لغایت پایان وقــت اداری1399/07/30 

پیشنهاد خود را از طریق سامانه مذکور ارسال نمایند. همچنین زمان بازگشایی پاکت های مزایده در تاریخ 1399/08/1می باشد.
در ضمن رعایت موارد ذیل الزامی می باشد: 

1-  کلیه مراحل فرآیند مزایده صرفاً در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امکان پذیر می باشد.

2- پیشنهاد می گردد متقاضیان قبل از ارائه قیمت از اماکن موضوع مزایده شخصاً بازدید بعمل آورند.
3- عالقمندان  به شــرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی)توکن(از دفاتر پیشخوان دولت 

اقدام نمایند.
4- واریز مبلغ سپرده به میزان پنج درصد مبلغ کارشناسی الزامی می باشد.

فضاهای مورد مزایده فروش

ف
دی

ر

نام مرکز
متراژثبتیپالک

 )متر مربع(
آدرسقیمت پایه کارشناسی  کاربری

فرعیاصلی

1 
مرکزکارگاهی 

آموزش و اشتغال 
روستای چنار علیا

101

1047
بخش شش ثبتی 

 اراضی روستای
چنار علیا اسدآباد

804/64
کارگاهی 
صنعتی

  3/850/000/000
ریال

شهرستان اسدآباد، 
روستای چنار علیا 

مرکز کارگاهی آموزش
و اشتغال چنار علیا

2
مرکز کارگاهی 

آموزش و اشتغال 
روستای جعفریه

9

1608
بخش ثبتی پنج اراضی 

روستای جعفریه 
تویسرکان

684/19
کارگاهی رده 

یک
 6/350/000/000

ریال

شهرستان تویسرکان 
روستای جعفریه

مرکز کارگاهی آموزش
و اشتغال روستای جعفریه
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حدیث

مژده آزادی قدس پس از ۸۸ سال!
در  ســــال  هــــزار  بیــــش  از  تــــا  فرهنگــــی:  وه  گــــر هگمتانــــه، 
میالدی   1095 ســــال  در  اما  نبــــود!  خاصی  خبــــر  بیت المقــــدس 
ایــــن شــــهر و  کــــه  یــــادش افتــــاد  پــــاپ اوربــــان دوم،  ناگهــــان 
آن برای مســــیحیت خیلی مقدس است.  مین های اطراف  ز ســــر
آن  وع شــــد  وپا راه  افتاد و جنگی شــــر لشــــکرهایی از سراســــر ار

ناپیدا! سرش 
قــــدس  و  مقــــدس  زمین  ســــر و  اورشــــلیم  کــــه  بیت المقــــدس 
1099 توســــط صلیبی ها اشــــغال  هــــم نامیده می شــــد در ســــال 
از  آن، شــــهر در دســــت فاطمیان بود کــــه حاکمانی  شــــد. پیش  
رگــــی از خاورمیانه،  وشــــان بخش های بز مســــلمان بودند و قلمر
بیت المقــــدس  دربرمی گرفــــت.  را  مدیترانــــه  و  آفریقــــا  شــــمال 
و  فاخر  هنــــر  و  ممتــــاز  صنعــــت  بــــا  بــــود  آباد  شــــهری  آن موقــــع 
به  نداشــــت  زیــــادی  مدافعان  چــــون  ولــــی  باشــــکوه،  معمــــاری 
وحشــــی گری  کردند؟  چــــه  صلیبی ها  بعــــد  شــــد.  اشــــغال  راحتی 
از ســــاکنان عادی  70 هزار نفــــر  تــــا   30 ون وســــطایی!  نــــوع قر از 
بیانگر  و  اســــت  تخمینــــی  عــــددی  این  البتــــه  کشــــتند.  را  شــــهر 
یبا همه ســــاکنان مســــلمان شــــهر کشــــته شدند؛ حاال  آن که تقر
کشــــتار بی دلیــــل در منابع  که بودند. شــــدت این  هــــر تعدادی 
ون وســــطایی به عنوان ســــند افتخار ذکر شــــده است!  غربی قر
مدتــــی بعد فاطمیان، لشــــکری برای پس گرفتــــن بیت المقدس 
فرســــتادند که در نبرد »اشــــکلون« شکســــت خورد و صلیبی ها 
در نخســــتین دوره جنگ هــــای صلیبی به هدفشــــان رســــیدند؛ 

شــــد. تمام  جا  همین  اول  صلیبی  جنگ 

جنگ صلیبی سوم و سردار ُکرد! �
»پادشــــاهی  حکومــــت  فلســــطین  ســــرزمین  در  صلیبی هــــا 
اورشــــلیم« را تاســــیس کردند و البته فقط ســــرزمین های  مقدس 
بــــه  و  بودنــــد  کــــرده  پایــــگاه  را  بیت المقــــدس  نمی خواســــتند؛  را 
ســــرزمین های اطراف حمله و شهرهای مهم را تســــخیر می کردند. 
 1147 آغاز شــــد؛ از ســــال  حدود نیم قــــرن بعد، جنگ صلیبی دوم 
میــــالدی. ایــــن بار مســــلمانان پیــــروز شــــدند و جلوی پیشــــروی 
صلیبی هــــا گرفته شــــد. اما اتفــــاق مهم در جنگ صلیبی ســــوم رخ 
20 شــــهر مهم را از  داد. »صالح الدین یوســــف ایوبــــی« که بیش از 
اشــــغال صلیبی ها درآورده بود آنان را در نبرد »ِحّطین« شکســــت 
2 اکتبر ســــال  داد و بیت المقــــدس را بازپس گرفــــت؛ صبح جمعه 
1187 میــــالدی صالح الدیــــن، آزادی قــــدس پس از 88 ســــال را به 

جهان اسالم مژده داد.
را تخریب  کــــرد؟ کلیســــاهای مســــیحیان  بعــــد، صالح الدین چه 
وزی مســــلمانان  نکرد و قتــــل عام هم نکرد. وقتــــی خبر این پیر
وپا رســــید، همــــه بهت زده شــــدند و می گوینــــد پاپ اوربان  به ار
ســــوم بــــه همیــــن دلیــــل درگذشــــت! تــــا ســــال ها صلیبی ها به 
به  لشکر  انگلســــتان  و  فرانســــه  و  لمان  آ پادشــــاهان  فرماندهی 
را  تــــا بیت المقدس  وپا شــــوالیه و ســــرباز می آوردند  ار از  لشــــکر 
تکریت  زاده  صالح الدیــــن،  نتوانســــتند.  و  کنند  اشــــغال  دوباره 
بنا  شــــام  و  مصر  در  را  ایوبیــــان  حکومت  وی  ُکــــرد.  و  بــــود  عراق 
رگی از  نهاد و ســــالطین این خاندان حدود یک قــــرن بر بخش بز

خاورمیانــــه حکومت کردند.

عکس روز
دیدار صمیمانه شهردار همدان با کودکان مجموعه ترنم محبت

مهرواره داستان نویسی 
»دنیای ما زیباست« 

فراخوان داد
داستان نویســــی  مهــــرواره  فرهنگی:  گــــروه  هگمتانه، 
»دنیای ما زیباســــت« با همکاری کانون پرورش فکری 
و مرجع ملی کنوانســــیون حقوق کــــودک در دو بخش 

کودک و نوجوان برگزار می شود.
انجمن نویســــندگان نوجــــوان کانون پــــرورش فکری 
و مرجــــع ملــــی کنوانســــیون حقــــوق کودک، مهــــرواره 
داستان نویســــی »دنیای ما زیباست« را ویژه کودکان و 

نوجوانان عالقه مند سراسر کشور برگزار می کنند.
مــــن،  خانــــواده   مهــــرواره،  فراخــــوان  موضوع هــــای 
، همدلی و  شــــادی های من، آینده روشــــن، فردای بهتر
مهربانی، دنیا از نگاه من، آســــمان شهر من، خانه  من، 
جنگ و صلح، آینده ســــاختنی است، کشورم را دوست 
دارم و یــــا هــــر موضوع دیگــــری مرتبط با مــــواد 54 گانه  
پیمان نامه جهانی حقوق کودک پیشنهاد شده است.
برهمین اســــاس عالقه منــــدان به شــــرکت در مهرواره 
در دو گــــروه ســــنی بــــاالی 11 ســــال)نونگاه( و بــــاالی 15 
ســــال)نوجوان( تا 30 مهر 1399 فرصــــت دارند آثار خلق 
شده در این موضوع ها را از دریچه  نگاه کودکان و حاصل 

ذوق و خالقیت آن ها، را به وبگاه کانون ارسال کنند.
 word داستان های نوشــــته شــــده باید در قالب فایل
با فونت 14 بــــا حجم کوتاه و حداکثر ســــه صفحه A4 یا 
kpf. یک هزار کلمــــه در وبگاه کانون مجازی به نشــــانی

ir بخــــش فراخوان مهرواره داستان نویســــی »دنیای ما 
زیباست« بارگذاری  شــــود. عالقه مندان همچنین باید 
مشخصات کامل خود هم چون نام داستان و موضوع، 
نام و نام خانوادگی نویســــنده، تاریخ تولد، گروه ســــنی، 
، شماره تلفن ثابت و همراه  ، نام استان، شهر عنوان اثر

و نشانی پستی خود را درج کنند.
در این میــــان قــــرار اســــت داســــتان های برگزیده در 
قالــــب کتابی نفیس منتشــــر و به ســــازمان ملل ارایه 
آثار برتر با ارســــال هدیه و لوح ســــپاس،  و از صاحبان 

قدردانی شود.
پیمان نامه جهانی حقــــوق کودک، حمایت از کودکان 
آنــــان مانند  را در زمینه هــــای اساســــی رشــــد و زندگی 
حق آمــــوزش رایگان و اجباری، عــــدم تبعیض، منع هر 
، برخورداری از تغذیه، بهداشــــت،  آزار نوع بدرفتــــاری و 
تفریحات، مســــکن مناســــب و... مورد توجه قرار داده 
است و می کوشــــد زمینه را برای رشد و پرورش کودک 
در جهانــــی سرشــــار از صلح، آرامــــش، آزادی و امنیت، 

فراهم سازد.

خبــــــــــر

مردی به ما سخاوتمندی آموخت 
پس ما همه توانگر شدیم

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن مجید آمده است: سخاوتمندان مایحتاج 
خود را بــــا اینکه به آن نیاز دارنــــد، دیگران را بر خود مقدم داشــــته و آن را به 
یتیم، مســــکین و اســــیر می دهند و می گویند ما به خاطــــر خدا چنین کاری 

می کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم.
حضرت امام علی علیه الســــالم فرموده اند: ســــخاوت میوه درخت عقل و 

خرد و قناعت دلیل بر نجابت است.
حکایت: مردی از اهالی منبج کســــی را دید، سؤال کرد: اهل کجایی؟ پاسخ 
داد: اهل مدینه. گفت: مردی از اهالی مدینه به شــــهر ما آمد که خود چیزی 
نداشــــت در عین حال به ما کرم و رسیدگی به یکدیگر را آموخت، ما چنین 
کردیم و در اثر بخشــــش به یکدیگر همه توانگر شــــدیم و اکنون به راحتی 

زندگی و معیشت را می گذرانیم.
نکتــــه: رعایت دو چیز موجب ارزش بیشــــتر بخشــــش می شــــود: الف- 
بدون چشم داشــــت و طمع به پاسخی باشــــد، ب- تا جای ممکن پنهانی 

انجام شود.
هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن
وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

قفل دل خودتان را باز کنید

ور خاطرات  کرد و مر وه فرهنگی: »دلیــــل« دفتر یاد  هگمتانــــه، گر
وایت حماســــه  بــــغ ناشــــناخته دفاع مقدس اســــت. ر یکــــی از نوا
یان کــــه به قلم  نابغــــه اطالعات عملیات، شــــهید علی چیت ســــاز
از زبان  حمید حســــام به نگارش درآمده اســــت؛ این اثر خاطرات 
با  که  می برد  ســــمتی  به  را  خواننده  و  شــــده  وایت  ر متعدد  راویان 
شهادت،  تا  طفولیت  از  یان  چیت ســــاز علی  شــــهید  زندگی  قوس 

گام به گام همراه می شــــود.
در ادامه یکی از این خاطرات را می خوانیم.

رفتید  اگــــه  » بچه ها  می گفــــت:  همیشــــه  زم:  همــــر خــــادم،  محمــــد 
وید  کارتان قفل شــــد، بر راه  شناســــایی و به مشــــکل برخوردید و 
که  داشــــتید  مشــــکلی  چه  ببینید  کنیــــد،   باز  را  خودتان  دل  قفــــل 
وید فردا شــــب قبل از شناســــایی  در شناســــایی موفق نبودید. بر

وی خودتان کار کنید. بعــــدی ر
ر  د یــــا  شــــب ها  ت  عملیــــا ت  عــــا طال ا بســــیجی   ، ز با ســــر  ، ر ا ســــد پا
ر  یــــر نو ی ز شــــه ا گو یــــا به  نــــد  د قی هــــا بو ا ضــــع عر ا یی مو ســــا شنا

! لهی ا ن  میهما و  ب  مهتــــا

عصر خاطره

مناسبت

سی نما

اکران »آبادان یازده 60« در شهرهای فاقد سینما
هگمتانه، گروه فرهنگی: فیلم سینمایی »آبادان یازده60« به کارگردانی 

مهرداد خوشبخت و تهیه کنندگی حسن کالمی تولید شده است.
فیلــــم تحسین شــــده »آبــــادان یــــازده 60« کــــه چند روزی اســــت روی 
پرده ســــینماها رفته اســــت، به کمــــک ســــامانه عماریار و بــــا رعایت 
دســــتورالعمل های بهداشتی در شــــهرها و مناطق فاقد سینما  اکران 

می شود.
عالقه منــــدان می توانند برای ثبت نام و درخواســــت اکران مردمی این 
، مســــاجد، مدارس، ســــازمان ها، دانشــــگاه ها  فیلــــم در فضاهای باز
« به نشــــانی  و... همــــراه با رعایت اصول بهداشــــتی، به وبگاه »عماریار

Ammaryar.ir مراجعه کنند.
علیرضا کمالی، حسن معجونی، ویدا جوان، شبنم گودرزی، حمیدرضا 
محمدی و نادر سلیمانی در این فیلم سینمایی ایفای نقش می کنند. 
»آبادان یــــازده 60« اثری متفــــاوت در حوزه دفاع مقدس اســــت که به 
شــــروع جنگ ایران و عراق و نقش کلیدی رادیو آبــــادان در مقاومت 

شهروندان می پردازد.
این فیلم ســــینمایی موفق بــــه دریافت ســــیمرغ طالیی مقاومت 
5 فیلم  در جشنواره ســــی و هشتم فجر شــــد و همچنین در میان 
برتــــر تماشــــاگران در این دوره از جشــــنواره شــــد. »آبــــادان یازده 
60« به عنــــوان فیلم برگزیده نهمین هم اندیشــــی ســــینما انقالب 

شد. انتخاب 
در خالصــــه داســــتان این فیلم ســــینمایی آمده اســــت: مــــردم غیور 

آبادان... شهر در آستانه سقوط قرار گرفته است!
: تهیه کننده: حســــن  برخــــی عوامل این فیلــــم ســــینمایی عبارتند از
کالمی، مدیر تصویربرداری: مهدی جعفــــری، مدیر هنری: عبدالحمید 
قدیریان، مدیرتولید: رحمت عبداهلل زاده، مدیر صدابرداری: جهانگیر 
: محمود دهقانی، تدوین: سهراب خسروی،  میرشــــکاری، چهره پرداز
جلوه های ویژه بصری: جواد مطوری، جلوه های ویژه میدانی: محســــن 

: بهزاد عبدی. روزبهانی، آهنگساز

سفر روزنامه نگار نیوزویک به دنیای سیلیکون ولی
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: »مصائــــب مــــن در حباب 
« از سوی نشر اطراف  اســــتارت آپ«، نوشــــته »دنیل الینز

منتشر شده است.
  »مصائب من در حباب استارت آپ«، نوشته دنیل الینز 
با ترجمه سعید قدوسی نژاد از سوی نشر اطراف منتشر 

شده است.
اثر در واقع ســــفرنامه  ســــیلیکون ولی است. قصه   این 
واقعی و سراســــر طنز کهنه روزنامه نگاری که پس از 25 
ســــال قلم زنی بــــرای نیوزویک، در فضای  شــــرکت های 

فناور کارش را ادامه می دهد.
دنیــــل الینز بعــــد از حــــدود دو دهه فعالیــــت در بخش 
کســــب و کار فنــــاوری نشــــریه نیوزویک، صبــــح یک روز 
معمولــــی با تلفــــن ســــاده عــــذرش را می خواهنــــد. وی 
مجبــــور می شــــود بــــرای تأمین مخــــارح زندگــــی به هات 
هیاهوی  پــــر  اســــتارتاپ های)نوآفرین های(  از  اســــپات 
ســــیلیکون ولــــی بپیونــــدد و در 51 ســــالگی بــــه عنوان 
همکار بازاریابی بین ده ها جوانی مشــــغول به کار شــــود 
که تیشــــرت های رنگارنگ با لوگوی شرکت به تن دارند، 
این موقعیت جدید آغاز ســــفری اســــت به اعماق جزیره 
جذاب و اگزوتیک و فرهنــــگ درون گروهی و جدا افتاده 

زیست بوم استارتاپی.
بــــا خوانــــدن این کتــــاب قــــرار اســــت از دریچــــه  تجربه  
یکــــی از مســــافران قبلــــی ســــیلیکون ولی بــــه دنیــــای 
اســــتارت آپ ها نگاه کنید. اگر چیزی از ســــیلیکون ولی 

می دانید، قصه  تــــازه ای در انتظارتان اســــت که احتمااًل 
که  با شــــنیده هایتان فــــرق دارد. اگــــر اولین بار اســــت 
اســــم اســــتارت آپ)نوآفرین( را می شــــنوید، خودتان را 
برای ســــفری جذاب و آشنایی با ســــرزمینی جدید آماده 
کنید. اگــــر هم در فضای اســــتارت آپی کار می کنید و زیر 
و بم کار را می دانید، منظره  تازه ای از ســــرزمینی آشــــنا در 

پیش دارید.
 
ً
در بخشــــی از کتــــاب می خوانیــــم:  »شــــغل مــــن دقیقا
چیست؟ قرار است چکار کنم؟ سه ماه گذشته و هنوز 

این هــــا را نمی دانم. فکر می کردم قرار اســــت با کرانیوم، 
مدیر ارشــــد بازاریابی کار کنم. اما خیلی کم پیش می آید 
که حتــــی ببینمش. یــــک روز صبح که زود می رســــم، در 
آشــــپزخانه می نشــــینیم و یک کاسه برشــــتوک چیریوز 
می خوریم و گپــــی می زنیم. اما همه اش همین اســــت. 
هیچ جلســــه ای با من نمی گذارد و نمی گوید قرار اســــت 
شــــغلم چه باشــــد. خوش برخورد اســــت اما نه دستور 
می دهد و نه راهنمایی می کنــــد. فقط: هی، چه خوبه که 

این جایی.
کاشــــف به عمل می آید کــــه کرانیوم با هیچ  یــــک از افراد 
واحد 60 نفره  بازاریابی حرف چندانی نمی زند. فقط با چند 
نفر که زیردست  مستقیمش هستند صحبت می کند و 
تمام. هیچ  وقت بچه ها را برای ناهار بیرون نمی برد، هیچ  
وقت کســــی را کنار نمی کشــــد و احوالش را نمی پرســــد، 
هیــــچ وقت جلســــه  یک به یک نمی گــــذارد تــــا ببیند چه 

می کنی یا بازخورد بدهد.
به جای همه  این ها نظرســــنجی های آنالیــــِن بی نام برگزار 
می کند. دم به دقیقه. شــــاد هستی؟ چقدر شادی؟ از یک 
تا 10، اگر 10 به معنی شــــادترین روز زندگی ات باشد، چقدر 
می شــــود  چطور  می کند؟  شــــاد ترت  چه چیزی  شــــادی؟ 
هاب اســــپات را بهتر کرد؟ یک بار جواب دادم »با بیشــــتر 

کردن نظرسنجی ها.«
نشــــر اطراف این کتاب را با ترجمه سعید قدوسی نژاد به 

قیمت 63 هزار تومان منتشر کرده است.

فراخوان بخش صحنه ای و خیابانی جشنواره تئاتر فجر منتشر شد
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: فراخوان بخــــش صحنه ای 
و خیابانی ســــی  و نهمین جشــــنواره تئاتر فجــــر همراه با 

یادداشتی از حسین مسافرآستانه منتشر شد.
فراخــــوان بخــــش صحنــــه ای و خیابانــــی ســــی  و نهمین 
جشــــنواره تئاتــــر فجــــر در حالی منتشــــر شــــد کــــه دبیر 
جشــــنواره یادداشــــتی بــــه مناســــبت انتشــــار فراخوان 

جشنواره نوشته است.
حســــین مسافرآســــتانه؛ دبیر ســــی  و نهمین جشنواره 
تئاتر فجر به مناسبت انتشار فراخوان این رویداد چنین 

نوشته است:
»ســــی  و نهمین جشــــنواره تئاتر فجر را در حالی پیش رو 
داریم که حــــال  و احــــوال زمین چندان خوب نیســــت و 
انسان در همه جای این کره خاکی روزگار سختی را تجربه 
می کند. روزگاری که پیش از ایــــن، تاریخ معاصر کمتر به 

خود دیده است.
پیش تــــر از این بســــیار شــــاهد بودیم که هــــرگاه عرصه 
زندگی بر انســــان تنگ آمد و بشر در شداید و بحران های 
زندگی گرفتار شــــد و اســــتیصال، یاس و افسردگی بر او 
چیره شــــد این هنر بــــود که بــــا جلوه گری هرچــــه تمام تر 
امید را به ارمغان آورد و احوال جامعه را بهبود بخشــــید. 
جشنواره تئاتر آوینیون یکی از نمونه های بارزی است که 
جامعه مایوس و افســــرده فرانســــه بعد از جنگ جهانی 

دوم را با احیای روحیه امید، به زندگی و تالش برگرداند.
اهمیــــت و نقــــش هنر به ویــــژه تئاتــــر )به دلیــــل ارتباط 

(، در شرایط بحران زا بیشــــتر از هر زمان  رویاروی بیشــــتر
دیگری نمود پیدا می کند.

این دوره از جشــــنواره در حالی برگزار می شــــود که مردم 
در شرایط ســــخت کرونایی زندگی می کنند، در این میان 
عده ای هستند که جلوه ای تاریخ ساز از شکوه انسانیت 
را به نمایش می گذارند. کسانی که تحت عنوان مدافعان 
ســــالمت با گذشتن از جانشان آفریننده لحظات زیبایی 

از انسانیت هستند.
، هنرمندان نیز با تاسی  در جشنواره سی  و نهم تئاتر فجر
از جامعه محترم پزشکان، پرستاران و دیگر عزیزان درگیر 
در حــــوزه درمان )مدافعان ســــالمت( در همیــــن روزگار 
ســــخت با حضور در صحنه های تئاتر و بر اساس رعایت 
تمام شرایط با آفرینش لحظات زیبایی از انسانیت آثاری 
را به نمایش خواهند گذاشت که خاطره ساز خواهد شد 
و در جهت ایجاد امید و حال خوب مردمان شــــریف این 

، از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد. کشور
طبیعــــی اســــت کــــه حال وهــــوای برگــــزاری ایــــن دوره از 
جشــــنواره تئاتر فجر نســــبت به تمام دوره های پیشین 
متفــــاوت خواهــــد بود. شــــکل برگــــزاری )چگونــــه برگزار 
شدن( جشــــنواره تابعی از شرایطی اســــت که ستاد ملی 

کرونا اعالم خواهد کرد.
قطعا بهره منــــدی از فضــــای مجازی بخشــــی از فعالیت 
ســــتاد برگــــزاری ایــــن دوره از جشــــنواره خواهــــد بــــود و 
همچنین چگونگی اســــتفاده از فضای فیزیکی )ســــالن 

( با رعایت شیوه نامه های بهداشتی  نمایش یا فضای باز
مدنظر اســــت. به هر صورت آن چه مهم است این است 
که تئاتر در چنین شــــرایطی رســــالت حضور مؤثرتر برای 
همراهی و همدلی و ایجاد روحیه مقاومت و نشاط را دارد 
و هنرمندان علی رغم دشواری های پیش رو در انجام این 

رسالت فرهنگی و هنری همراه مردم خواهند بود.«
نمایش هــــای صحنــــه ای ســــی ونهمین جشــــنواره تئاتر 
 ) فجر در یک بخش »رقابتی« )مســــابقه  بــــزرگ تئاتر فجر
و یــــک بخش »غیر رقابتــــی« )بخش ویژه( اجــــرا خواهند 
شــــد و حداکثر ظرفیت پذیرش آنها بــــه ترتیب 32 و 25 
اثر خواهد بود. بخش خیابانی نیز با پذیرش حدأکثر 35 

نمایش برگزار خواهد شد.
 ، در بخــــش خیابانی ســــی  و نهمین جشــــنواره تئاتر فجر
بخشی ویژه تحت عنوان »ســــرباز انقالب« در نظر گرفته 
، مقاومت  شده است که در راســــتای ترویج فرهنگ ایثار
و همچنین تکریم و پاسداشــــت مقام شامخ سردار دلها 
شهید حاج قاسم ســــلیمانی با همکاری و حمایت بنیاد 

شهید و ایثارگران برگزار خواهد شد.
»مســــابقه  بخش هــــای  فراخــــوان  ایــــن  از  پیــــش 
نمایشنامه نویســــی« و »مســــابقه و نمایشگاه عکس و 
« سی ونهمین جشــــنواره تئاتر فجر منتشر  پوســــتر تئاتر

شده بود.
ســــی  و نهمین جشــــنواره تئاتــــر فجر به دبیری حســــین 

مسافرآستانه برگزار می شود.
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