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یـادداشت روز
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هوشیاری 
در برابر مشکالت

 ۱- ایــن روزهــا باز هم مشــکالت 
خوزســتان ســرباز کرده و خوزســتان و 
مشــکالت آن دوباره به بحــث روز ایران 
تبدیل شــده اند.گویی هر از چندی مسائل 

این استان مهم با مردمانی سخت کوش...
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رئیس میراث فرهنگی مالیر مطرح کرد

نبود اعتبار مانع جهانی شدن نوشیجان 

 جمــع اعتبارات ســالجاری ۱۳۱ 
میلیارد تومان اســت که نسبت به سال 
گذشته ۱۲۱درصد افزایش داشته است.

فرماندار همــدان در کمیته برنامه ریزی 
شهرســتان همدان، با اشــاره به توزیع 
اعتبــارات در دســتگاه های مختلــف 
شهرستان همدان گفت: ۳ درصد اعتبار 
نفت و گاز از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان به ۵میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، 
قانون استفاده متوازن از امکانات کشور 
۳۰ میلیارد تومان بــه ۵۴میلیارد تومان 
افزایش یافته اســت، همچنین در سال 
گذشته اعتبار آب روستایی نداشتیم که 
امســال ۴۲ میلیارد تومان در این حوزه 

جذب شده است.
مقایســه  در  محمــدی  محمدعلــی 
اعتبارات ســال گذشــته و امسال بیان 
کرد: ســال گذشــته میــزان اعتبارات 
تملک دارایی هــا ۲۷میلیارد تومان بود 
که به  ۲۸/9میلیارد تومان رســیده که 

حدود ۱۰درصد افزایش داشته است.
ســال  اعتبارات  تخصیص  افزود:  وی 
گذشــته در اعتبارات ســرمایه استانی 
از ۳۰ میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون تومان 
بــه ۲۱میلیارد تومــان تخصیص یافته 
که ۷۱درصد اســت که بخشــی از آن 
در اختیــار ســازمان مدیریت و بخش 
دیگر مربوط به میزان پیشرفت فیزیکی 

پروژه هاست.
فرمانــدار همدان بیان کــرد: در بخش 
راه های روستایی از ۸۳۰ میلیون تومان 
۲۶۲ میلیون تومان تخصیص یافت، در 
ارزش افزوده نیز از ۱۳ میلیارد تومان به 

۵/۱میلیارد تومان و در توازن منطقه ای 
از ۳۶میلیــارد تومان بــه ۱۱/۲ میلیارد 

تومان تخصیص یافته است.
وی با بیــان اینکه از محــل اعتبارات 
سال گذشته ۶۳درصد تخصیص اعتبار 
داشتیم که در شرایط فعلی می توان بیش 
از این کار کرد، گفت: نگاهمان باید به 
برنامه های باالدستی باشد، برنامه ۳ساله 
هر شهرســتان نقشــه راه همه مدیران 
است و تا پایان سالجاری برنامه ها باید 
به سرانجام برسد تا شاخص ها را ارتقا 

دهیم و از آنها دفاع کنیم.
محمــدی با اشــاره بــه اینکــه اخیرا 
۱۱۰میلیــارد تومان در رابطــه با بافت 
تاریخی همدان جذب شده است، بیان 
کرد: پروژه ها نباید فرسایشــی شــود، 
زیرا وقتی چند سال  از عمر یک پروژه 
می گذرد مستهلک می شود، بنابراین باید 
توان بیشتری در این مسیر گذاشته شود.

وی گفــت: به عنوان مثال ۱۲ســال از 
عمــر پــروژه کانون پــرورش فکری 
کودکان و نوجوانان در شــهرک شهید 
مدنی می گذرد که باید زودتر راه انداری 
با عنایــت به بزرگداشــت  می شــد، 
این عالــم ربانی قرار اســت با هزینه 
۲۰۰میلیون تومانی در ۲۰ شــهریورماه 
برســد.  بهره برداری  بــه  ســالجاری 
محمــدی در ادامه ورودی های همدان 
را زیبنده این شــهر تاریخی ندانست 
و بیــان کرد: در این راســتا اعتبار یک 
میلیــارد تومانی در اختیار شــهرداری 
مریانج گذاشته شده تا برای ساماندهی 
جاده کرمانشــاه هزینه شود، همچنین 

برای شهر جورقان نیز برنامه این چنینی 
در نظر گرفته شده است.

وی بــا تأکید بر اینکه همــدان نیاز به 
آب پایدار دارد،   گفت: متأســفانه در 
دولت های قبلی و فعلــی حوزه آبریز 
تعریف نشده اســت و به همین دلیل 
کردســتان و زنجان اجازه تأمین آب را 
به ما نمی دهند در حالی که در تعریف 
حوزه آبریز آمده اســت می تواند آب 

چند حوزه را تأمین کند.
فرمانــدار همدان با اشــاره بــه اینکه 
9حلقه چــاه در خالقــوردی حفاری 
شــده که در ۲ هفته آینده در مدار قرار 
می گیرد و به تأمین آب کمک می کند، 
بیان کرد: برخی از چشمه ها با ۵۰ تا ۶۰ 
میلیون تومان قابل بهره برداری هستند، 
همچنین برخی از قنــوات را می توان 
بــه چرخه برگرداند که ایــن موارد به 

پیگیری و ممارست نیاز دارد.
 تأمین آب همدان 

از استان کردستان منتفی است
نماینــده مــردم همــدان و فامنین در 
مجلس شــورای اســالمی با اشاره به 
اینکــه تأمیــن آب همدان از اســتان 
کردستان منتفی است، گفت: بحث آب 
همدان غیر از ســد تالوار در هاله ای از 

ابهام است.
ایســنا، حجت االســالم   گــزارش  به 
احمدحســین فالحی نیز با اشــاره به 
اینکــه در همدان مشــکل تأمین آب 
وجود دارد، بیان کرد: شواهدی وجود 
دارد کــه تأمین آب همدان از اســتان 
کردستان منتفی است و فقط تأمین آب 

از ســد تالوار صورت می گیرد و هنوز 
بحث آب همدان غیر از ســد تالوار در 

هاله ای از ابهام است .
وی بــا اشــاره به اینکــه در برخی از 
موارد، بودجه ای که ردیف آن تعریف 
شــده بود صفر شده است در حالی که 
به ریال آن هم احتیاج داشــتیم، افزود: 
اعتبــارات موردنیــاز بایــد جذب و 
بیت المال بین دســتگاه های مختلف و 

مردم تقسیم شود.
فالحــی با بیــان اینکــه در برخی از 
پروژه ها باید دقت و کار کارشناســی 
بیشــتر انجام شــود، بیان کرد: امالکی 
مورد  باید  دارد  آموزش وپــرورش  که 
پیگیری قرار گیرد، معلمان از مســأله 
معیشــت رنج می برند و این مشــکل 

می تواند از این راه  حل شود.
وی با اشاره به اینکه بهسازی روستاها 
۱۰سال است که بازنگری نشده است، 
گفت: در برخی از روســتاهای همدان 
مانند روســتای ده پیاز مشکالت جدی 
وجود دارد و نیاز به بازسازی ضروری 
است که امیدواریم دستگاه های مرتبط 

با جدیت ورود پیدا کنند.
فالحــی با بیــان اینکــه ورودی های 
همدان و بوی نامطبوع آن زیبنده شهر 
نیســت، بیان کرد: همدان نگاه ویژه ای 
از  می خواهد، در ســال های گذشــته 
در ورودهای شهر  زیادی  ظرفیت های 
می توانســتیم اســتفاده کنیم که مغفول 
ماند و احــداث مجتمع های تجاری و 
گردشگری شهر  از جاذبه های  استفاده 

از جمله این اقدامات هستند.

اعتبارات 1۳1 میلیاردی همدان در سالجاری

هوای استان 
از امروزگرم تر می شود

 از امروز با افزایش دما در اســتان، 
هوا گرم تر از روزهای گذشته می شود.

کارشناس هواشناسی استان همدان در 
گفت وگو با ایسنا با اشاره به بارش های 
پراکنده دیــروز و خنک  شــدن هوا،  
گفت: میزان بارش در شیرین ســو یک 
میلیمتر و در رزن   ۰/۶میلیمتر گزارش 

شده است.
روح ا... زاهــدی افــزود: از امــروز با 

کاهش ابر و افزایش دما روبه رو هستیم 
که در ســاعات بعدازظهر انتظار وزش 
باد شــدید لحظه ای را خواهیم داشت 
که با این وزش ها رفته رفته به غبار هوا 

اضافه می شود.
وی بیان کرد: از امروز با افزایش دما 
پیش بینی می شــود دما به ۳۸ درجه 
ســانتیگراد هم برسد و تا آخر هفته 
با کاهش وزش باد و غبار، آســمانی 

صاف و از نظر کیفی مطلوب را شاهد 
باشیم. کارشــناس هواشناسی استان 
گفــت: وضعیت دما در ۲۴ســاعت 
گذشــته در ایســتگاه فــرودگاه با 
کمینه ۱۳درجه ســانتیگراد و بیشینه 

۳۳ درجه ســانتیگراد ثبت شده که 
در همین راســتا خنک ترین ایستگاه 
بهار با ۱۳ درجه و فامنین، اسدآباد و 
نهاوند با ۳۴ درجه گرم ترین ایستگاه 

گزارش شده است.

واکنش نمایندگان همدان
 به اظهارات اخیر رئیس جمهور

■ توپ برجام در زمین دولت سیزدهم
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در سالروز شهادت شهید شاخص سال استان 
هیأت زینبیون با خانواده شهید حاجی بابایی 

دیدار کردند

خدمت شهید 
علیرضا حاجی بابایی 

به جنگ تحمیلی
و تالفی صدام

■ صدام پس از عملیات رمضان برای 
نخستین بار نماز جمعه همدان را 

بمباران کرد
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استاندار:

 ورود خودرو از مناطق قرمز 
به همدان ممنوع است
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هوشيارى در برابر مشكالت
 1- ايــن روزهــا بــاز هــم مشــكالت خوزســتان ســرباز كــرده 
و خوزســتان و مشــكالت آن دوبــاره بــه بحــث روز ايــران تبديــل 

شــده اند.
ــى  ــا مردمان ــم ب ــتان مه ــن اس ــائل اي ــدى مس ــر از چن ــى ه گوي
ــى  ــى مل ــه موضوع ــل ب ــد تبدي ــت باي ــخت كوش و وطن دوس س
شــود تــا شــايد اندكــى از آالم ايــن ســرزمين بــا توجــه دولــت و 

ــود. ــته ش ــا كاس ــر نهاده ديگ
2- اگــر بخواهيــم ســوءتدبير و نامديريتــى در ايــران را ثابــت كنيــم 
يــا نشــان بدهيــم هيــچ موضــوع و شــاخصى ماننــد خوزســتان بــه 

مــا كمــك نخواهــد كــرد.
بــه تيتــر زيــر دقــت كنيــد تــا تأييــد كنيــد كــه خوزســتان مصــداق 
درســت بى مديريتــى و بى توجهــى بــه داشــته ها و امكانــات 
كشــور و مــردم در مديريت هــاى كشــور در دوران هــاى گوناگــون 

اســت.
«پرآب ترين استان كشور، درگير بحران آب!»

ــور اســت و  ــتان كش ــن اس ــر آب تري ــتان پ ــه خوزس ــى ك در حال
ــن اســتان ســرازير مى شــود در  ــه اي ــاى جــارى ب يك ســوم آب ه

ــا مشــكل مواجــه شــده اســت. تأميــن آب شــرب ب
ــا  ــتان ها ب ــام اس ــش از تم ــر بي ــال هاى اخي ــتان در س 3- خوزس

ــت. ــده اس ــرح ش ــانه ها مط ــود در رس ــكالت خ مش
از مشــكل آب، فاضــالب و كشــاورزى گرفتــه تــا ريزگــرد، ســيل، 
ــتند  ــتان هس ــكالت خوزس ــالى از مش ــى و خشكس ــا، بى برق گرم
كــه بــه نوبــت در رســانه ها مطــرح و بــه ظاهــر بــراى حــل آنهــا 

ــته شــده اســت. ــى برداش قدم هاي
ــده،  ــته ش ــاى برداش ــات و قدم ه ــن اقدام ــام اي ــا تم ــال ب 4- ح
ــردم را  ــه و م ــاد يافت ــده و ازدي ــديد ش ــتان تش ــكالت خوزس مش

ــرده اســت. ــران و ناراضــى ك نگ
ــورت  ــه ص ــكالت ب ــل مش ــه ح ــد ك ــان مى ده ــد نش ــن رون اي
ــت  ــورت موق ــه ص ــرى ب ــر مدي ــده و ه ــرى نش ــه اى پيگي ريش
ــون مشــكالت در اوج  ــا اكن ــرده ت ــه ك ــع مشــكالت توج ــه رف ب
ــى  ــر آب رونماي ــود آب در خوزســتان پ ــا نب خشكســالى كشــور ب

شــود و مــردم خســته از وعده هــا را خســته تر كنــد.
5- دربــاره مشــكل آب خوزســتان برخــى انتقــال آب از اين اســتان 
را دليــل بــروز مشــكل عنــوان مى كننــد،  امــا از نظــر صاحبنظــران 

مشــكل اصلــى در بحــث آب، مشــكل مديريتــى اســت.
از ايــن زاويــه، كل نيــاز آب شــرب تمــام مــردم ايــران، 8 درصــد 
ــه  ــالى مواج ــا خشكس ــه ب ــون ك ــى اكن ــت و حت ــور اس آب كش
هســتيم و ريزش هــاى آســمانى حــدود 40 درصــد افــت داشــته، 

ــرد. ــن ك ــرب را تأمي ــوان آب ش ــى مى ت ــه راحت ب
6- بــا ايــن اوصــاف و در شــرايطى كــه برخــى بــه دنبــال ارتبــاط 
ــى و  ــا ناامن ــت آب ب ــژه از وضعي ــه وي ــردم ب ــاى م دادن گاليه ه
ــيارى ضــرورت  ــظ هوش ــتند، حف ــور هس ــت كش ــه امني ــه ب ضرب
يافتــه و امــرى الزم اســت تــا كشــور در آســتانه تغييــر دولــت بــا 

ــت مواجــه نشــود. اخــالل در امني
اگــر ايــن هوشــيارى نباشــد، تكــرار حــوادث تلــخ بنزينــى اين بــار 

بــه بهانــه آب، بعيــد نخواهــد بــود.
پــس بــا توجــه بــه واقعيــات بــه دنبــال حــل مشــكل آب 
ــزان  ــه شــده در مي ــه منطــق گفت ــا توجــه ب خوزســتان و كشــور ب
ــه  ــد حادث ــى مانن ــا حوادث ــود ت ــد ب ــور باي ــرب كش ــاز آب ش ني

ــود. ــرار نش ــادگان تك ش
7- دولت ســيزدهم در شــرايطى كار را تحويل خواهد گرفت كه 
مشكالت كشــور بدون روتوش رخ كرده و مردم هم خواستار رفع 
مشــكالت نه به صورت موردى و براى چند ماه كه براى هميشه با 

توجه به واقعيت ها و امكانات هستند.
ــت  ــت آن اس ــت و واقعي ــتان نيس ــكل خوزس ــا مش ــى تنه بى آب
ــت  ــور شكس ــى كش ــرژى فعل ــن آب و ان ــت هاى تأمي ــه سياس ك
خــورده و نيــاز بــه سياســت جديــد مبتنــى بــر واقعيــات و بــه دور 

ــى اســت. ــط جهان ــاى غل از الگوه
ــا و بى توجهــى  ــروز مشــكالت و مشــخص شــدن بى مديريتى ه ب
ــى  ــت خوب ــرژى، فرص ــوزه آب و ان ــژه در ح ــه وي ــردم ب ــه م ب
اســت تــا دولــت ســيزدهم بــه مشــكالت توجــه جــدى كــرده و 
بــا هوشــيارى و حــل ريشــه اى آنهــا امــكان پيونــد خــوردن ايــن 

ــردارد. ــا حــوزه امنيــت كشــور را از ميــان ب مشــكالت ب

افزايش كالهبردارى با هك اينستاگرام در همدان
 رئيس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات فرماندهى انتظامى استان همدان بيان كرد: 
كالهبردارى از افراد با روش حك اينســتاگرام و ارســال درخواست كمك به «فالورها» 

(دنبال كننده) افزايش داشته است.
فيروز سرخوش نهاد در گفت وگو با ايرنا، گفت: يك هفته گذشته چندين پرونده در زمينه 
كالهبردارى از شهروندان در پليس فتا همدان تشكيل شد كه بررسى ها گوياى استفاده از 

شيوه حك اينستاگرام و ارسال پيام كمك مالى است.
وى افزود: در اين شــيوه فرد متخلف اقدام به حك شــبكه اجتماعى از جمله تلگرام يا 

اينستاگرام فرد كرده سپس اقدام به ارسال پيام هايى مبنى بر درخواست كمك مالى با ذكر 
مبلغ و شماره حساب براى واريز مى كند.

رئيس پليــس فضاى توليد و تبادل اطالعات فرماندهى انتظامى اســتان همدان بيان كرد: 
فالورها پس از دريافت پيام با اين تفكر كه از ســوى دوستشان ارسال شده اقدام به واريز 
وجه درخواستى به شماره حساب اعالمى مى كنند. سرخوش نهاد گفت: در پرونده اى كه به 
تازگى در پليس فتا تشكيل شد فرد كالهبردار پيامكى با اين مضمون«در سانحه رانندگى 
دچار خســارت شــده و هم اينك در تعميرگاه حضور و نياز فورى به پول دارم» براى 

فالورهاى اينستاگرامى كرده و از كاربران درخواست واريز وجه كرده است.
وى از شهروندان خواســت در صورت دريافت چنين پيامك هايى پيش از واريز وجه با 

مخاطب به صورت تلفنى تماس برقرار كرده و صحت اين موضوع را جويا شوند و پس 
از اطمينان، وجه درخواستى را واريز كنند.

رئيس پليــس فتا همدان بيان كرد: فعاالن در شــبكه هاى اجتماعى براى پيگيرى از حك 
شدن، رمز تأييد 2 مرحله اى احراز هويت را فعال كنند و در صورت اطالع از حك شدن 
شــبكه اجتماعى خود اقدام به اطالع رسانى موضوع به دوستان و آشنايان و جلوگيرى از 

كالهبردارى افراد سودجو از اين طريق شوند.
سرخوش نهاد گفت: عالوه بر در جريان گذاشتن دوستان و آشنايان با هدف جلوگيرى از 
سوء اســتفاده كالهبرداران، بايد مراتب در كمترين زمان به پليس فتا گزارش شود تا اقدام 

الزم براى شناسايى متخلفان و دستگيرى آنها صورت گيرد.

 اســتاندار همدان گفت: ورود خودرو از مناطق 
وضعيت قرمز كرونايى به اين اســتان در تعطيالت 
پايان هفته ممنوع است و فرمانداران بايد با همكارى 
نهادهاى مســئول بر اين امر نظارت ويژه اى داشــته 

باشند.
به گزارش ايرنا، سيد سعيد شاهرخى در ستاد مقابله 
با كروناى اســتان همدان، افزود: طبق گزارش ستاد 
ملى مقابله با كرونا، موج پنجم شــيوع اين ويروس 
از شرق و جنوب كشور آغاز شده و به استان همدان 

نيز رسيده است.
وى بــا بيان اينكه هم اينك3 شهرســتان همدان در 
وضعيت قرمز كرونايى هســتند، گفت: روند شيوع 
كرونا در اين استان شتاب نگرفته و زرد بودن وضعيت 

كرونا در شهرســتان هاى بهار و فامنين، فرصت ارائه 
بهينه خدمات پزشكى در ساير مناطق استان به بيماران 
كوويد19 و انجام كارهاى پيشگيرانه با همراهى مردم 

و با هدف كاهش خسارت ها را بيشتر مى كند.
استاندار همدان بيان كرد: با وجود خطرناك تر بودن 
موج پنجم شيوع كرونا، اما رعايت پروتكل بهداشتى 
كاهش داشــته اســت، بنابراين از مردم درخواست 
مى شود با توجه به وجود شكل جهش يافته كرونا و 
از بين نرفتن آن از حضور در اجتماعات پرهيز كنند.

شــاهرخى افزود: يكى از مهمترين محل هاى شيوع 
كرونا دورهمى خانوادگى، شــركت در اجتماعات و 
عروسى و عزا است، بنابراين توصيه مهم ستاد استانى 
مقابله با كرونا پرهيز مردم از حضور در اماكن شلوغ 

و پرتردد و تجمع هاست.
وى خواســتار تشــكيل منظــم جلســه هاى كميته 
زيرمجموعه ســتاد كرونا شــد و گفت: با توجه به 
رنگ بندى جديد و قرمز شدن وضعيت 3 شهرستان 
بايــد محدوديت هاى كرونايى براســاس رنگ بندى 
اعمال شده و نظارت بر روند اجراى اين محدوديت ها 

در شهرستان ها تشديد شود.
استاندار همدان بيان كرد: همچنين يكى از اولويت هاى 
اصلى مسئوالن فراهم كردن زمينه واكسيناسيون باشد 
كه در اين باره بايد فضاى فيزيكى مناسب تحت اختيار 

دستگاه ها در اختيار دانشگاه علوم پزشكى قرار گيرد.
شــاهرخى با بيان اينكه هر كارى كه در ســالن هاى 
موردنياز دانشــگاه علوم پزشكى در حال انجام است 
بايد متوقــف و از اين محل ها براى واكسيناســيون 
گروه هاى هدف استفاده شود گفت: همچنين بايد از 
قطع برق مراكز درمانى و محل هاى تزريق واكســن 

كوويد 19 پرهيز كرد. 
سخنگوى ســتاد مقابله با كرونا استان همدان نيز در 
ادامه اين جلسه افزود: از ابتداى سالجارى تاكنون 20
جلســه ستاد مقابله با كرونا در استان برگزار شده كه 

نتيجه آن 163 مصوبه بوده كه براســاس بررسى هاى 
انجام شــده بخش قابل توجهى از مصوبات ستاد در 

استان پيگيرى و اجرا شده است.
مهرداد نادرى فر گفت: 17 سازمان و دستگاه اجرايى 
مكلف به اجراى مصوبات ستاد مقابله با كرونا هستند 
كه تنها چند مصوبه از جمله ساماندهى خانه مسافرها، 
امهال وام ها و توليد الكل براى مصارف بهداشتى به 

طور كامل اجرايى نشده است.
به گفته وى، ادارات كل پست و كتابخانه هاى عمومى 
استان همدان خواستار فعاليت در روزهاى پنجشنبه 
براى ارائه خدمات به مشــتريان هستند كه موضوع 
براى بررسى و تصميم گيرى در ستاد اعالم شده است.

 وجود بيش از يك ميليون مشمول 
دريافت واكسن در همدان

 يك ميليون و 180هزار نفر مشمول دريافت واكسن 
كرونا در استان همدان وجود دارد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا همدان در ستاد 
مديريت كرونا اســتان همدان، بيان كرد: تعداد بيمار 
مثبت سرپايى در استان 69 نفر و موارد مثبت كرونايى 
نيز 223نفر هســتند و در 24 ســاعت گذشته 2 نفر 

از هم استانى هايمان فوت شده اند. رشيد حيدرى مقدم 
گفت: شهرستان هاى كبودراهنگ، مالير و نهاوند در 
وضعيت قرمز كرونايى، شهرستان هاى بهار و فامنين 
در وضعيت زرد و شهرستان هاى تويسركان، همدان، 
درگزيــن، رزن، اســدآباد نيــز در وضعيت نارنجى 

كرونايى قرار دارند.
وى افــزود: تعداد بيماران بســترى در مراكز درمانى 
اســتان 547 بيمار هســتند و تعداد مراجعه كنندگان 
به بيمارستان هاى اســتان در 24ساعت گذشته  575

بيمار بوده اســت. به گزارش ايســنا، رئيس دانشگاه 
علوم پزشكى همدان با بيان اينكه رعايت پروتكل ها 
و فاصله گذارى اجتماعى در استان كاهش يافته و اين 
نگران كننده اســت، گفت: 33درصد از علت ابتال به 
كرونا در استان شركت در اجتماعات و 66درصد نيز 

به علت دورهمى هاى خانوادگى است.
از مجموع 10 شهرســتان استان همدان،3 شهرستان 
در وضعيــت قرمز(كبودراهنگ، ماليــر، نهاوند)، 5

شهرســتان در وضعيت نارنجى(همدان، تويسركان، 
اسدآباد، رزن، درگزين) و 2 شهرستان(فامنين و بهار) 

نيز در شرايط زرد كرونايى قرار دارند.

1-طرح محدوديت شــبكه هاى اجتماعى اين هفته در مجلس مطرح 
مى شــود. گويا احتمال مى رود كه موضوع بررســى طرح«حمايت از 
حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردى فضاى مجازى»  در چارچوب 
اصل 85 قانون اساســى به رأى نمايندگان در صحن علنى گذاشــته 
شود. گفتنى اســت براســاس اصل 85 قانون اساسى، اگرچه سمت 
نمايندگى قائم به شخص است و قابل واگذارى به ديگرى نيست، اما 
مجلس در موارد ضرورى مى تواند اختيار وضع برخى از قوانين را به 
كميسيون هاى داخلى تفويض كند در اين صورت اين قوانين در مدتى 

كه مجلس تعيين مى كند به صورت آزمايشى اجرا مى شوند.
2-رشد قيمت 71 درصد از خوراكى ها از كنترل خارج شده و قيمت 
برخى كاالها از مرحله هشدار رد شده است. گويا پيش بينى شده است، 
اين روند بزودى به تورم جهشى منجر خواهد شد. گفتنى است حتى 
بيم آن مى رود كه اقتصاد ايران به ســمت ابرتورم و تورم هاى غيرقابل 

كنترل پيش برود.
3-شــيرين كارى برخى مديران همچنان ادامــه دارد. گويا ظفرقندى، 
رئيس ســازمان نظام پزشــكى كشــور در مكاتبه با خود از زحمات 
خودش در اين سازمان تشــكر كرده است! گفتنى است نامه به خود 
توسط مديران، مسبوق به سابقه بوده و پيش از اين نيز مواردى چون 

موافقت با مأموريت، دريافت اضافه كارى  و... منتشر شده است.
4-ستاد تنظيم بازار باز هم اقدام به افزايش قيمت رسمى كاالها كرده 
است. گويا با تصويب ســتاد تنظيم بازار و موافقت سازمان حمايت، 
قيمت روغن موتور خودروهاى ســبك و سنگين 10درصد افزايش 
يافته است. گفتنى است گرانى هاى رسمى در پايان دولت و در آستانه 

آغاز فعاليت دولت سيزدهم مشكوك ارزيابى مى شود.
5-عالوه بر گرانى، كم فروشى در بازار اقالم مصرفى، خدمات و حتى 
برخى كاالهاى سرمايه اى به دغدغه مصرف كنندگان ايرانى تبديل شده 
است. گويا برخى توليد كنندگان و عرضه كنندگان كاالها براى جبران 
هزينه تمام  شــده توليد، به كم فروشى روى آورده اند. گفتنى است  در 
شــرايطى كه فشار رشــد قيمت ها، حذف برخى اقالم و كاالها را از 
سفره خانوارها، بخصوص قشرهاى كم درآمد فراهم كرده، رواج پديده 
كم فروشــى، فشار مضاعفى را به مصرف كنندگان ايرانى تحميل كرده 

است.

 مالير-زهــرا اميرى-خبرنگار همدان پيام: 
بودجه شهرستان مالير نسبت به سال گذشته 

2برابر شد.
فرماندار شهرســتان مالير در جلسه شوراى 
ادارى اين شهرســتان كه روز گذشته در محل 
فرماندارى مالير برگزار شد، گفت: عالوه بر 
افزايش بودجه ماليــر 45ميليارد تومان نيز 2

نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى 
بودجــه در اختيــار دارند كه بــا صالحديد 

خودشان خرج مى كنند.
قــدرت ا... ولدى با اشــاره به اينكــه تغيير 
رئيس جمهــور خدمــت به مــردم را تعطيل 
نمى كند، افزود: مســئوالن بايد در جايگاهى 
كه هستند و مسئوليت دارند تمام تالش خود 
را بكننــد و نبايد كم كارى خــود را به تغيير 

رئيس جمهور ارتباط  دهند.
وى با اشــاره به وضعيت كرونايى شهرستان 
مالير گفت: با توجه به شرايط موجود بايد با 
كرونا زندگى كرد و هركس هر برنامه اى دارد 
بايد با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى مراسم 

خود را برگزار كند.
ولدى  با اشاره به انتخابات 28 خردادماه بيان 
كرد: بــا همراهى مردم و تالش هاى ادارات و 
نهادهاى مختلف در اين دوره مشاركت مردم 

در انتخابات 10درصد افزايش يافت.
فرماندار ماليــر با بيان اينكه بيش از 500 نفر 
در 173روستاى شهرســتان به عنوان نماينده 
منتخب مردم در شــوراهاى اسالمى انتخاب 
شده اند، گفت: در تمامى مراحل پنجگانه پس 
از انتخابات صحت برگزارى انتخابات مالير 
بدون حتى جا به جايى يك رأى تأييد شــد كه 
جاى افتخار براى تمامى برگزاركنندگان دارد 
و در اين انتخابات تالش شد از رأى مردم به 

عنوان حق الناس صيانت شود.
ولدى افزود: منتظر ماندن براى تعيين وضعيت 
وزارتخانه از طرف مديران موردقبول نيست و 
در هر شرايطى بايد خدمت به مردم و اقتصاد 

مقاومتى ادامه دار باشد.
وى به توزيع 20 تن مرغ گرم در مالير اشاره 
و بيان كرد: كيفيت آرد مالير بســيار افتضاح 
اســت و به بهانه گندم خارجى آرد بى كيفيت 
توليد مى شود و مسئوالن نظارتى بايد توجه و 

نظارت ويژه اى در اين امر داشته باشند.
فرماندار مالير با بيان اينكه بر روى عروسى ها 
نظارتى وجود ندارد گفت: مشــكلى در تأمين 
مايحتاج عمومى مردم وجود ندارد، اما عده اى 
در حاشيه شهرها واقعاً با مشكل مواجه هستند 
و بايد توجه ويژه اى به اين بخش هاى شــهر 

شود.
وى با اشــاره به در پيش بــودن اعياد غدير و 
قربان بيان كرد: مراسم هاى مخصوص اين ايام 
با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى برگزار 
شــود و دستگاه هاى فرهنگى به پيشواز محرم 

بروند.
ولدى با اشاره به افزايش 100درصدى بودجه 
مالير در ســال جديد گفت: عالوه بر افزايش 
بودجه مالير 45ميليــارد تومان نيز 2 نماينده 
مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى بودجه 
در اختيــار دارند كه با صالحديد خودشــان 

خرج مى كنند.

وى بيان كرد: مديران ادارات توجه ويژه اى به 
تخصيص بودجه داشته باشند و تا پايان اسناد 
مالى خود را با ذى حساب استان تصفيه كنند.

ولدى در پايان با اشــاره به نزديك بودن هفته 
خبرنگار گفت: نسبت به پرداخت بدهى هاى 

نشريات اقدام كنند.
 مسئوالن از تريبون نمازجمعه  

براى حل مشكالت مردم استفاده كنند
امام جمعه مالير در شــوراى ادارى شهرستان 
مالير با اشــاره به اينكــه نمازجمعه مى تواند 
تريبون خوبى براى حل مشكالت مردم باشد 
بيان كرد: حضــور مســئوالن در نمازجمعه 
و شــنيدن مشــكالت مردم از ايــن تريبون 
مى تواند بسيارى از مشكالت مردم را حل كند 
و مســئوالن  تا آنجا كــه مى توانند بايد براى 

اعتالى جايگاه نمازجمعه تالش كنند.
حجت االسالم والمسلمين محمدباقر برقرارى 
در ادامه   گفت: نمازجمعه جايگاه ويژه اى در 
دين مبين  اســالم دارد و به دليل اهميت ويژه 

آن نيز سوره جمعه نازل شده است. 
وى بــا بيــان اينكــه برگــزارى نمازجمعه 
دستاوردهاى بزرگى براى جامعه دارد افزود: 
يكى از دســتاوردهاى  بــزرگ نمازجمعه در  
شهرســتان مالير وجود  هزار و100 شــهيد 

است.
برقرارى بيان كرد: نمازجمعه بايد بســيار مهم 
شــمرده شود و مسئوالن و مردم بايد بكوشند 

تا بسيار باشكوه برگزار شود.
وى بــه اقامه نمازجمعه در شــرايط مختلف 
كشــور اشــاره  كرد و گفت: در طول دوران 
نمازگــزاران  اســالمى  انقالب  شــكوهمند 
روزجمعه زيــر بمباران هم نمــاز را تعطيل 
نكردند كه نمونه بارز آن 25 تيرماه 61 در روز 

قدس در همدان است.
امام جمعه ماليــر افزود: ايــن نمازجمعه در 
ورزشــگاه با تشــكيل صف دشمن شكن و 
گســترده شكل گرفت و به دســتور صدام و 
توسط نيروهاى بعثى در حين اقامه خطبه هاى 
نمازجمعه ورزشگاه شهداى قدس بمباران شد 

و 80 نفر به شهادت رسيدند.
وى با بيان اينكه نمازجمعه معامله با خداست 
و باالتريــن درجات انســانى در اين نماز به 
دســت مى آيد، بيان كرد: مسئوالن تا آنجا كه 
مى توانند براى اعتــالى جايگاه نمازجمعه و 

باشكوه برگزار شدن آن تالش كنند.
برقرارى با اشــاره به مصوبات ســتاد كرونا 
دربــاره نحــوه برگــزارى نمازجمعه گفت: 
مســئوالن بهداشتى نظارت مســتقيم بر روى 

برگزارى نمازهاى جمعه داشته باشند.
وى با تأكيد بر حضور همه مديران و كارمندان 
در نمازجمعــه بيان كرد: حضــور مديران و 
كارمندان گاهاً كم رنگ است و معموالً با توجه 
به مناسبت مربوط به آن اداره در نمازخواندن 

حضور مى يابند.
امام جمعه ماليــر با تأكيد بــر اينكه حضور 
مســئوالن در اين نماز بايد به صورت پررنگ 
باشــد، گفت: هنگامى كه مردم مســئوالن را 
بدون تشريفات در كنار خود مى بينند راحت تر 

مسائل و مشكالت را بيان مى كنند.
وى حضور در نمازجمعه در تصميم گيرى ها 
و تصميم ســازى ها را مؤثر دانست و افزود: با 
توجه به شــيوع كرونا برگــزارى ميز خدمت 
در نمازجمعــه كم رنگ شــد و بــا رعايت 
پروتكل هــاى بهداشــتى بايد برگــزارى ميز 

خدمت ادامه يابد.
برقرارى بيان كرد: مسئوالن بايد با حضور پر 
رنگ بين مردم صحبت هاى آنان را بشــنوند 
و از مــردم براى تحقق شــعار ســال و رفع 

مشكالت كمك بگيرند.
 تكميل مصلى هرچه سريع تر 

در دستور كار قرار گيرد
امام جمعه مالير همچنين در نشســت شوراى 
فرهنــگ عمومى شهرســتان ماليــر كه روز 
گذشــته در مكان فرماندارى ماليــر برگزار 
شــد،گفت: با توجه به يكــى بودن ورودى و 
خروجى مســجدجامع  اين شهرســتان،  اين 
مكان براى برگزارى نمازجمعه مناسب نيست  
و بايد با تأمين بودجه موردنياز، هرچه سريع تر 

مصالى نمازجمعه شهر مالير تكميل شود.
برقرارى افزود: حضور مردم در نمازجمعه به 
يك فرهنگ عمومى تبديل شده  است و بايد 
با در نظر گرفتن برنامه هايى حضور حداكثرى 

را در اين آيين مذهبى فراهم كرد.
وى بر لــزوم تقويت حضور در نمازجمعه به 
عنــوان يك فرهنگ عمومى توســط اعضاى 
شــوراى فرهنگ عمومى تأكيــد و بيان كرد: 
ايجــاد فضاى مناســب از نظر سيســتم هاى 
سرمايشى و گرمايشــى، فراهم كردن سيستم 

صوتى مناســب، اســتفاده از ظرفيت سازمان 
حمل ونقل عمومى براى تسهيل شركت مردم 
در نمازجمعه و فراهم سازى امكانات بهداشتى 
از جمله اقداماتى است كه به تقويت فرهنگ 

عمومى نمازجمعه كمك مى كند.
برقرارى گفت: مطابق فرمايشات امام على(ع)، 
گروهى كه در نمازجمعه شركت مى كنند، يكى 
از 6 گروهى هستند كه بهشت برايشان تضمين 
مى شود و قرار دادن نمازجمعه در رديف حج 
نشــان دهنده  على(ع)،  حضرت  فرموده  طبق 
اهميت تقويت اين فرهنگ عمومى اســت كه 
تالش تمامى دستگاه هاى اجرايى شهرستان را 

مى طلبد.
وى در ادامه افزود: روزشمارى براى فرارسيدن 
ماه محرم صالح نيســت چرا كــه ما نبايد در 
احــكام از امامان معصوم(ع)، جلو بيفتيم و از 
طرف ديگر اعياد بزرگى همچون عيد غدير را 
ناديده بگيريم و برنامه اى براى استقبال از اين 

عيد بزرگ شيعيان نداشته باشيم.
 فرهنگ عمومى شركت در نمازجمعه 

بايد بيشتر از گذشته تقويت شود
 فرماندار  مالير نيز در اين نشست گفت: همه 
دستگاه هاى اجرايى به ويژه دستگاه هاى متولى 
در اين زمينه بايد پاى كار باشــند و خدماتى 
كه در ميعادگاه نمازجمعه همچون ميز خدمت 
ارائه مى شود، بايد نمود عينى براى مردم داشته 

باشد.
ولدى با تأكيد بر آماده سازى امكانات و تسهيل 
حضور مردم در نمازجمعه توسط دستگاه هاى 
ذى ربط، تكميل مصلى حضرت ابوالفضل(ع) 
مالير را يكى از مهمتريــن اولويت ها در اين 
راســتا عنوان كــرد و افزود: مصلــى آبروى 
شهرستان اســت و هم اكنون به مرحله خوبى 
از اجرا رســيده و بايد اهتمام جدى تا تكميل 
نهايى آن وجود داشته باشــد تا بتوانيم براى 
هميشه نمازجمعه را در اين مكان برگزار كنيم.

وى خواســتار حمايــت ويــژه نماينــدگان 
شهرســتان در تخصيص اعتبارات در اختيار 
حوزه انتخابيه خود و همچنين حضور جدى 
خيرين و مديران براى تكميل هرچه سريع تر 
مصلى شد و گفت: تكميل مصلى بدون شك 
در راســتاى تقويت نمازجمعه است تا مردم 
در فضايى مهياتــر در صفوف وحدت آفرين 

نمازجمعه حضور پيدا كنند.

افزايش 100درصدى 
بودجه مالير در سال 1400

استاندار:

 ورود خودرو از مناطق قرمز كرونايى 
به همدان ممنوع است

معاون عمرانى استاندارى همدان:
كنارگذر اسدآباد تا پايان مردادماه 

زير بار ترافيك مى رود

 پروژه كنارگذر اســدآباد از جمله پروژه هاى ملى و شاخص و 
در سطح اســتان همدان بوده كه تا پايان مردادماه زير بار ترافيك 

مى رود.
معاون هماهنگى امورعمرانى اســتاندارى همدان در حاشيه بازديد 
صبح روز گذشــته از چندين پروژه نيمه تمام در دســت اجراى اين 
شهرستان با اشاره به نقش مؤثر افتتاح كنارگذر شهرستان در كاهش 
بــار ترافيك و كاهــش تصادفات گفت: اين طرح 11ســاله، داراى 
پيشرفت فيزيكى خوبى بوده و تكميل تقاطعات آن در مراحل پايانى 
قرار دارد و بايد برخى نكات رعايت مى شــد كه در اين رابطه قرار 
اســت فرماندار شهرستان با دستگاه هاى مســئول جلسه هماهنگى 

داشته باشد.
فرهــاد فرزانه با بيان اينكه اين طرح به عنــوان يكى از بزرگترين 
پروژه هاى ملى اســدآباد در ســال 89 آغاز شد، افزود: پروژه ملى 
كنارگذر اســدآباد در مجموع به طول 14كيلومتر در 2 فاز با 4 خط 
در حال احداث بوده كه فاز نخست كنارگذر به طول 10كيلومتر و 

فاز دوم تقاطع هاى راه به طول 4 كيلومتر است.
 وى در ادامه با اشــاره به بازديد صبح ديروز خود از استخر شناى 
دانش آموزى شهرستان بيان كرد: استخر شناى دانش آموزى اسدآباد 
به دليل كمبود اعتبار مدتى تعطيل شــده بود كه براى  ادامه و اتمام 
رونــد اين طرح نيمه تكميل با هماهنگى هاى انجام شــده عالوه بر 
اعتبارى كه توســط فرماندارى شهرستان به آن اختصاص داده شده 
قرار است اعتبارى افزون بر يك ميليارد تومان نيز براى آغاز مجدد 

كار در اختيار پيمانكار  قرار گيرد.
فرزانــه در رابطه با 2پروژه نيمه تمام آموزشــى شهرســتان شــامل 
آموزشــگاه شهيد ســعيدى و حيدرى شهر اســدآباد هم گفت: در 
حال حاضر قرار اســت براى تكميل يكــى از اين 2مدارس پيگيرى 
الزم بــراى تأمين اعتبار انجــام و در آينده نزديــك يكى از اين 2

مدارس افتتاح و به بهره بردارى برسد.

همدان پیام در کنار شامست!
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خبـر

انعكاس روح زنان هنرمند ماليرى 
بر گونه سرخ مس

 هنر قلم زنى كندن نقوش بر جســم سرد و بى جان فلزاتى مانند 
مس، طال، نقره و يا برنج اســت اين يعنى دستانى هنرمند به وسيله 
قلم و با ضربه چكش به جســم بى جان فلز، روح مى بخشــد. مس 
به سبب نرمى و شــكل پذيرى كه دارد، بيش از ساير فلزات در هنر 
قلم زنى رايج و مورد توجه هنرمندان اين رشــته است از سوى ديگر 
به اعتقاد باستان شناســان و مورخان هنر، مس، نخستين فلزى است 

كه در هنر فلزكارى و قلم زنى مورد توجه انسان قرار گرفته است.
قلم زنى هنرى است كه آداب، سنن، فرهنگ، مذهب و عقايد ايرانيان 
به كمك ذوق و انديشه هنرمند ايرانى بر ورق نازك فلز حكاكى شده 
و از نســلى به نسل ديگر منتقل مى شــود. پس هنر قلم زنى از آن رو 
بيشــتر مورد توجه قرار مى گيرد كه از دوام و بقاى بيشترى نسبت به 

ساير اشيا برخوردار است.
تصاوير ماهى، هيوال، آب، گاو بالدار، عقاب، شــير يا ساير حيوانات 
تركيبى، نمادى از اسطوره ها و داستان هاى كهن ايرانى هستند و اگر 
خوب به هر يك از اين ظروف بنگرى، داســتانى براى گفتن دارند. 
اين نقوش در هر دوره به تناسب دگرگونى هاى عقيدتى، اجتماعى و 

فرهنگى دستخوش تغيير مى شوند.
در شهرســتان مالير قلم زنى بر روى مس با ايجاد اشتغال براى بيش 
از 250نفر، سومين رشــته مهم صنايع دستى را پس از مبل ومنبت و 
مرواربافى به خود اختصاص داده اســت، در اين شهرســتان حدود 
20 كارگاه قلم زنى وجود دارد و مابقى به صورت مشــاغل خانگى 

فعال هستند.
مژگان ســامنى يكى از همين هنرمندان است كه با يادگيرى اين هنر 
اصيل ايرانى نزد اســتادان برجســته اصفهان، اكنون پس از 9 ســال 
اســتادكار ماهرى شــده و بيش از 30 شــاگرد در شهرستان مالير 

آموزش داده است.
وى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه مواداوليه قلم زنى شامل مس، 
قلم و چكش هــاى موردنياز آن را از اصفهــان تهيه مى كند، گفت: 
قلم زن بايد از ابتداى كار خود صبور و با دقت باشــد چرا كه بســته 
به نوع طرح و ظرف، ممكن اســت كارى 6 تا 9 ماه زمان نياز داشته 
باشد از طرفى ضربات چكش كه شايد براى برخى آزاردهنده باشد، 
براى قلم زن آهنگ زندگى است، صداى روحى كه بر جسم سرد فلز 

دميده مى شود و داستانى را روايت مى كند
بــه گفته ايــن هنرمند ماليرى، بــازار فروش هنرهاى دســتى تنها 
سفارشات تكى است و بازار فروش عمده اى ندارند، درآمد فعاليت 
در اين هنر كافى نيســت و به اندازه اى كه زحمت مى كشند درآمدى 
ندارنــد از طرفــى برخى افراد كه از نزديك رونــد خلق چنين هنر 
دســتى را نديده اند، استقبال چندانى براى خريد محصوالت قلم زنى 

نمى كنند. يعنى بازار فروش اين محصوالت محدود است.
سامنى نداشتن قدرت خريد برخى افراد را يكى از داليل محدوديت 
فروش اين هنر دست  دانست و افزود: نمى توان بر روى هنر دست 
قيمت گذاشــت چراكه هر نقشى كه بر فلز حكاكى مى شود، بخشى 
از وجود هنرمند اســت، اما بايد گفت افزايــش چندبرابرى قيمت 
مواداوليه شــامل مس، قلم و يا قاب تأثير بسزايى در افزايش قيمت 
ايــن ظروف قلم زنى شــده، دارد و همين امر موجب كاهش قدرت 

خريد برخى افراد شده است.
وى از اداره ميراث فرهنگى و صنايع دســتى مالير به دليل در اختيار 
قرار دادن مكانى براى وى و شــاگردانش بــه عنوان كارگاه قلم زنى 
تشكر و بيان كرد: اين كارگاه كه در موزه لطفعليان مالير قرار گرفته 
اســت به صورت رايگان در اختيار ماست و بازديدكنندگان از خانه 
لطفعليان، با اين هنر از نزديك آشــنا شــده و مى توانند در صورت 

تمايل از اين ظروف خريدارى كنند.
ســامنى كه تا به حال در نمايشگاه هاى بســيارى در سراسر كشور 
حضور داشــته و غرفــه خود را در اين نمايشــگاه ها به راه انداخته 
است، گفت: يكى از مهمترين مشكالت ما، هزينه هاى اياب وذهاب 
و اسكان و هزينه غرفه ها در اين نمايشگاه هاست كه اگر اين هزينه ها 
حذف شــود، هنرمند با خيال آسوده مى تواند هنر دست خود را در 

معرض ديد ديگران گذاشته و از آن امرارمعاش كند.
روزبهانى كه يكى از شــاگردان ســامنى در كارگاه قلم زنى اســت به 
مراحــل خلق يك اثر قلم زنى پرداخت و بيان كرد: پيش از آغاز كار با 
قلم و چكش و انتقال طرح بر روى فلز، ابتدا بايد داخل يا زير ظرف يا 
سينى موردنظر از محلول قير و گچ پر شود تا سروصداى قلم كمتر به 
گوش برسد و همچنين مانع از سوراخ شدن ظرف در حين كار شود.

وى گفت: سپس طرح موردنظر را رسم كرده و به يكى از روش هاى 
گرده كردن، اجراى مستقيم طرح روى بوم، به وسيله كاغذ كپى و يا 
به شيوه چسباندن اصل طرح، روى كار انتقال مى دهيم و با چكش بر 

انتهاى قلم مى كوبيم تا نقش ها، روى ظرف ايجاد شوند.
روزبهانــى با بيان اينكه روش در دســت گرفتــن قلم و نوع ضربه 
چكش در كيفيت نقش و خطوط ايجاد شده بسيار مهم است، افزود: 
سبك هاى هنر قلم زنى شــامل ريزه كارى، برجســته كارى، تكنيك 
عكســى، تكنيك منبت و تكنيك مشــبك اســت  پس از اتمام كار 
بــراى جدا كــردن قير از بوم هاى فلزى، تخت قير را ســرد كرده و 
مى شكنند، اما در بوم هاى مدور و گلدانى شكل، قير را حرارت داده 

و جدا مى كنند.
مريــم خانى يكى ديگر از هنرمندان ماليرى در اين زمينه اســت كه 
كارگاه كوچك خود را در خانه راه اندازى كرده و بيش از 10ســال 

است كه ضربات چكش بر روى فلز مس، آهنگ زندگى اوست.
وى گفــت: تنها انگيزه من در ايــن هنر، عالقه به حكاكى و آفريدن 
نقش و خطوط بر روى فلزات بى جان است. سختى اين كار به ويژه 
براى زنان بسيار است و در صورت عالقه نداشتن يا صبر و حوصله 

كافى، كسى نمى تواند در اين رشته، هنرمند موفقى شود.
خانى اكنون با راه اندازى يك صفحه در اينستاگرام، هنر دست خود 
را در معــرض ديد مخاطبان قرار داده و از همين راه، اين ظروف پر 

نقش و نگار را به فروش مى رساند.

رئيس تأمين اجتماعى رزن و درگزين:
 34هزار نفر زير چتر تأمين اجتماعى هستند 

 رزن-فاطمه كوكبى جالل-خبرنگار همدان پيام: بالغ بر 11هزار نفر بيمه 
شــده اصلى و بالغ بر 19هزار نفر بيمه شده تبعى و حدود  هزار و370 نفر 
بازنشسته و 110نفر از كارافتاده و هزار و140 نفر بازمانده از بيمه داريم كه در 
مجموع حدود 34 هزار نفر،  جمعيت تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعى 

در شهرستان هاى رزن و درگزين هستند.
مجيد فخيمى گفت: با راه اندازى خدمات الكترونيكى و غيرحضورى سازمان 
به نشــانى ســايت es.tamin.ir از ســال 1398 و تكميل و گسترش آن 

بخصوص در دوران بيمارى منحوس كرونا و اجراى طرحى موسوم به طرح 
3070 اكثر خدمات مهم ســازمان تأمين اجتماعى به صورت غيرحضورى و 
اينترنتى ارائه مى شــود كه برخى از اين خدمات عبارتند از: مشــاهده سوابق 
بيمه اى، ثبت درخواست بازرسى، مشاهده حكم و فيش حقوقى بازنشستگان 
و مســتمرى بگيران، درخواست هديه ازدواج، درخواست هزينه هاى پروتز و 
اروتز، درخواست غرامت دستمزد ايام بيمارى(استراحت پزشكى)، درخواست 
اســتراحت ايام باردارى، درخواســت پرداخت بيمه بيكارى، درخواســت 
كمك هزينه ترحيم، قرارداد بيمه مشــاغل آزاد، درخواســت بيمه اختيارى، 
درخواست و تقسيط خريد سربازى، درخواست تكميل سوابق كسرى از ماه 

و برخى خدمات ديگر .

وى افزود: با احتساب تعداد 112 نفر برقرارى حكم بازنشستگى در سال 1400 
اين شعبه در حال حاضر 2هزار و75 پرونده مستمرى بگيران دارد كه بر حسب نفر 
بالغ بر 2 هزار و610 نفر مستمرى بگير ماهانه از تأمين اجتماعى شهرستان رزن و 
درگزين حقوق دريافت مى كنند و كل مستمرى پرداختى در 3 ماهه نخست سال 
جديد حدود 340825080756 ريال (بالغ بر 34 ميليارد تومان) است كه نسبت 

به دوره مشابه سال گذشته حداقل 45درصد افزايش يافته است.
 در ادامه  وى افزود: تأمين اعتبار دفترچه هاى درمانى كه از خردادماه ســال 
گذشــته حذف شده بود و بيمه شده ها و مستمرى بگيران نيازى به زدن مهر 
اعتبار به دفترچه هاى خود نداشتند و از اول اسفندماه سال 1399 نيز به طور 

كامل چاپ دفترچه هاى درمانى سازمان در سراسر كشور متوقف شد. 

 گروه شهرســتان: 3 نفر از اعضاى شوراى شهر 
دوره پنجم اســدآباد در روزهاى پايانى كار خود، به 
گفت وگوى شــهردار با همدان پيام درباره استيضاح 
واكنش نشان دادند. آنها براى دفاع از دليل استيضاح 
به دفتــر روزنامه آمدند و با ارائــه مداركى در برابر 
مستندات شــهردار هنگام مصاحبه، توضيحاتى ارائه 

دادند.
يــك هفته پس از انتخابات و اعــالم نتايج، 6 نفر از 
شــوراى 7 نفره دوره پنجم بــا مطرح كردن انحراف 
بودجه، شهردار را استيضاح كردند كه در كميته انطباق 
تأييد نشده و با ارسال پرونده به شوراى حل اختالف 
اســتان پرســش هاى جديدى را از شــهردار مطرح 

كرده اند.
طبــق نتايج انتخابات هيچ يــك از اعضاى فعلى به 
دوره ششم شورا راه نيافته اند و پس از  15روز كارى 
ديگر   صحن شــورا را به  اعضــاى جديد واگذار 
مى كنند. بنابراين در تالش هستند تا در مدت باقيمانده 

استيضاح شهردار اسدآباد را به نتيجه برسانند.
يكى از اعضاى شوراى دوره پنجم شهر اسدآباد  در 
اين نشست گفت: دليل استيضاح هزينه كرد شهردار 
در پروژه هايى است كه در شورا مصوب نشده است 
و 400 ميليون تومان بودجه مربوط به المان شــهداى 

خلبان بود كه در سال گذشته بدون نتيجه ماند.
حسين شيرى افزود: درخواست هاى مردم و نيازهاى 
مردم توســط شــورا بررســى و مطابق آن پروژه ها 
برنامه ريزى شــد. ســاخت غســالخانه و سايه بان 
بهشت زهرا از اولويت هاى مجموعه شهردارى و يكى 
از مهمترين مطالبات است كه توسط شهردار اقدامى 

بى نتيجه ماند. 
وى گفت: با وجــود  8 ميليارد و 500 ميليون تومان 
بودجه بالتكليف در شــهردارى، دليل اجرا نشــدن 
برخى از پروژه ها مشــخص نيســت؛ پياده راه سازى 
خيابان فرهنگ كه پيشنهاد شــهردار بود و در شورا 

مصوب شد بالتكليف مانده است.
شــيرى بيان كرد: شــورا مجوز فــروش اوراق را به 
شهردار داده بود. شهردار فقط اقدام به خريد دستگاه 
براى افتتاح كارگاه موزاييك سازى نكرد و اين كارگاه 

از شهريورماه 99 تعطيل است.
يكى ديگر از اعضاى شوراى دوره پنجم شهر اسدآباد 
در پاســخ به صحبت  شهردار مبنى بر بى برنامه بودن 
شورا گفت: برنامه شهردارى  بودجه اى است كه بين 
شورا و شهردار جارى است و شهردار موظف است 

براساس اين برنامه عمل كند.
 حســن كرمى پايــدار افزود: عليرضــا فعله گرى به 

مصوبات و برنامه هاى شورا توجه نكرد. 
وى گفــت: اســتيضاح، طبــق قانون كليــد خورد 
طرح پرســش مطرح شــد، تذكرات داده شد و بعد 
استيضاح صور انجام شــد. تا روز آخر مطابق قانون 
اقــدام مى كنيم و در صورت نياز اســتيضاح را ادامه 

خواهيم داد.

كرمى پايدار افزود: مراجع نظارتى 
شــورا را رصد كردنــد. به طور 
قطــع پيگيرى ها صــورت گرفته 
است و شــوراى تأمين شهرستان 
اســدآباد  درباره استيضاح نكردن 
نكردند  مطرح  موضوعى  شهردار 
و اگر موضوعى باشــد به صورت 

مشورتى خواهد بود.
وى بــا اشــاره بــه صحبت هاى 
فرماندار شهرستان اسدآباد مبنى بر 
استيضاح غيرقانونى، افزود: يادآور 
قانون  مطابق  اســتيضاح  مى شوم 
انجام شده اســت؛ از تاريخ ابالغ، 
شورا فرصت دارد حداكثر در 10 
روز جلسه را تشكيل دهد كه اين 

موضوع زير 10روز انجام شد.
كرمى پايدار با اشاره به رد استيضاح 

در كميته انطباق، گفت: حق با شورا بود و به طور قطع 
در جلسه شوراى حل اختالف استاندارى رأى به نفع 

شورا خواهد بود.
سومين عضو شورا هم گفت: شوراى شهر هر قطعه 
زمين واشرسازى صنعتى را به مبلغ 100 ميليون تومان 
افزايش داد و در 24 ساعت يك ميليارد تومان به سود 

شهردارى بود.
خدمت زيورى افزود: خاكبردارى زمين واشرسازى 
كه قرار شد هر سرويس خاك بردارى آن 12 تن باشد 
در راستى آزمايى انجام شده 7 تن و 250 كيلو بود كه 

موضوع مورد تذكر شورا قرار گرفت.
شايان ذكر است سه شنبه هفته گذشته اعضاى شوراى 
دوره پنجم جلســه اى در محل ســاختمان شورا با 
حضور منتخبان جديد و اصحاب رسانه برگزار كردند 
آنها در اين جلسه  با ارائه اسناد و مداركى به پرسش ها 
و شبهات وارد شده پاسخ دادند. در ابتدا رياست شورا 
از انتخاب شهردار به عنوان مهمترين وظيفه شوراى 
شهر صحبت كرد. به گفته سيد على موسوى، شهردار 

به پرســش ها و ايرادات وارده از 
طرف شورا پاسخ نداده و شبهات 

را برطرف نكرد.
وى افزود: شــورا وظيفــه دارد 
تــا آخريــن روز كارى خود در 
شفاف ســازى  قانون  چارچوب 

كند.
رئيس كميسيون حقوقى شورا هم 
گفت: برخــى از اتفاقاتى كه در 
دوران تصــدى فعله گرى رخ داد 

منجر به ايراد تذكراتى شد. 
شوراى  افزود:  رســتمى  حسين 
شــهر على رغــم انتقاداتى كه به 
شــهردار دارد اما از فعاليت ها و 
خدمات  مثبت وى هم  تقدير و 

تشكر مى كند. 
وى گفت: با اين وجود برادرى و 
اخوت تا زمانى وجود دارد كه تخطى از قوانين نباشد.

 رستمى افزود: بررسى موشكافانه شبهات موجود در 
پروژه واشرسازى صنعتى و پروژه هاى نظير آن را به 

عهده سازمان بازرسى مى گذاريم.
وى گفت: براســاس بررســى ها و گزارش ها و تراز 
مالى كه شهردارى به ما ارائه داده است در روند امور،  
تخلفات بســيار مشاهده شد و بر همين اساس شورا 
چندين بار به صورت شفاهى تذكراتى به شهردار داده 
و در ادامه به صورت مكتوب ايرادات و تذكرات خود 
را مطرح كرد. در جلسات و مستندات متعدد سعى در 
شفاف سازى داشتيم، اما شهردار پاسخگو نبود و حتى 
در نامه اى با محتوا و لحن نامناسب و حق به جانب و 

پر از اتهام تمام ايرادات وارده را رد كرد.
رستمى بيان كرد: شــهردار مجوز فروش زمين هاى 
موسوم به واشرسازى را درخواست كرد و اعالم كرد 
كــه  در غير اين صورت هيچ پروژه عمرانى و كارى 
انجام نخواهد شــد. ما هم در پاسخ گفتيم هر زمان 
تشــريفات ادارى و روند ادارى پروژه ها انجام شد و 

پيمانكار مشخص و مشغول به كار شد، ما هم مجوز 
فروش زمين را به شما مى دهيم.

وى گفــت: برخى از پروژه ها مثل آســفالت خيابان 
امام(ره) به نام شــهردار وقت تمام شد، درحالى كه 
بخش زيادى از پروژه كار شامل تكميل حفارى هاى 
ادارات خدمات رسان، تراشيدن آسفالت قديمى، خريد 
آسفالت و انتخاب پيمانكار پيش از حضور فعله گرى 
و در زمان شهردار و سرپرست هاى قبلى انجام شده 
بود و در روزى كه شهردار فعلى  معرفى شد پيمانكار 
در حال پخش آســفالت بود؛ اما با تبليغات در تصور 

عموم به نام فعله گرى تمام شد.
رستمى افزود: رضايت مردم از شهردار فعلى به دليل  
كارهاى تبليغاتى زيادى است كه  در فضاى مجازى 
انجام شــده است تا كار عمرانى و ملموس. در 4 ماه 
گذشته پروژه قابل توجهى در حال اجرا نبوده است كه 

صحه ايست بر فعاليت هاى تبليغاتى شهردار.
وى گفت: چه موافقين و چه مخالفين شــهردار همه 
دغدغه شــهر را داريم و از اســتيضاح شهردار هيچ 
سودى نمى بريم. پيام كار شورا اين است كه نخست 
اينكه شــهردار بايد در چارچــوب قوانين و ضوابط 

حركت كند و دوم اينكه  شــورا تا 
لحظه آخر مســئوليت خود بايد به 

وظيفه قانونى اش عمل كند.
در ادامــه اين جلســه تنها عضو 
مخالف استيضاح بيان كرد: با وجود 
ايراداتى كه به شــهردار در بحث 
انحــراف  بودجه وجــود دارد، اما 
به 3 دليل مخالف اســتيضاح بودم. 
نخست رضايت نسبى كه در اذهان 
عمومى نسبت به شــهردار وجود 
داشت. دوم هدررفتن وقت كارى 
محدود شــهردار و ســوم نامه اى 
بود كه از طرف وزارت كشــور به 
استاندارى ها و شوراها مبنى بر ادامه 
همكارى با شهردار و تيم شهردار 

بود تا در زمان باقى مانده حواشى موجب ممانعت در 
كار شهردارى ها نشود. 

يزدان ســبزه اى گفت: شــهردار در ابتداى كار خيلى 
قوى و جهادى ظاهرشد، اما در ادامه و بخصوص  با 
تغييراتى كه شهردار در تيم كارى انجام داد، تخلفات 

باال گرفت.
در پايان اعضاى شورا به پرسش هاى مطرح شده در 
جلسه پاســخ دادند. حمدا... مرادى يكى از اعضاى 
پنجم شوراى شهر اسدآباد  در پاسخ به پرسش همدان 
پيام مبنى بر اينكه  چرا ايرادات وارده از طرف شورا از 
همان ابتدا رسانه اى و شفاف نشد؟ افزود: به دليل در 
اختيار نداشتن اسناد و مدارك كافى نتوانستيم صحبت 
كنيم و زمانى كه مدارك كافى داشــتيم اقدام به عمل 

كرديم.
رستمى هم به ديگر پرسش هاى همدان پيام مبنى بر 
اينكه چرا شــهردارى و شــوراى شهر براى سال 99 
حسابرس نداشتند؟ گفت: پس از ارائه تفريغ بودجه 
سال 1399حســابرس انتخاب و حسابرسى را انجام 
مى دهد. معمول همين است و اتفاق عجيبى رخ نداده 
است، البته هميشه حسابرس ها نارسايى هاى زيادى 
از عملكرد شهردارى ها كشــف و اعالم مى كنند كه 
فعله گرى با تأخير فراوان در ارسال تفريغ بودجه در 

حال حاضر از دردسرهاى آن گريخته است. 
وى به ديگر پرســش همدان پيام مبنى بر اينكه قرار 
بوده اســت مشــاورى  براى خاك بــردارى زمين ها 
حضور پيدا كند، يك ميليارد تومان هزينه درخواست 
كرد ولى شــما قبول نكرديد، چــرا؟ افزود: اين تنها 
ادعاى شهردار است. آيا شهردار براى اين ادعا مداركى 
دارد؟آيا مناقصه اى براى پيمانكارى اين مشاوره برگزار 

شده است؟
رستمى گفت: تا اين لحظه هيچ نظر كارشناسى درباره 
اين پرونده وجود ندارد. شــهردار مدعى بود كه كار 
را با نظر مشــاور پيگيرى مى كند. مشاورى كه هرگز 
وجود خارجى نداشت. نامه اى هم درخصوص مشاور 
به شورا نيامده است كه شورا با گرفتن مشاور مخالفت 

كرده باشد. 
رســتمى بــه پرســش ديگــر 
همدان پيام مبنى بر اينكه با توجه 
به اينكــه معاون وزير كشــور 
براســاس نامه اى اعالم كرده بود 
كه اســتيضاح انجام نشود، چرا  
اين كار انجام شــد؟ افزود: نامه 
و توصيه نامه مالك عمل نيست 
و ما فقط براساس قانون اساسى 
عمل كرده و مى كنيم. هيچ وقت 
نامه و توصيه نامه نمى تواند قانون 
موضوع مجلس و شوراى نگهبان 
را لغــو و تعطيل كند هرچند به 
احترام نظر فرماندار، استيضاح به 

پس از انتخابات موكول شد.

 نهاوند-معصومــه كمالوند-خبرنــگار همدان 
پيام: شهرســتان نهاوند پس از يــك برهه تقريبًا  

3ماهه مجدد قرمز شد.
شــرايط كرونايى در اين شهرســتان بــا افزايش 
مبتاليان و مراجعه ها به مراكز درمانى در آســتانه 
پيك پنجم رنگ بحران به خود ديد و قرمز اعالم 

شد.
محدوديت ها اگرچه از ســر گرفته شده است، اما 
اين بار از ايجاد مانع در ورودى و خروجى شهر، 
تعطيلى بازار و اعمال سخت گيرى هايى كه چندان 

مورد استقبال مردم واقع نمى شود، خبرى نيست.
روش مديريت آنچنان كه گفته مى شود تغيير كرده 
اســت و اين رفتار را ناشــى از مديريت 18ماهه 
و مقابله با ويــروس كرونا در شهرســتان اعالم 

مى كنند.
 فرمانــدار نهاوند در ســتاد پيشــگيرى، كنترل و 
هماهنگى مقابله بــا كرونا شهرســتان نهاوند از 
فعاليت بازار و گروه دوم مشــاغل خبرداد و اينكه 
اين اقدام البته به ضميمه و تشديد نظارت صمت 

خواهد بود.
مراد ناصــرى همچنين از برقرارى مراســم هاى 
مذهبــى با رعايت پر وتكل ها خبر داد و گفت: در 
مدت 18ماهى كه در مورد ويروس كرونا به عنوان 
يك بيمارى مرگ آور مواجــه بوده ايم مديريت ها 

تغيير كرده اســت و تجارب بهترى كسب و اجرا 
شده است.

وى با تأكيد بر اينكه هر رنگ بندى يك تعريف و 
مدل مديريتى دارد از متوليان و مسئوالن كميته هاى 
تعريف و تعيين شده خواست تا ورودى سراب ها 
و مراكز گردشــگرى همچنان بسته باشد اگرچه 
در برخى از مســيرها افراد ميان بر و بدون خودرو 
مراجعه مى كنند كه اين نيازمند كار فرهنگى است.

ناصرى با تأكيد بر اينكه مديريت شرايط كرونايى 
در 4پيــك گذشــته در شهرســتان قابل قبول و 
شاخص بوده اســت، افزود: بازار و مشاغل گروه 
دوم اجازه فعاليت دارند، اما مشــروط به نظارت 
مســتمر اتحاديه و صمت است، نهادى حق رفتار 
گزينشــى و ســليقه  اى با واحدها را ندارد و اداره 
ورزش هــم بايد نظارت ها را  نســبت به فعاليت 

سالن ها تشديد كند.
وى با تأكيد بر تشديد نظارت ها و اهميت عملكرد 
مديــران در دوران كرونايى گفت: به پايان دولت 
كارى ندارم مديرى كه در بحران همراه نباشــد از 

تغييرش نمى گذرم.
ناصرى همچنين افزود: وقتى ســراب گاماسياب 
تعطيل اســت پارك هرگونه خودرو ممنوع است 
و پليس راه اجــازه پارك به هيــچ خودرويى در 
حاشيه ســراب ها را نمى دهد و سراب هاى گيان، 

گاماسياب و فارسبان هم تعطيل  است.
در  و 222نفــر  تاكنــون 15هــزار    

شهرستان  واكسيناسيون شده اند
 فرمانده قرارگاه زيستى ستاد كروناى شهرستان نهاوند 
در جلسه هماهنگى و مقابله با كروناى نهاوند گفت: 
آمارها در روزهاى اخير با توجه به قرمز شدن شهرهاى 
اطراف نهاوند و افزايش مبتاليان وضعيت شهرستان را 

در حالت قرمز قرار داد.
 برنامه اى براى تعطيلى بازار  نداريم بايد 

روش ها را تغيير داد 
على مختــارى بيان كــرد: در حال حاضــر تعداد 
ورودى ها به بيمارســتان تقريباً 2 برابر خروجى و 
ترخيصى ها شده است و در مجموع تاكنون 15هزار 

و 222نفر در شهرستان  واكسيناسيون شده اند.

وى افزود: تغيير ساعات ادارى و تعطيلى پنجشنبه ها 
توســط دولت اگرچه براى مديريت مصرف برق 
بود، اما بــراى مديريت كرونا هــم كارآمد بود و 
در حال حاضــر بر ضرورت نظــارت بر نانوايى ها 
تأكيد مى شــود كه ادارات برنامه هــا و تجمع ها را 
كاهــش دهند و ســراب ها و اماكــن تفريحى هم 
ازدحام و شلوغى در آنها خطرناك است بايد براى 
آنها مديريت بيشــترى شــود، اما فرهنگ رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى بايد همچنــان تقويت و 

اطالع رسانى شود.
مختارى با تأكيد بر اينكه برنامه هاى معنوى محرم 
تعطيل نمى شــود، اما رعايــت پروتكل ها جدى تر 
گرفته شــود، گفت: دوربين هــاى پايش تصويرى 

فعال و ورود و خروج به شهر قرمز ممنوع است.

 روزانه 300 نفر واكسينه مى شوند
 رئيس شــبكه بهداشــت ودرمان نهاوند در ستاد 
پيشگيرى كرونا بيان كرد: روزانه 250تا300 نفر در 
شهرستان واكسينه مى شوند و انتظار مى رود مردم با 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى اين موج را با سختى 
كمترى عبور دهند، طرح شهيدحاج قاسم سليمانى 

هم ادامه دارد.
سيامك دانشور افزود: بازديدهاى مشترك بهداشت 

و اداره صمت و تعزيرات از سرگرفته شود.
بــه گفته وى روزانه 250تا300 نفر در شهرســتان 
نهاوند واكســينه مى شــوند كه در حــال افزايش 
مركز تجميــع جديد براى افزايش تعــداد روزانه 

واكسيناسيون ها هستيم.
 اعمــال 630 برگ جريمــه در 2 روز 

نخست طرح
 رئيس پليس راهنمايى ورانندگى در ستاد پيشگيرى، 
كنترل و هماهنگى مقابله با كرونا شهرستان نهاوند 
بيان كرد: طرح هاى راهنمايى در 2روز اخير با قرمز 
شدن شهرستان، 110دستگاه پالك غيربومى جريمه 
يك ميليونى و 520دستگاه هم تردد شبانه 500هزار 

تومانى اعمال مى شود و ادامه دارد.
على شيراوند گفت: افراد ساكن شهرستان با پالك 
غيربومى جريمه مى شوند مگر پس از طرح مراجعه 
به راهنمايى  ورانندگى تعهد تعويض پالك دهند  و 
انجام دهند و گرنه جريمه براى آنها اعمال مى شود.
همچنان  رستوران ها  و  تاالرها  فعاليت   

بيرون بر
نقــى كاكاوند رئيــس صنعت، معــدن و تجارت 
شهرستان نهاوند هم بيان كرد: رستوران ها و تاالرها 
همچنان بيرون بر و حق پذيرش مشــترى ندارند و 

افراد متخلف جريمه مى شوند.

فرماندار نهاوند در ستاد كرونا شهرستان:

بازار با نظارت سازمان صنعت فعال است
■ رئيس پليس راهنمايى رانندگى: افراد ساكن با پالك غيربومى تعويض پالك دهند

اعضاى شوراى شهر اسدآباد در واكنش به مصاحبه شهردار، انحراف بودجه 8 ميلياردى را مطرح كردند

شوراى اسدآباد پيگير تأييد استيضاح شهردار

عضو شــورا: به دليل در 
اختيار نداشــتن اسناد و 
نتوانستيم  كافى  مدارك 
زمانى  و  كنيــم  صحبت 
داشتيم  كافى  مدارك  كه 

اقدام به عمل كرديم

برخى از پروژه ها مثل آسفالت 
خيابان امام(ره) به نام شهردار 
وقت تمام شــد، درحالى كه 
كار  پــروژه  از  زيادى  بخش 
حفارى هاى  تكميل  شــامل 
خدمات رســان،  ادارات 
قديمى،  آســفالت  تراشيدن 
خريــد آســفالت و انتخاب 
حضور  از  پيــش  پيمانــكار 
شهردار  زمان  در  و  فعله گرى 
انجام  قبلى  سرپرست هاى  و 

شده بود
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كارآمد  كابينه 
مظفرپور » فيض ا... 

 پس از انتخابات 28خردادماه 1400 و انتخاب آيت ا... رئيســى 
به عنوان سيزدهمين رئيس جمهور كشــور مهمترين موضوع براى 
رئيس جمهور منتخب احزاب سياســى حامى و حتى رقباى سياسى 
و دولت مســتقر انتخاب كابينه جديد مى باشــد كــه در اين زمينه 
گمانه زنى هاى زيادى نيز صورت گرفته و هر كسى از ظن خود يار 
رئيسى شده است و براى وى نســخه مى پيچد شايد اثرگذارترين 
گروه هــا در بين حاميان رئيســى بــراى چينش كابينه 2 شــوراى 

معروف وحدت و ائتالف  باشند.
شــوراى وحــدت كــه بــا محوريــت جامعــه روحانيــت و حــزب 
مؤتلفــه شــكل گرفــت و به طــور خــاص و بــا اصــرار از رئيســى 
خواســت بــه عنــوان گزينــه برتــر وارد عرصــه انتخابــات شــود و 
ــز گرچــه  ــالف ني ــتاد و شــوراى ائت ــاى كار ايس ــز پ ــا آخــر ني ت
ــت و  ــر داش ــى مدنظ ــر رئيس ــالوه ب ــرى را ع ــاى ديگ گزينه ه
ــاى  ــز از كانديداه ــا ني ــه آنه ــدارى ك ــه پاي ــا جبه ــار آنه در كن
ــد و از آيــت ا...  ــور كردن ــد ســعيد جليلــى عب خــاص خــود مانن
رئيســى در انتخابــات حمايــت كردنــد. گرچــه درخصــوص 
ــتان ها  ــى شهرس ــران و برخ ــهر در ته ــوراى ش ــاى ش كانديداه
ائتــالف  شــوراى  وحــدت  شــوراى  بيــن  اختالف نظرهايــى 
ــت ا...  ــت جمهورى آي ــوص رياس ــى درخص ــت، ول ــود داش وج

ــد. ــان حاصــل ش ــن اصولگراي ــل بي ــاع كام رئيســى اجم
حال اين 2 شــورا گرچه بــه ظاهر اعالم كرده اند كه در تشــكيل 
كابينه رئيســى از هرگونه ســهم خواهى پرهيز مى كنند و هيچگونه 
فشــارى براى تحميــل گزينه هاى موردنظر خود به رئيســى وارد 
نمى كنند، ولــى آنچه كه در عمل تاكنون رخ داده عكس اين قضيه 
را ثابت كرده اســت، زيراكه نخســت اينكه رئيسى در روز ثبت نام 
اعالم كرد به طور مستقل از احزاب و جناح ها در انتخابات شركت 
كرده است دوم اينكه رئيســى معتقد به كابينه فراجناحى است كه 
اصولگرايــان به ويژه آنهايى كه مدعى انقالبى گرى هســتند قطعًا با 
ايــن ايده رئيســى مخالف خواهند بود و بعيد به نظر مى رســد از 
جنــاح اصالح طلب در بين مديران بلندپايه و مديران ميانى افرادى 

در نظر گرفته شوند.
ــز  ــدى ني ــه فراجناحــى گرچــه ممكــن اســت فواي تشــكيل كابين
داشــته باشــد از جملــه اينكــه از نيروهــاى كارآمــد و متخصــص 
ــى  ــود، ول ــتفاده ش ــا اس ــى و جناح ه ــاى سياس ــه گروه ه در هم
ــاى  ــكيل تيم ه ــهامى و تش ــركت س ــه ش ــه ب ــل كابين ــر تبدي خط
اقتصــادى ناهماهنــگ ماننــد آنچــه كــه در تيــم اقتصــادى 
دولت هــاى يازدهــم و دوازدهــم حســن روحانــى مشــاهده شــد 

ــود دارد. وج
به نظر مى رســد تعيين خط قرمزها براى انتخاب كابينه رئيسى بايد 
تبديل به امضاى ميثاق نامه ها گردد، زيراكه تعيين خط قرمز به طور 
مطلق ممكن اســت دولت رئيسى را از برخى نيروهاى كارآمد در 

جناح هاى ديگر محروم كند. 
به طور مثال اينكه گفته مى شــود وزرا و مديران دوران احمدى نژاد 
نبايد در كابينه باشــند يا اينكه از طيــف اصالح طلب و اعتدال گرا 
نبايد هيچ نيروى در كابينه انتخاب شود محروم كردن كشور و مردم 
از توانمندى هــا و تجارت گرانقدر اين گونه افراد و نيروهاســت، 
بلكه به جاى آن بايد از هر طيف و جناح افرادى كه شايسته هستند 
و باالترين درجه شايستگى ها را احراز مى كنند با اخذ ميثاق نامه اى 
كه در آينــده كارى دولت اخاللى ايجاد نكرده و هماهنگى الزم با 
اهداف و برنامه ها و خط مشــى هاى سياسى دولت رئيسى را داشته 
باشــند مى تواند بهترين راهكار براى جنبش كابينه باشد. كما اينكه 
راه اندازى ســامانه معرفى مديران رئيسى نيز همين هدف را دنبال 
مى كند، زيراكه در آن ســامانه فقط به تجارب و تخصص هاى فرد 
و كارآمدى توجه شــده نه گرايشات سياسى و جناحى آنها. به نظر 
مى رسد در حال حاضر نياز كشور كابينه كارآمد است و غيرسياسى 
تا با كار جهادى و تالش مضاعف بتواند مشــكالت كشــور را از 

پيش روى مردم بردارد. انشاءا...

تسويه حساب سياسى در دقيقه 90
 ايــن روزها كه دولت دوازدهم به پايان كار خود نزديك شــده و 
رئيس جمهور منتخب در تدارك تشكيل دولت سيزدهم است، شاهد 
رفتارها و حركت هايى در ميان برخى از چهره هاى سياسى و رسانه اى 

هستيم كه براى افكارعمومى چندان قابل توجيه نيست.
اظهارات تأمل برانگيز با چاشنى تخريب بعضى ها موجب شده تا ما با 
پديده اى مواجه شــويم كه بارزترين ويژگى آن تسويه حساب سياسى 

است.
در دوره انتقال قدرت و واگذارى مسئوليت اجرايى كشور به ديگران 
بايد يك روند معقول و منطقى طى شود و به منتخب مردم كمك كنند 
تا در زمينه سازى براى تشكيل دولت جديد با مشكلى مواجه نشود و 

اين روند به آرامى و در شرايط مساعد به سرانجام برسد.
آنچــه تاكنــون از دولتمردان فعلــى و فعاالن تيم فكــرى و اجرايى 
رئيس جمهور منتخب ديده شده است، به نوعى تالش در همين راستا 

بوده و تعامل و همكارى بين آنها وجود دارد.
با اين وجود عده اى فضاى كنونى را فرصتى براى تسويه حساب هاى 
سياسى و تخريب رقيب يافته و در اين مسيرگاه تا جايى پيش مى روند 
كه چوب حراج به تمام داشــته ها و ســرمايه هاى نظام مى زنند و به 
جاى اينكه به منافع ملى بينديشند، به دنبال مطامع شخصى و جناحى 

خود هستند.
انتقاد به رفتار و عملكرد مســئوالن، دستگاه ها و نهادهاى مختلف در 
نظام جمهورى اســالمى از جمله قواى سه گانه امرى پذيرفته شده و 
بلكه ضرورى است، ضمن اينكه ضعف و كاستى در همه دولت ها كم 
و بيش وجود داشــته است، اما اين نقدها نبايد از دايره اخالق خارج 

شده و به مرحله تخريب و توهين برسد.
هرشــخص و جريانى در هر مقام و جايگاهى قابل نقد اســت چون 
مصون از خطا نيست، با اين حال آنچه اين روزها در برخى اظهارنظرها 
و رفتارها مشــاهده مى شود، نه تنها نقد نيست، بلكه نوعى تخريب و 
ملتهب كننده فضاى سياسى جامعه است در حالى كه در شرايط كنونى 
بايد همه كمك كنند انتقال مسئوليت به خوبى انجام شود تا زمينه براى 
بهره گيــرى از  تمام ظرفيت ها در جهت رفع مشــكالت و معضالت 

جامعه و توسعه بيش از پيش در كشور فراهم گردد.

بررسى يكسان سازى حقوق بازنشستگان
 در مجلس

 ســخنگوى كميسيون برنامه وبودجه مجلس از بررسى گزارش كميته 
ديوان محاسبات درباره مشكالت ناشــى از اجراى نحوه اعمال افزايش 
تعيين سقف گروه ها و موضوع همسان سازى حقوق بازنشستگان در اين 

كميسيون خبر داد.
محمدمهدى مفتح در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به دستور كار جلسات 
هفته جارى كميسيون برنامه وبودجه مجلس گفت كه جمع بندى و اتخاذ 
تصميم پيرامون گزارش كميته ديوان محاسبات و امور مالى مجلس درباره 
مشكالت ناشى از اجراى اجزاى (يك) و (7) بند الف تبصره(12) قانون 
بودجه سال 1400(نحوه اعمال افزايش و تعيين سقف حقوق) در دستور 

كار جلسه امروز(يكشنبه) كميسيون قرار دارد.
وى افزود كه در جلســه امروز همچنين پيرامون تصميمات اتخاذ شده و 
اقدامات به عمل آمده در اجراى بند(و) تبصره(2) قانون بودجه سال 1400 
كل كشور(موضوع همسان سازى حقوق بازنشستگان و موارد مندرج در 
جزء(2) اين بند به ويژه نظام رتبه بندى معلمان) بحث و تبادل نظر خواهد 
شد. مفتح بيان كرد: ارائه گزارش و بحث و تبادل نظر پيرامون سامانه جامع 
بودجه ريزى، اعمال مصوبات و پايش و نظارت بر قوانين بودجه سنواتى، 
رسيدگى به طرح تســّرى فوق العاده خاص كارمندان سازمان زندان ها و 
اقدامات تأمينى و تربيتى كشور به كاركنان ادارى قوه قضائيه، ارزيابى طرح 
انتقال آب از درياى عمان به اســتان سيستان وبلوچستان و همچنين ادامه 
رسيدگى به طرح احداث طرح هاى عمرانى دستگاه هاى اجرايى دولتى از 
طريق واگذارى و يا مشاركت با اشخاص دولتى نيز در دستور كار اعضاى 

كميسيون در جلسات هفته جارى است.
اخيراً اســحاق جهانگيــرى معاون اول رئيس جمهور بــا صدور و ابالغ 
بخشــنامه اى عنوان كرده است كه سقف در نظر گرفته  شده براى حقوق 
پرداختى به كاركنان دولت در قانون بودجه 1400 كه به  ميزان 2/5 ميليون 
تومان اســت شامل سقف پرداختى نمى شــود و فقط شامل پايه حقوق 

مى شود و ساير پرداختى ها هيچ سقفى نخواهد داشت.
الزم به يادآورى اســت اين اقــدام دولت واكنش برخــى از نمايندگان 
مجلس را به  همراه داشت كه در همين راستا عليرضا زاكانى رئيس مركز 
پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى با صدور نامه اى خطاب به محمدباقر 
قاليباف رئيس مجلس و پورسيد معاون قوانين مجلس موضوعاتى درباره 
مصوبه اخير دولت در حذف سقف افزايش حقوق كارمندان را اعالم كرد.

شوراى نگهبان طرح اصالح ساختار  بودجه را 
تأييد كرد

 سخنگوى شوراى نگهبان از تأييد طرح اصالح ساختار  بودجه كل كشور از 
سوى اين شورا خبر داد. به گزارش فارس، سخنگوى شوراى نگهبان در صفحه 
شخصى خود در توئيتر نوشت: با اصالحات انجام شده توسط مجلس شوراى 
اسالمى، طرح برخى احكام مربوط به اصالح ساختار  بودجه كل كشور از سوى 
شــوراى نگهبان، مغاير موازين شرع و قانون اساسى شناخته نشد و مورد تأييد 
قرار گرفت. به اميد برداشتن گام هاى بعدى براى اصالح ساختار بودجه كشور.

هادى طحان نظيف پنجشنبه گذشته نيز در توئيتر نوشته بود كه " 3 طرح اصالح 
ســاختار بودجه، استفســاريه قانون بودجه و بخش هايى از طرح الزام به ثبت 
رســمى معامالت اموال غيرمنقول در جلسه شوراى نگهبان مورد بررسى قرار 

گرفت.

اصالح قانون انتخابات سبب مشاركت حداكثرى 
خواهد شد

 اصالح قانون انتخابات در كشور سبب مشاركت حداكثرى، نظارت صحيح 
و حفظ امنيت و پاسدارى از آراى مردم است.

عضــو هيأت رئيســه مجلس شــوراى اســالمى در گفت وگو بــا خانه ملت، 
درخصوص اهميت اصالح قانون انتخابات از ســوى مجلس شوراى اسالمى، 
گفت: قوانين مربوط به انتخابات بايد در راســتاى مشــاركت حداكثرى مردم، 
فراهم كردن شرايط حضور افراد شايسته و صالح، اصالح شود و اين امر نيازمند 

همكارى دولت و مجلس است.
علــى كريمى فيروزجائــى بيان كرد: اصــالح قانون انتخابات در دســتور كار 
كميسيون امور داخلى كشور و شــوراها در مجلس شوراى اسالمى است، اما 

هنوز به نتيجه نهايى نرسيده است.

اولويت اختصاص اعتبار 
براى واكسيناسيون عمومى 

 دولــت منتخب  رئيس جمهور منتخب با بيان اينكه مبارزه با بيمارى كرونا 
بايد بدون معطلى و بى وقفه پيگيرى شود، گفت كه دولت اختصاص اعتبارات 

و بودجه براى واكسيناسيون عمومى را در اولويت قرار مى دهد.
ــا مســئوالن و  ــم رئيســى در نشســتى ب ــت ا... ابراهي ــنا، آي ــزارش ايس ــه گ ب
ــوع  ــرد: ن ــان ك ــا، بي ــيون كرون ــن و واكسيناس ــوزه واكس ــان ح كارشناس
ــد در حــد حــرف باشــد و دولــت ســيزدهم ضمــن دقــت  ــا نباي حمايت ه
و تســريع در صــدور مجوزهــاى الزم، اختصــاص اعتبــارات و بودجــه را در 

ــد. ــرار مى ده ــت ق اولوي
وى افزود: بى ترديد آنچه تاكنون در زمينه واكسيناسيون انجام شده الزم بوده اما 

به طور قطع كافى نيست و اعداد و ارقام موجود نبايد ما را قانع كند.

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 140060326034000366 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم ســارا 
آقاحسينى فرزند على آقا به شماره شناسنامه 1012 صادره از تهران نسبت به 10/66 
شعير از 96 شعير باستثناء بهاء ثمن اعيانى كه متعلق است به خانم مليحه روح افزا 
يك قطعه باغ به مســاحت 1200 مترمربع قسمتى از پالك شماره 10 اصلى واقع در 
همدان حومه بخش دو حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه دو محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 591)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/11

موسى حنيفه - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 140060326034000368  هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملــك همدان-ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضي خانم معصومه 
آقاحسينى فرزند على آقا به شماره شناسنامه 1163 صادره از تهران نسبت به 10/66 
شعير از 96 شعير باستثناء بهاء ثمن اعيانى كه متعلق است به خانم مليحه روح افزا 
يك قطعه باغ به مســاحت 1200 مترمربع قسمتى از پالك شماره 10 اصلى واقع در 
همدان حومه بخش دو حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه دو محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 587)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/11

موسى حنيفه - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 140060326034000358 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مهناز 
آقاحســينى فرزند على آقا به شماره شناســنامه 3989 صادره از تهران نسبت به 
10/66 شــعير از 96 شعير باستثناء بهاء ثمن اعيانى كه متعلق است به خانم مليحه 
روح افزا يك قطعه باغ به مســاحت 1200 مترمربع قسمتى از پالك شماره 10 اصلى 
واقع در همدان حومه بخش دو حوزه ثبــت ملك همدان-ناحيه دو محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 589)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/11

موسى حنيفه - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 140060326034000357  هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك همدان-ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضي آقاى حميد آقا 
حسينى فرزند على آقا به شماره شناسنامه 3817 صادره از تهران نسبت به 21/33 
شعير از 96 شعير باستثناء بهاء ثمن اعيانى كه متعلق است به خانم مليحه روح افزا 
يك قطعه باغ به مســاحت 1200 مترمربع قسمتى از پالك شماره 10 اصلى واقع در 
همدان حومه بخش دو حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه دو محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 585)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/11

موسى حنيفه - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان 

توپ برجام در زمين دولت سيزدهم
■ واكنش نمايندگان همدان به اظهارات اخير رئيس جمهور

محمد ترابى »
 اواخر هفته گذشته سالروز انعقاد برجام ميان ايران و كشورهاى 
1+5 بود. برجامى كه در حال حاضر حياطش به مذاكرات وين گره 
خورده اســت. در حالى كه قبل از آغاز دوره ششم مذاكرات وين 
برخى از مقامات ايرانى و خارجى ادعا مى كردند كه احتماالً دوره 
ششم دوره پايانى اين مذاكرات خواهد بود و توافق براى بازگشت 
ايران به تعهدات خود و لغو تحريم هاى اياالت متحده آمريكا عليه 

ايران و بازگشت اين كشور به برجام صورت خواهد پذيرفت. 
با اين حال شاهد اين مســأله هستيم كه دوره ششم به دوره هفتم 
كشيده شــد. مقامات حاضر در مذاكرات وين بر اين ادعا هستند 
كه ديگر مسأله اى براى بررسى در وين باقى نمانده و مذاكرات به 

تصميم هر دو كشور ايران و آمريكا بستگى دارد.
با اين حال شــاهد اين مسأله هستيم كه دوره هفتم مذاكرات وين 
مشخص نبوده و گمانه زنى هاى زيادى نيز در اين رابطه شكل گرفته 
است. قوى ترين گمانه زنى اين مسأله بود كه ايران منتظر روى كار 
آمدن دولت ســيزدهم بوده تا اين دولت كار مذاكرات را به پايان 

برساند. 

 5،6 ماه فرصت براى لغو تحريم ها از دست رفت 
رئيس جمهور كشورمان چند روز پيش در نشست هيأت دولت با بيان اينكه چنانچه اصل 60 قانون اساسى حاكم بود و لطمه نمى خورد كه در اوايل آذرماه لطمه خورد، در اسفندماه تحريم برداشته 
مى شــد و امروز شــرايط ديگرى در كشور حاكم بود، گفت: امروز سفره آماده است. قاعدتاً فرصت دولت دوازدهم را از دستش گرفتند و اميدواريم دولت سيزدهم بتواند اين كار را تكميل كند، 

ولى به هرحال متأسفيم كه 5، 6 ماه فرصت از دست رفت.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى در ادامه صحبت هاى خود در اين جلسه به دستاورد ها و مزيت هاى برجام براى مردم و كشورمان گفت.

 ايــران آمــاده خواهد بــود تا 
مذاكرات وين را پس از 5 آگوســت 

[14 مردادماه] از سربگيرد 
سفير و نماينده دائم روسيه نزد سازمان هاى 
بين المللى مستقر در وين در توئيتى نوشت: 
براساس آخرين گزارش ها، ايران فقط پس 
از 5 آگوســت آماده از سرگيرى مذاكرات 
ويــن درباره احيــاى برجــام خواهد بود. 

پرسش اين است كه دقيقاً چه زمانى؟
ميخائيل اوليانوف در ادامه نوشت: اگر وقفه 
در مذاكــرات بيش از حد طوالنى شــود، 
مذاكره كنندگان ممكن اســت شتاب(عزم و 
انگيزه) خود را از دست بدهند و روند كار 

بسيار طوالنى تر از حد انتظار شود.

 روحانى صادقانه اعتراف كند 
در برجام اشتباه كرد

نماينده مــردم مالير در مجلــس با تأكيد 
بر اينكه عوام فريبــى زيبنده رئيس جمهور 
نيســت، بيان كرد: آقــاى رئيس جمهور در 
روزهاى پايانى با مــردم صحبت كند و با 
صراحت بگويد«همه تالشــمان را كرديم، 
اما موفق نشــديم، اشتباه كرديم به آمريكا و 

كدخدا اعتماد كرديم.
حجت االسالم احد آزاديخواه در گفت وگو 
با فارس در واكنش بــه اظهارات روحانى 
گفت: در سياست خارجى و موضوع برجام 
رئيس جمهور تمــام اختيارات  هم واقعــاً 
را داشــت و ما ديديم با وجود اينكه رهبر 
انقــالب منتقد جــدى برجــام بودند و با 
اعتماد  قابل  آمريكايى ها  فرمودند  صراحت 
نيســتند، اما مانع از اعزام تيم مذاكره كننده 

نيز نشدند.

 مذاكرات وين، در انتظار آغاز به 
كار دولت رئيسى

روزنامــه لبنانى االخبار، چــاپ بيروت در 
مطلبى به قلم محمد خواجوئى نوشــت: با 
وجود فضاى مثبتى كه محمدجواد ظريف 
اخيراً در مجلس شــوراى اسالى در مورد 
مذاكرات هســته اى در وين از آن صحبت 
كرد، مشخص اســت كه هرگونه پيشرفتى 
در اين پرونده منتظر روى كار آمدن دولت 
جديد در ايران اســت. به نظر مى رسد تمام 
طرف ها از جمله ايــران ترجيح مى دهند تا 
آغاز به كار دولت جديد در اين كشور براى 
آغاز دور هفتم مذاكرات صبر كنند. در اين 
شرايط، احتماالت زيادى مطرح مى شود كه 
بين تكميل مذاكرات و رســيدن به توافق يا 
پايان آن و بســته شدن مسير احياى برجام، 

در نوسان است.

 آقاى روحانى ژست طلبكار 
به خود نگيرد

نماينده مردم همــدان و فامنين در مجلس 
شوراى اســالمى بيان كرد: آقاى روحانى با 
آن همه اختياراتى كه داشــت بايد پاسخگو 
باشــد، اما به جاى پاســخگويى ژســت 
طلبكارانه به خود مى گيرد كه جاى تاأسف 

دارد.
فالحــى  احمدحســين  حجت االســالم 
نيــز بيان كرد: دوران رياســت جمهورى 
روحانــى يكــى از مقاطعــى اســت كه 
بيشــترين اختيارات به رئيس جمهور داده 
شد به طورى كه رهبرى نيز براى پيشبرد 
امور و كمك به دولت، حمايت هايى نيز 

از اين اختيارات داشتند.

 مذاكره كننــده ايران تــا قبل از 
آغاز به كار دولت رئيســى، به وين 

بازنمى گردد
خبرگــزارى رويترز به نقــل از يك مقام 
ديپلماتيك آمريكا كه نامش گفته نشــده، 
گزارش داده اســت ايــران اين موضوع را 
به مقام هاى اروپايــى اطالع داده و بر اين 
اساس دور بعدى مذاكرات توافق برجام تا 

اواسط ماه اوت آغاز نمى شود.
رويترز به نقل از ســخنگوى كاخ ســفيد 
گــزارش داد: "وقتى ايران پــس از انتقال 
دولــت آماده مذاكره شــد ما هــم آماده از 
ســرگيرى مذاكــرات در وين هســتيم و 
عالقه مند به گفت وگو بر سر نقاط مشترك 
براى بازگشت به برجام هستيم اما همانطور 
كه آنتونى بلينكن به طور شفاف گفته، اين 
پيشــنهاد براى هميشــه روى ميز نخواهد 

ماند."

 منظور روحانى چه بود؟ 
منظور رئيس جمهور از رعايت نكردن اصل 60 در آذرماه كه آن را يكى از موانع براى لغو نشدن تحريم ها عليه كشورمان معرفى مى كند، چيست؟ 

اصل 60 قانون اساسى مى گويد كه امور قوه مجريه جز در مواردى كه مستقيماً بر عهده رهبرى گذاشته شده است، از طريق رئيس جمهور و وزراى دولت انجام مى گيرد. اين اصل در واقع براساس 
تفكيك قوا تأكيد دارد. 

روحانى به مصوبه هسته اى مجلس در آذرماه سال گذشته كه در آستانه روى كار آمدن دولت جوبايدن در اياالت متحده آمريكا بود، اشاره داشت. اين مصوبه دولت را موظف كرد كه در صورت 
لغو نشدن تحريم ها عليه كشورمان ظرف 2ماه، اجراى پروتكل الحاقى را متوقف كند. از نگاه دولت روحانى احياى برجام موضوعى اجرايى و در اختيار قوه مجريه به حساب مى آيد. 

اين اظهارات روحانى در چند روز اخير واكنش هاى زيادى را به دنبال داشت. از يك سوى اين اظهارات روحانى گمانه زنى ها براى تعويق مذاكرات وين تا پس از انتقال قدرت در ايران را قوى تر 
كرده و از سوى ديگر واكنش برخى از نمايندگان مجلس يازدهم را به خود جلب كرد. برخى از اين واكنش ها را در ادامه مى خوانيم:

 دروغ پردازى فايده اى ندارد
نماينده مــردم مالير در مجلس شــوراى 
اســالمى با بيان اينكه دروغ پــردازى راه به 
جايى نمى برد گفت: آقــاى روحانى دنبال 
تطهير خود و بر جا گذاشتن خاطره خوش 
در اذهان مردم اســت، اما گذشته همه افراد 
مشخص اســت و نمى توان مردم را فريب 

داد.
هــادى بيگى نژاد نيز در واكنــش به اظهار 
رئيس جمهور با بيان اينكه مقام معظم رهبرى 
بــه برجام از همان ابتدا بدبين بوده و تنها با 
شروطى آن را پذيرفتند و اعالم كردند كه به 
آن خوش بين نيستند افزود: دولت بدون نظر 
مقام معظم رهبرى به مواردى چون برجام، 
ســند 2030 و «FATF» ورود كــرد و در 
همه اين موارد نظر رهبرى مشــخص بود، 
اما دولت كار خودش را كرد و نتيجه آن هم 

چيزى نبود جز شكست.

 دولت رئيسى 
مدعى ادامه برجام است

نماينــده مردم قم در مجلــس با بيان اينكه 
برجــام توافق خوبى نبــوده و ترمز ما بوده 
است، درباره رويكرد دولت آينده به توافق 
هسته اى گفته است به طور قطع دولت آينده 
نمى گويــد، چون برجــام ناموفق بوده من 
برجام را رها خواهم كرد. قطعاً نه سياست 
نظام جمهورى اسالمى اين است و نه دولت 
جديد اين سياســت را خواهد داشت، بلكه 
دولت جديد اتفاقاً مدعى ادامه برجام است.
مجتبى ذوالنورى كه پيش از اين در مجلس 
دهم به همــراه چند نفر ديگر از نمايندگان 
متن برجام را در صحن علنى آتش زده، به 
خبرگزارى ميــزان گفته: پيش بينى بنده اين 
نيســت كه دولت ســيزدهم مطلقاً زير ميز 
برجام بزند، دولت سيزدهم بسيار قوى تر از 
دولت گذشــته در استيفاى حق ملت عمل 
خواهد كرد. از ســوى ديگر هم اگر طرف 
مقابل به  دنبال حفظ برجام است بايد هزينه 
آن را پرداخت كند تا مشــكالت اقتصادى 

مردم ما برطرف شود.

 برجام حاصــل بى تدبيرى دولت 
روحانى بود

نماينــده مردم اســدآباد در مجلس گفت: 
برجام بــا انجام مذاكره درســت و قواعد 
اصولــى بايد به بــازى برد ـ بــرد تبديل 
مى شــد، اما شكســت اهــداف برجام و 
گرفتارى كه در اين زمينه داريم ناشــى از 
بى تدبيرى دولت و تخطى از خطوط قرمز 
مدنظــر رهبرى بود كه اگر توجه مى شــد 

وضعيت فعلى ما اين نبود.
كيومرث سرمدى با اشــاره به اينكه دولت 
روحانى تقصير خود در جريان شكســت 
در برجــام را گردن ديگران نينــدازد بيان 
كرد: دليل به نتيجه نرسيدن برجام بدعهدى 
آمريكايى هــا و اعتمــاد دولتمــردان ما به 
وعده هاى بدون پشتوانه طرفين مذاكره كننده 
و آمريكا بــود در صورتى كه اگر به حرف 
دلسوزان توجه مى شد نبايد دستاورد ما در 

برجام شكست بود.
www.hamedanpayam.comwww.hamedanpayam.com
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نيش و نـوش

حوادث

پوشش بيمه اى يكى از ضرورى ترين نيازهاى افراد 
اوتيسم است

 يكى از ضرورى ترين نيازهاى افراد اوتيســم و خانواده هاى آنان پوشــش بيمه اى 
اســت، زيرا اين افراد هزينه هاى بســيارى دارند و با پوشش بيمه اى مى توان بخشى از 
هزينه ها را كاهش داد. عضو هيأت مديره انجمن اوتيســم ايران گفت: اوتيسم متوقف 
نمى شــود و روند درمانــى طوالنى مدتى دارد و هزينه هــاى مربوطه همواره بر دوش 

خانواده است و اهميت اينكه بيمه ها به هزينه هاى اوتيسم بپردازند بسيار زياد است.
به گزارش ايرنا، ســيد فوآد محمدى افــزود: در زمينه بيمه هاى تكميلى نيز نياز داريم 
كه شــركت هاى بيمه اى حمايت كنند. برخى از داروهايى كه براى افراد اوتيسم تجويز 

مى شود، قيمت هاى بااليى دارند و موضوع بيمه تكميلى در اين زمينه اهميت دارد.

ثبت نام 10 هزار بازنشسته تأمين اجتماعى 
براى دريافت وام 

 مديركل فرهنگى سازمان تأمين اجتماعى از ثبت نام بيش از 10 هزار بازنشسته در چند روز 
گذشته براى دريافت وام خبر داد و بيان كرد: 400 هزار بازنشسته در 6 مرحله تا پايان سال وام 
دريافت مى كنند.على جهانى در گفت وگو با مهر، گفت: چند روزى است كه سامانه باز شده و 
تاكنون بيش از 10هزار بازنشسته و مستمرى بگير براى دريافت وام ثبت نام كرده اند.وى افزود: پس 
از ثبت نام و ارائه مدارك به بانك، بانك عامل مكلف شد از يكم تا سوم هر ماه مبلغ 7 ميليون 
تومان وام بازنشستگان را به حساب آنها واريز كند.مديركل فرهنگى سازمان جهانى اجتماعى 
گفت: به طور متوســط هر يك ماه تا 40 روز هر مرحله اجرا مى شود و تا پايان سال 1400، 
400 هزار بازنشسته با اعتبار 2هزار و 600 ميليارد تومان وام 7ميليون تومانى را دريافت مى كنند.

رانندگان تاكسى چشم انتظار واكسن كرونا
 مديرعامل اتحاديه تاكســيرانى هاى شهرى كشور با اشــاره به اينكه از آغاز شيوع 
ويروس كرونا تاكنون 10هزار نفر از رانندگان تاكسى به اين ويروس مبتال شده اند بيان 

كرد: رانندگان تاكسى چشم انتظار واكسن كرونا هستند.
ــا گفــت: در حــوزه حمل ونقــل عمومــى و  ــا ايرن مرتضــى ضامنــى در گفت وگــو ب
ــا از  ــت مى شــود، ام ــاى بهداشــتى رعاي ــن در حــوزه تاكســيرانى پروتكل ه همچني
آنجايــى كــه بــه طــور ميانگيــن هــر راننــده تاكســى در روز 80 مســافر را جابه جــا 
مى كنــد و بيشــتر مســافران هــم در پرداخــت كرايــه از وجــه نقــد اســتفاده مى كننــد، 
ايــن موضــوع مى توانــد عامــل مؤثــرى در افزايــش شــيوع كرونــا در بيــن راننــدگان 

تاكســى باشــد.

باقرالعلوم؛ شكافنده دانش هاست
 امام محمدباقر(ع)، پنجمين ستاره فروزان آسمان امامت و هفتمين 
گوهر عرش عصمت و شكافنده علوم اسالمى است. سراسر زندگى اش 
نور بود و عمر پربركتش در راه ارشــاد و هدايت انسان ها صرف شد. 
از زمينه ســازى هاى پدرش، امام سجاد(ع)، در راه معرفى مكتب تشيع 
و مبارزه با طاغوت ها بهره بردارى بســيارى كرد و با تربيت شاگردان 
برجسته و تبيين فقه ناب اسالمى و آموزه هاى اهل بيت(ع)، بزرگترين 
قدم را براى شناساندن تشيع و مكتب اهل بيت(ع)، به مردم برداشت. 
ايشان در 4سالگى در واقعه غم بار كربال حضور داشت و در سفر كوفه 
و شــام، همراه پدر، همه حوادث را از نزديك ديد و براساس فرهنگ 
زندگى آفرين عاشورا تربيت شد. ايشان نماد ارزش هاى واالى انسانى 
و كمال اخالقى اســت، همه لحظه هاى زندگى درخشانش، درس هاى 

بزرگ انسانى را الهام مى بخشد.
 مراحل زندگانى امام باقر(ع) 

 دوره زندگانى امام باقر(ع) به 2 بخش تقســيم مى شــود: يك بخش، 
دوران پيش از امامت است كه بيش از 35 سال است. اين هنگام، دوره 
امامت پدر پاك نهادش حضرت على بن الحسين(ع) است. بخش ديگر، 
20 ســال پس از آن است كه دوره امامت خود آن حضرت است. امام 
باقــر(ع) در اين مدت، حكومت علمــى خويش را بنا نهاد و يك ربع 
قرن با فراخ بالى تمام در دانشگاه دين به تدريس و تعليم پرداخت. آن 
بزرگوار زندگى را با دانش آميخته و مردم را بيدار و هوشيار مى ساخت 
و به آنها حقايق پوشيده دين را م  آموخت و تاريخ 100ساله اسالم يعنى 

از رحلت پيامبر(ص) تا روزگار خود را براى مردم باز مى كرد.
 امام و خلفاى عصر

امامت امام باقر(ع)، پس از شــهادت پدر بزرگوارش، 19 ســال و 
چند ماه طول كشــيد. آن حضرت در اين مدت در مدينه مى زيست 
و خلفاى هم عصر آن حضــرت به ترتيب عبارت بودند از: وليدبن 
عبدالملــك، ســليمان بن عبدالملك، عمربــن عبدالعزيــز، يزيدبن 
عبدالملك و هشــام بن عبدالملك. ســرانجام حضــرت باقر(ع)، به 
دستور هشــام بن عبدالملك و به دست حاكم مدينه مسموم شد و به 
شهادت رســيد. خلفاى ياد شده جز عمربن عبدالعزيز، همان روش 
طاغوتــى نياكان خود را پيمودند و در ســتم و كينه توزى به خاندان 

نبوت هيچ باكى نداشتند.
 جايگاه سياسى پيشواى پنجم(ع)

عده اى مى پندارند امام باقــر(ع)، تنها به فعاليت هاى علمى پرداخته و 
از هدايــت جامعه و مبارزه با طاغوتيان كناره گرفته اســت، در حالى 
كه چنين نيســت. نگاهى كوتاه به زندگى امام باقر(ع)، نشان مى دهد 
كــه گرچه اين امام بزرگوار در آن برهه، بيان معارف واقعى اســالم را 
وجهه همت خويش قرار داده بود، در هر فرصتى، چهره زشت حاكمان 
ستمگر بنى اميه را افشا و شيعيان را به مبارزه با ستمگران تشويق مى كرد. 
به عنوان نمونه در روايتى از آن حضرت چنين نقل شده است: «از دل 

و جان با ستمكاران و مفسدان بستيزيد».
 معجزه اى از امام محمد باقر(ع)

در كتاب هاى تاريخى، معجزات فراوانى از امام محمدباقر(ع) نقل شده 
اســت. عبدا... بن عطاء مكى در يكى از آنها مى گويد:«به اشتياق ديدار 
روى امام باقر(ع)، از مكه به مدينه آمدم. شــبى كه به مدينه رســيدم، 
باران شديد و سرمايى سخت بيداد مى كرد. من كه نيمه شب به در خانه 
حضرت رسيده بودم، با خود گفتم: اكنون براى در زدن دير شده است. 
پس بهتر است تا صبح همين جا بمانم و صبح هنگام به خدمت ايشان 
مشرف شوم. در اين هنگام، صداى امام(ع) را شنيدم كه مى فرمود: در 
خانه را براى ابن عطاء باز كنيد كه امشب، سرماى سخت و آزار باران 

را به خاطر ما تحمل كرده است.»
 سخت ترين دوران امامت امام باقر(ع)

بررســى زندگى امام باقر(ع) بر مى نماياند كه روزگار خالفت هشــام 
بن عبدالملك از نظر سياسى سخت ترين دوره امامت آن حضرت بوده 
اســت؛ زيرا در دوره خلفاى پيشــين، آن امام از مدينه به ديگر شهرها 
تبعيد و احضار نمى شــد. هشام، مردى خشــن، درشتخو و مال اندوز 
بود. بخل، ســتمگرى، ســخت دلى و بى عاطفگــى وى بيش از ديگر 
ويژگى هايش خود را نشــان مى داد. دوره خالفت هشام در ميان ديگر 
خلفاى بنى اميه از نظر طول مدت نيز كم سابقه است؛ زيرا بيشترين آنان 

حكومت هايى 2 يا 3ساله داشتند.
 شهادت امام باقر(ع)

حضــرت امام محمد باقر(ع) 19 ســال و 10 ماه پس از شــهادت 
پدر بزرگوارش حضــرت امام زين العابديــن(ع) زندگى كرد و در 
تمام اين مــدت به انجام دادن وظايف خطير امامت، نشــر و تبليغ 
فرهنگ اســالمى، تعليم شــاگردان، رهبرى اصحاب و مردم، اجرا 
كردن سنت هاى جد بزرگوارش در ميان خلق، متوجه كردن دستگاه 
غاصب حكومت به خط صحيح رهبرى و راه را نشان دادن به مردم 
در جهت شــناخت رهبر واقعى و امام معصــوم(ع)، كه تنها خليفه 
راســتين خدا و رسول(ص) در زمين است ، پرداخت و لحظه اى از 

اين وظيفه غفلت نفرمود .
سرانجام در هفتم ذيحجه سال 114 هجرى در سن 57 سالگى در مدينه 
به وسيله هشام مسموم شد و چشم از جهان فروبست .پيكر مقدسش را 

در قبرستان بقيع- كنار پدر بزرگوارش - به خاك سپردند.
منابع: 
* بحاراالنوار، ج 14 
* ترابى، احمد، امام باقر(ع)، جلوه امامت، 
* منتهى االمال، ج 2

ايران: كودكان در جدال با دلتا 
 احتماالً كودك درونش فعال شده كه داره كم كم نفوذ مى كنه!!

بشارت نو: آمار 93 درصدى بيكاران جوانان
 7 درصد مابقى  هم جزء دسته هاى چند شغلى هستند!!

پيام زمان: تكليف بازگشايى مدارس با خيز پنجم كرونا 
 اينطور كه بوش مى ياد قرار يك خانه يك مدرسه ادامه داشته 

باشه!!
توريسم: تزريق 7 هزار ميليارد تومان به گردشگرى و صنايع دستى

 بدون شرح!!
خريدار: قيمت تمام شده برق، سد راه نيروگاه سازى 

 با خاموشى هاى بى رويه  مى خوان مانع سدسازى بشن!!
اخبار صنعت: قطار مسكن مهر در ايستگاه آخر 

 حواستون به سوت پايانش باشه گوشاتون رو آزار نده!! 
دنياى اقتصاد: تحفه سياست  براى اقتصاد 

 اين بار سياست مى خواد از در دوستى وارد بشه!!
امروز: صدور حكم تخليه براى مستأجران در شرايط قرمز كرونا

 اينطورى با يه تير 2 نشون مى زنند!!
جام جم: صنايع كوچك مى تواند تحريم را بى اثر كند

 فلفل نبين چه ريزه بشكن ببين چه تيزه!!
اقتصادپويا: قيمت خانه 2 برابر مى شود 

 اينا همه از اثرات خانه نشينى در 2سال اخير!!
سايه: شكاف بين نسل ها؛ ديوارى كه هر روز باالتر مى رود

 بستگى به نوع ديوارش داره از چه نوعى باشه!! 
عصر رسانه: افزايش سرعت واكسيناسيون در روزهاى آتى

 اين طورى كه واكسن داره پيش مى ره هواپيماى اجداد كرونا 
به زمين نمى شينه!!

همشهرى: اقتصاد ايران در انتظار جراحى 
 قراره  با كالبدشكافى به جوابشون برسن!!

ايران: نسخه هاى اقتصاددانان  براى دولت سيزدهم 
 يه طورى نسخه بپيچيد كه به پرو بالمون نپيچه!!

دستگيرى خريداران اموال مسروقه در مالير 
 فرمانده انتظامي شهرســتان مالير، گفت: خريداران 3 ميليارد ريال 
اموال مســروقه خودرو و موتورســيكلت در اين شهرستان دستگير 

شدند.
به گــزارش پايگاه خبرى پليــس، محمدباقر ســلگي، در تأييد اين 
خبر افزود: در راستاي شناســايي خريداران اموال مسروقه خودرو و 
موتورسيكلت در شهرســتان مالير، مأموران كالنتري 11 شهدا با 72

ســاعت كار اطالعاتي دقيق مخفيگاه اين باند را شناسايي و يك متهم 
را دســتگير كردند. وى بيان كرد: در بازرسي از اين محل، 235 عدد 
انواع باطري هاي خودرو سبك و سنگين با آمپراژهاي مختلف و تعداد 
288 عدد انواع باطري موتورســيكلت و تعداد 10 عدد دينام كولرآبي 

مسروقه كشف شد.
ســلگي افزود: در ادامه اين مأموريت، مأموران اين كالنتري همدست 
ايــن متهم را نيز شناســايي و در عمليات ضربتي ايــن فرد مالخر را 
دستگير كردند كه در بررسي انجام شده ارزش ريالي اموال مكشوفه، 3

ميليارد ريال برآورد و تعداد يك دستگاه خودروي ايسوزو نيز توقيف 
و 2 متهم دستگير شده با تشكيل پرونده تحويل مرجع قضائي شدند.

فرمانده انتظامي شهرستان مالير گفت: يكي از حلقه هاي شكل گيري 
جرم سرقت، خريداران اموال مسروقه هستند كه شناسايي و دستگيري 
اين مجرمان با هوشــياري و اشرافيت كامل اطالعاتي، در دستور كار 

مأموران انتظامي شهرستان قرار دارد.

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 140060326034000364  هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه 
دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى سعيد آقا حسينى فرزند على آقا به شماره شناسنامه 860 صادره از تهران نسبت به 21/33 شعير از 96 شعير باستثناء بهاء ثمن اعيانى كه متعلق 
اســت به خانم مليحه روح افزا از يك قطعه باغ به مساحت 1200 مترمربع قسمتى از پالك شماره 10 اصلى واقع در همدان حومه بخش دو حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه دو محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 

بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 583)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/11

موسى حنيفه - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

آگهى دعوت سهامداران به تشكيل 
مجمع عمومى فوق العاده و عادى 

به طور فوق العاده
آگهــى دعــوت ســهامداران شــركت تنــدر الونــد 
ــه شــماره 187 و شناســه  ســهامى خــاص ثبــت شــده ب
ــى  ــع عموم ــكيل مجم ــت تش ــى 10820010890 جه مل

فوق العــاده و عــادى بــه طــور فوق العــاده
بدينوســيله از تمامــى ســهامداران شــركت دعــوت 
ــاده در  ــى فوق الع ــع عموم ــا در جلســه مجم ــود ت مى ش
ــاده  ــور فوق الع ــه ط ــادى ب ــع ع ــح و مجم ســاعت 9 صب
ــورخ 1400/05/06 در آدرس:شــهرك  ــه در ســاعت 10 م ك
صنعتــى ويان-شــركت تنــدر الونــد تشــكيل مى گــردد، 

حضــور بهــم رســانند.
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده:

1-  افزايش تعداد اعضاى هيأت مديره 
2- اصالح ماده اسناسنامه مربوط به حق امضاء 

دستور جلسه مجمع عادى به طور فوق العاده:
1- انتخاب اعضاى هيأت مديره 

2- انتخاب بازرسين
3- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار 

4- تصويب تراز و حساب سود و زيان ساالنه 
شركت تندر الوند 

پروانه ساختمانى مسكونى به شماره پروانه:4/992، شماره پالك ثبتى: 
2/172/0/0 و تاريخ صدور: 1388/11/12به آدرس: همدان-ميدان 

باباطاهر-محوطه قلعه سبزى،به نام عباس نايبى، فرزند نقدعلى، به شماره 
ملى 4030988113 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

  شهداى شاخص، قهرمانان جاودانه و 
ابدى ايران هستند كه پيام آنان ايستادگى بر 
آرمان ها و ارزش هاى انقالب و مقاومت در 
برابر استكبار است. معرفى شهداى شاخص 
به صورت ساليانه است و هر استان، شهيد 
شاخص خود را در  قشرهاى20گانه بسيج 
از جمله دانش آموزى، دانشجويى، اصناف، 
مهندسان، پزشــكان، اســاتيد و رسانه به 

مخاطبان معرفى مى كند.
خانواده حميدرضــا حاجى بابايى؛ عليرضا 
وقاسم در جبهه هاى حق عليه باطل، دعوت 
دوســت را لبيك مى گويند و در عمليات 
رمضان و والفجر 8 مستانه عروج مى كنند 
و 2 داماد خانواده نيز(سردار شكرى موحد 
و مداح اهل بيت(ع) حاج عزيز احمدى) به 
فيض عظيم شهادت مى رسند. پدر خانواده 
حاج جالل 2بار مجروح مى شــود، فرزند 
ديگر خانــواده حبيب جانبــاز 50 درصد 
مى شود، مادربزرگ نيز در حمله هوايى به 
استاديوم قدس، در جمع نمازگزاران جمعه 
در جمــع مجروحان به بيمارســتان منتقل 

شده و در ليست جانبازان قرار مى گيرد.
حاجى بابايى»  شــهيد«عليرضا   

شهيد شاخص
شــهيد عليرضا حاجى بابايــى در پانزدهم 
فرورديــن ماه ســال 1335 در خانواده اى 
متعهد و پرتالش در شــهر مريانج از توابع 
استان همدان به دنيا آمد و در چشمه پاك 
و زاللى كه محصول تقــوى و ايمان بود، 

روح و روانش صفا و طراوت يافت.
سرانجام اين شــهيد بزرگوار در 24 تيرماه 
1361 مقارن با بيست وســومين روز از ماه 
مبارك رمضان همزمان با شــب هاى قدر و 
ايام شهادت سرور مظلومان عالم حضرت 
اميرالمومنيــن على(ع) در عمليات رمضان 
در منطقه جنوب شــرق بصره مورد اصابت 
گلوله هاى پدافند ضدهوايى قرار گرفت و 

به درجه رفيع شهادت نايل شد.
حاجى بابايى،  عليرضا  شــهادت  ســالروز 
شهيد شاخص ســال 1400 استان همدان 
فرصتى شد كه در جست وجوى يافتن راز 
همرزمانش  سخنان  عاشقانه اش  قنوت هاى 
را چــون قطعات پازلــى در كنار هم قرار 
دهيم، شــايد گوشــه اى از رازى كه آنها 

فهميدند و ما درك نكرديم، هويدا شود.
به مناســبت سالروز شهادت شهيد عليرضا 
حاجى بابايى شهيد شاخص سال در استان 
همــدان، اعضاى هيأت زينبيــون (فعاالن 
رســانه اى همدان) با خانواده اين شــهيد 

واالمقام ديدار كردند.
برادر شــهيدان حاجى بابايى نيز با اشاره به 
شــهادت 2 برادر و جانبازى پدر و برادر 
ديگرش گفت: داستان زندگى ما در دوران 

جنــگ از 29 شــهريورماه 1359 از همين 
خانه آغاز شــد، پايگاه نــوژه مورد حمله 
واقع شده بود و عليرضا همان ايام به جنگ 
رفت، اما از آنجا كه معلم بود سپاه از محل 
آموزش ايشان درخواست نامه كرده بودند 
و ايشــان به ميل و اشــتياق فراوان شرايط 
عزيمــت و حضور خود در جبهه را فراهم 

كرد.
حميدرضــا حاجى بابايى بيان كرد: شــهيد 
عليرضا با شهيد شاه حسينى و يارمحمدى 
همراه بودند، وقتى شــهيد بهمنى شــهيد 
شد عليرضا به مدت 14ماه فرمانده سرپل 
ذهاب شد و شــهيد مظاهرى در تمام اين 

مدت، جانشين ايشان بود.
وى گفــت: روزهــاى ســختى بــود و 
ــددى  ــه متع ــات خرابكاران ــن اقدام منافقي
ــن  ــد، بنابراي ــام داده بودن ــور انج در كش
قــرار شــد پس از شــهادت شــهيد بهشــتى 
ــود  ــى انجــام ش ــى عمليات ــهيد رجاي و ش
كــه روحيــه مــردم بازيابــى شــود و 
ظرفيــت اســتان همــدان بــراى انجــام ايــن 

ــد. ــه ش ــر گرفت ــات در نظ عملي
برادر شهيدان حاجى بابايى بيان كرد: در آن 
زمان شهيد شــهبازى فرمانده سپاه همدان 
بــود و از 3 محور تدارك ايــن عمليات 
را ديــد كه  محــور اصلــى عمليات در 
تنگــه قراويز به فرماندهى شــهيد عليرضا 

حاجى بابايى واگذار شد.
وى بــا بيان اينكــه كيفى تريــن نيروهاى 
همــدان در ايــن عمليات با كارشــكنى 
نفوذى ها به شــهادت رسيدند گفت: مدتى 
بعد در 17 رمضان 1361 به همدان آمديم 
و 19 رمضــان با فرماندهــى عليرضا با 4 
گردان براى كمــك به عمليات رمضان در 

جبهه جنوب رفتند.

حاجى بابايــى افزود: شــهيد ســليمانى و 
هماهنگ  اهــواز  در  حاجى بابايى  شــهيد 
شــدند و نيروهاى همدان موفق شــدند 
حصــار را بشــكنند، امــا 700 شــهيد و 
جانباز از آن عمليات بــر جاى ماند و در 
شب بيست وســوم ماه رمضان عليرضا در 

عمليات رمضان به شهادت رسيد.
وى به اين سخن شهيد سليمانى اشاره كرد 
كه نزديكترين عمليات ها به عمليات كربال، 
عمليــات رمضان بوده اســت و بيان كرد: 
صدام براى تالفى اين عمليات كه توســط 
نيروهاى اســتان همدان صورت گرفته بود 
براى نخســتين بــار، نمازجمعه همدان را 

بمباران كرد.
حاجى بابايى با توجه به اينكه چندين سال 
سابقه نمايندگى مجلس شوراى اسالمى را 
دارد گفــت: تاكنون از هيچ كدام از مزاياى 
بنياد شــهيد در اين 36 ســال استفاده اى 
نكرده ايم و معتقدم كه استان همدان نيازى 
نــدارد كه بداند 4 نفر از اعضاى خانواده ام 
به شــهادت رســيده اند و هنــوز پس از 
گذشت 22 سال يك يادواره براى شهيدان 

خود برگزار نكرده ايم.
 مديركل بنياد شــهيد و امور ايثارگران استان 
همدان نيز با بيان اينكه اين خانواده شــهيد از 
اركان ترويج فرهنگ ايثار هســتند نيز در اين 
ديدار بيان كرد: به بيان زبانى آسان است كه از 
شهادت شهيد بگوييم اما دلتنگى و رنجى كه 
خانواده شــهدا تحمل مى كنند وصف ناشدنى 

است.
مجيد صفدريان با اشاره به اينكه 25 تيرماه 
سالروز بمباران نمازجمعه است گفت: همه 
جامعه ما مديون شهدا و خانواده هاى آنان 
هســتيم اميد است صادقانه خدمت كنيم و 
در مسيرى كه مسير تعالى اين شهيدان بوده 

گام برداريم.
رئيس سازمان بسيج رسانه استان نيز در اين 
ديدار به مظلوميت شــهيدان حاجى بابايى 
در معرفى و شــناخت ايشان اشاره كرد و 
افزود: اين شهيدان افتخارات متعددى براى 
كشــور و اســتان آفريدند و ما اميد داريم 
روح امام(ره) و شــهيدان شــاد باشد و ما 

ادامه دهنده راه آنها باشيم.
ناصر قوامــى گفت: عمليــات رمضان و 
افتخارى كه ســخنرانى شهيد سليمانى در 
خصوص اين عمليات در همدان داشــتند 
ماندگار شــد و ما هم اميدوار هستيم سفير 
خوبى براى اين شهيدان در رسانه باشيم و 
به ســبب خون اين شهيدان ما هم آبرودار 

دنيا و آخرت باشيم.
همچنيــن رئيس هيــأت زينبيون در اين 
ديدار با تأكيد بر مقام شــامخ شهدا بيان 
كرد: شهدا الگو و اسوه زندگى ما هستند 
و نگهداشــتن ياد آنهــا و ترويج فرهنگ 
ايثــار بر هر يك از مــا به ويژه در فضاى 

است. وظيفه  رسانه 
غالمرضــا فريدونــى گفت: در ســالروز 
شــهادت عليرضا حاجى بابايــى به ديدار 
خانواده شــهيد شاخص سال رسيديم تا از 
بركت وجود آنها بهره مند شويم و قدمى در 
جهت تبيين شــخصيت اين شهيد واالمقام 
كه از نوابغ و نخبگان جنگ بودند برداريم.
پدر شــهيدان حاجى بابايى كه خود جانباز 
عمليــات بيت المقدس هســتند بــه بيان 
خاطراتى از جنگ و تبيين شــاخص هاى 
رفتارى فرزندان شــهيدش پرداخت و در 
پايان لوح و هدايى به رسم يادبود از سوى 
هيأت زينبيون (فعاالن رســانه اى اســتان 
همدان) و بسيج رسانه استان به پدر و مادر 

شهيدان اهدا شد.

در سالروز شهادت شهيد شاخص سال استان هيأت زينبيون با خانواده شهيد حاجى بابايى ديدار كردند

خدمت شهيد عليرضا حاجى بابايى
به جنگ تحميلى و تالفى صدام

■ صدام پس از عمليات رمضان براى نخستين بار نماز جمعه همدان را بمباران كرد

 مديركل دامپزشكى استان همدان گفت: 
در چند ســال گذشته در راستاى پيشگيرى 
از بيمارى بروسلوز هيچگونه كوتاهى نشده 
اســت و جمعيت دامى سبك و سنگين اين 

استان 100 درصد واكسينه شده اند.
به گــزارش ايرنا، محمودرضا رســولى در 
جمع خبرنگاران با بيان اينكه در سطح استان 
همدان هيچگونه كمبود واكسن دامى به ويژه 
بروســلوز نداريم، بيان كرد: واكسيناسيون 
دام ها عليه بيمارى بروســلوز يا تب مالت، 
يكى از عواملى اســت كه مى تواند موجب 

كنترل بيمارى در دام شود.
وى افزود: دامپزشــكى اســتان بــا وجود 

دارا بــودن سيســتم GIS ، مانيتورينــگ 
ميدانى، ســرومانيتورينگ و مراقبت روزانه 
فعــال بيمارى هــاى دامى، داراى سيســتم 
گزارش گيرى و اطالع رسانى شفاف و دقيق 

است.
رســولى با اشــاره به اينكه بــراى كنترل 
بيمارى تب مالت در اســتان بايد به ســاير 
فاكتورها توجه شــود، بيان كــرد: عالوه بر 
واكسيناســيون دام ها و اعالم آمار عملكرد 
توسط دامپزشكى، تمامى دستگاه هاى مرتبط 
نيز بايد اقدامات پيشگيرانه خود را انجام و 

نتايج عملكرد خود را اعالم كنند. 
مديركل دامپزشــكى اســتان همدان گفت: 

طبــق اعالم معاونت بهداشــتى دانشــگاه 
علوم پزشكى اســتان، آمار مبتاليان انسانى 
به بيمارى تب مالت در ســطح شهر روند 

افزايشى داشته است.
رســولى افزود: با تالش هاى شــبانه روزى 
نيروهاى دامپزشــكى در سراسر استان، اين 
آمار در جمعيت انسانى روستايى و عشايرى 
سطح استان روند كاهشى داشته است و اين 
بيانگر عملكرد دقيق و درست همكاران ما 

در امر واكسيناسيون است. 
وى بيــان كرد: علت افزايــش بيمارى تب 
مالت در شهرنشينان را بايد در الگوى انتقال 
بيمارى جست وجو كرد كه مى توان به بحث 

استفاده از لبنيات سنتى اشاره كرد.
 مديركل دامپزشكى اســتان همدان با بيان 
اينكه بايد تمامى دستگاه هاى مرتبط همراه 
دامپزشــكى به كنترل اين مــورد بپردازند، 
افزود: در اين راســتا دامپزشــكى استان به 
صورت منظــم و مــداوم از مراكز عرضه 
لبنيــات ســنتى بازديد و نمونه بــردارى از 
شيرخام جهت آزمايش هاى الزم انجام داده 
و پرونده موارد غيربهداشتى كه تهديد عليه 
بهداشــت عمومى جامعه است را به مراجع 
قضائى و تقلبات بهداشتى شير را براى سير 
مراحل قانونى به تعزيرات حكومتى معرفى 

كرده است.
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مديركل دامپزشكى: 
جمعيت دامى استان همدان 100 درصد واكسينه شده اند
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بورس خبـر

فضاى مبهم بورس 
در انتظار تدابير دولت جديد

 در ايران در 2ســال گذشته با توجه به تبليغاتى كه از بازار سرمايه 
توسط دولت صورت گرفت بسيارى از مردم به سرمايه گذارى در اين 

بازار تشويق شده و اقدام به سرمايه گذارى در اين بازار كردند.
در هميــن حين بازار ســرمايه با ســودهاى قابل توجهــى كه عايد 
ســرمايه گذاران خود مى كرد مورد توجه افراد زيــادى قرار گرفته و 
مى توان گفت هيچ محفلى وجود نداشــت كه در آن از بازار سرمايه 

صحبتى نشود.
روند رو به رشــد بازار ســرمايه بــه خوبى پيش رفــت و هر روزه 
سرمايه گذاران بيشترى را جذب خود مى كرد تا اينكه تقريباً از اواسط 
سال گذشته صف هاى خريد به يكباره به صف هاى فروش تبديل شد.

بســيارى اين روند را اصالح بازار پنداشته و آن را موقت مى دانستند، 
اما متأسفانه اين روند ماه ها ادامه پيدا كرد و بسيارى از سرمايه گذاران 

با ضررهاى جبران ناپذيرب مواجه شدند.
با توجه به روند منفى بازار ســرمايه، دولت تصميمات مختلفى براى 
جلوگيرى از اين روند اتخاذ كرد، اما متأسفانه اين تصميمات تأثيرى 
در روند بازار نداشته و همچنان شاهد روند منفى بازار بوديم تا اينكه 
در بحبوحه انتخابات رياست جمهورى 1400، شاهد نيمه متعادل شدن 
بازار بوده و اكنون نيز كه تقريباً يك ماهى از انتخابات گذشــته شاهد 

متعادل شدن اما بالتكليفى بازار سرمايه هستيم.
 انتخابات آبى بر آتش بازار سرمايه

يك كارشــناس بازار سرمايه با اشــاره به سياست غلط دامنه نوسان 
نامتقارن براى اصالح بازار ســرمايه، به ايســنا گفــت: تقريبًا از 15

بهمن ماه سال گذشته يكسرى سياســت هاى جديدى توسط رئيس 
ســازمان بورس اعمال شد كه يكى از آنها دامنه نوسان نامتقارن بود، 
بدين صورت كه دامنه نوسان از منفى 5 تا مثبت 5 به منفى 2 تا مثبت 
6 تغيير كرده و همين موضوع موجب شــد كه بسيارى از سهام بازار 
ســرمايه در يك مدت تقريبًا 3 ماه و نيم  در صف فروش گير كرده 
و هيچ خريدارى براى آنها وجود نداشته باشد و حتى بازارگردان ها 

نيز بسيارى از جاها ديگر به خريدوفروش نپرداختند.
مرتضــى نعمتى در ادامه با اشــاره به وضعيت بازار ســرمايه در 
بحبوحــه انتخابــات، افــزود: در اواخر ارديبهشــت ماه 1400 و 
در حيــن تبليغــات نامزدهاى انتخابات رياســت جمهورى، بازار 
ســرمايه به حالت نيمه متعادل برگشــت بدين معنى كه بخشى از 
ســهام بزرگ بازار قابليت نقدشــوندگى پيدا كرده و از صف هاى 
فروش كاســته شد تا اينكه از اواســط خردادماه و در نهايت پس 
از انتخابــات رياســت جمهورى  مى توان گفــت 90 درصد بازار 
به صورت متعادل دنبال شــده و شاهد تعداد كمترى از صف هاى 
فروش در ســهام هاى مختلف هســتيم، اما همچنان تعداد زيادى 
ســهام كه رشد زيادى داشته اند، در صف فروش قفل بوده و بايد 

براى آنها نيز چاره انديشى شود.
 فضاى فعلى بورس مبهم است

وى با اشاره به اينكه فضاى فعلى بازار سرمايه يك فضاى مبهم است، 
گفــت: تا زمان تحويــل دولت به آقاى رئيســى در بازار يك فضاى 
نوســانى خواهيم داشت، بدين صورت كه بازار  يك تا 2 روز متوالى 
رونــد مثبت و يك تا 2 روز متوالى ديگر روند منفى خواهد داشــت 
و اين ســيكل تكرار مى شــود، زيرا با فضاى مبهمى مواجه هستيم و 
كسى نمى داند كه آقاى رئيسى چه سياست هايى در مورد بازار سرمايه 

اتخاذ مى كند.

گرانى زمين 
مهمترين عامل زمين خوارى در استان 

 آنطور كه مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان گفت: 
گرانى و افزايش قيمت زمين در اين استان يكى از عوامل اصلى و مؤثر 

در گرايش متخلفان به زمين خوارى است.
اسفنديار خزائى افزود: اقليم معتدل همدان، جاذبه هاى طبيعى، كمبود 
نيروى حفاظتى، نبود رونق اقتصادى، نبود برنامه هاى مدون و فراگير 
براى گردشگرى، وجود ضعف و ابهام در برخى از قوانين و سودجويى 
از ديگر عوامل تصرف اراضى ملى در استان همدان به شمار مى رود.

وى با بيان اينكه حفظ و صيانت از منابع طبيعى و محيط زيست وظيفه 
همه مردم اســت به ايرنا، گفت: پيشگيرى از حريق و مقابله قاطع با 
زمين خواران و متصرفان اراضــى ملى از مهمترين اولويت هاى منابع 

طبيعى در سالجارى است.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان افزود: طبق ماده 55

تبصــره يك قانون اصالح، حفاظت و بهره بردارى از جنگل ها، مراتع، 
رفع تصرف از اراضى ملى شــده برعهده منابع طبيعى است، بنابراين 
نيروهاى يگان حفاظت منابع طبيعى با گشت زنى در عرصه هاى منابع 
طبيعى همواره با جديت، شناسايى افراد متخلف و متصرف عدوانى به 

اراضى ملى و دولتى را در دستور كار خود دارند.
خزائى گفت: نيروهاى يگان حفاظت منابع طبيعى در صورت مشاهده 
تصرف غيرمجاز اراضى ملى بالفاصله اقدام به شناســايى فرد خاطى 
و برخــورد قانونى با وى كرده و از طريــق مراجع قضائى نيز پيگير 

موضوع مى شوند.
وى ايجاد موانع حفاظتى بازدارنده از قبيل ايجاد كمربند سبز حفاظتى، 
نصب نشــانه ارتفاعــى(bench mark)  از جنس بتن، آموزش و 
ترويج فرهنگ حفظ منابع طبيعى و نظارت، پايش و ارزيابى طرح ها را 

از جمله راهكارهاى مقابله با زمين خوارى دانست.
مديركل منابع طبيعى اســتان همدان افزود: رفع تصرف اراضى ملى و 
اجراى آراى قطعى محاكم قضائى همواره در دستور كار يگان حفاظت 
منابع طبيعى قرار دارد و تمامى كسانى كه برخالف ضابطه و قانون به 

اراضى ملى و عرصه هاى منابع طبيعى تعدى

مديركل غله وخدمات بازرگانى استان همدان:
خريد تضمينى گندم استان از مرز 100 هزار ُتن گذشت

 مديركل غله وخدمات بازرگانى اســتان همدان گفت: از زمان آغاز خريد تضمينى گندم 
در چهارم تيرماه تا   24تيرماه خريد تضمينى مازاد گندم استان از مرز 100 هزار تُن گذشت.

مسعود بكايى در گفت وگو با ايسنا با اشاره به پرداخت هزار و 500 ميليارد ريال در چهارمين 
پرداخت مطالبات خريد تضمينى گندم كشاورزان استان همدان در 24 تيرماه گفت: از ابتداى 
خريد تضمينى گندم كشاورزان تاكنون در 4 مرحله افزون بر 2 هزار و 904 ميليارد ريال از 

مطالبات گندم كاران  استان همدان پرداخت شده است.

وى بــا بيان اينكه مطالبات كشــاورزانى كه تا 20 تيرماه اســناد تحويل گندم آنها به بانك 
كشاورزى ارسال شده بود، پرداخت شده است بيان كرد: سال گذشته مراكز خريد تضمينى 
سطح استان همدان 440 هزار تن گندم مازاد از كشاورزان گندم كار استان خريدارى كردند 
كه با توجه به كاهش توليد امســال گندم پيش بينى مى شود در سالجارى گندم كاران 200 تا 
250 هزار تن از گندم مازاد خود را به مراكز خريد تحويل دهند. بكايى افزود: امســال 52 
مركز خريد تضمينى گندم در ســطح اســتان همدان  فعاليت دارند كه از اين تعداد مراكز 
2مركز خريد به صورت دولتى، يك مركز مربوط به دانه هاى روغنى و مابقى مراكز مربوط به 
بخش خصوصى و مباشرين تعاونى روستايى هستند. وى همچنين از خريد تضمينى 796 
تن محصول به ارزش بيش از 87 ميليون ريال از كلزاكاران اين استان تا 22تيرماه خبر داد و 

گفت: نخستين مرحله از مطالبات كلزاكاران استان به مبلغ 70 ميليون ريال كه اسناد تحويل 
محصول آنان تا تاريخ 20 تيرماه به بانك كشاورزى ارسال شده بود در 20 تيرماه به حساب 
آنان واريز شد. بكايى افزود: براساس پيش بينى و برآورد جهادكشاورزى استان همدان امسال 
بيش از  هزار و500 تن از محصول كلزا توسط كشاورزان به مراكز خريد تضمينى تحويل 
داده مى شــود. وى   بيان كرد: خريد تضمينى تا زمانى كه محصول برداشت نشده در سطح 
مزارع اســتان وجود دارد و مراكز خريد نيز داير هستند.  در سال زراعى جارى هزار و 500 
هكتار از اراضى اين اســتان به صورت آبى و 333 هزار هكتار نيز به صورت ديم به كشت 
محصول گندم اختصاص دارد كه براساس پيش بينى ها  امسال از اين سطح اراضى زيركشت 

در مجموع حدود 300 هزار تن محصول گندم  برداشت مى شود.

آگهـي مزايـده

سازمان مديريت پسماند شهردارى همدان

توضيحات :
1 – سپرده شركت در مزايده به صورت اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانكى (با اعتبار حداقل سه ماهه) يا واريز مبلغ سپرده شركت در مزايده به حساب  شماره 

3-11534169-043-3310 بنام سازمان مديريت پسماند نزد بانك انصار كد 3310   شعبه مركزى همدان.
2- متقاضيان مى بايست تا ساعت 13 مورخه1400/05/10 نسبت به تحويل اصل سپرده شركت در مزايده (فيش واريزى،ضمانت نامه، اسناد خزانه) به دبيرخانه 

سازمان مديريت پسماند به آدرس:همدان-ميدان عاشورا- بلوار ملت-خيابان امداد اقدام نمايند.
3 - برنده مزايده ميبايست ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابالغ برنده مزايده،نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد و در غير اين صورت مبلغ سپرده شركت در 

مزايده ايشان به نفع سازمان ضبط خواهد شد.در خصوص نفر دوم نيز در صورت ابالغ سازمان،بدين نحو عمل خواهد شد.
4 - سازمان مديريت پسماند شهردارى همدان در رد و يا قبول پيشنهادات مختار است .

5 - تمامى هزينه هاى درج آگهى و كارشناسى  هاى مربوطه به عهده برنده مزايده مي باشد .
6 - تاريخ انتشار آگهى در روزنامه و سامانه ستاد: 1400/04/27

7 – آخرين مهلت ثبت قيمت پيشنهادى در سامانه ستاد: ساعت 19 مورخه 1400/05/10
8 - تاريخ بازگشايى اسناد مزايده: مورخه 1400/05/11

9 - ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج است .
(م الف 599)

بدينوسيله به اطالع مي رساند سازمان مديريت پسماند شهرداري همدان در نظر دارد بر اساس مجوز اخذ شده به شماره 
14000406133607 مورخ 1400/04/06، امالك ذيل را از طريق مزايده واگذار نمايد. لذا از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد 
جهت شركت در مزايده هاى مذكور با شماره 2000050308000009  و 2000050308000010 به سامانه تداركات الكترونيكى 

دولت  (ستاد) به آدرس WWW.Setadiran.ir مراجعه نمايند.

نوع كاربرى و شماره مزايده در رديف
سامانه ستاد ايران

مساحت 
(متر مربع)

مبلغ تضمين شركت در قيمت كارشناسى (ريال)آدرس
مزايده

يك قطعه زمين مسكونى به 1
پالك ثبتى 156/29
2000050308000009

خيابان جعفر طيار246/75
مقابل نمايندگى ايران 

خودرو

12/337/500/000 ريال
دوازده ميليارد و سيصد و 

سى و هفت ميليون و پانصد 
هزار ريال

620/000/000 ريال
ششصد و بيست ميليون 

ريال

يك قطعه زمين مسكونى به 2
پالك ثبتى 18/457

2000050308000010

ميدان آرامگاه 205/53
باباطاهر 

پشت فروشگاه اتكا

21/580/650/000 ريال
بيست و يك ميليارد و 

پانصد و هشتاد ميليون و 
ششصد و پنجاه هزار ريال

1/100/000/000 ريال
يك ميليارد و صد ميليون 

ريال

مزايده فروش دو واحد تجارى از مجتمع مهستان شهردارى دمق 

روابط عمومى شهردارى دمق 

شهردارى دمق در نظر دارد پيرو مصوبه شماره 209 مورخه 1400/04/17 شوراى اسالمى دمق نسبت به فروش دو واحد از مغازه هاى تجارى مجتمع مهستان از طريق آگهى 
مزايده اقدام نمايد.تمامى افراد حقيقى و حقوقى مى توانند در ساعت ادارى جهت بازديد و دريافت و تحويل اسناد مزايده به شهردارى دمق به نشانى:شهر دمق-بلوار شهيد 

مصطفوى-روبه روى پاسگاه انتظامى و سامانه ستاد به شماره مزايده 1000090893000001 مراجعه نمايند.
1-قيمت كارشناسى مغازه ها به شرح ذيل مى باشد:

1-1)يك واحد مغازه تجارى (واحد شماره 14) به مساحت 18 مترمربع با كاربرى تجارى واقع در طبقه همكف مجتمع ادارى تجارى مهستان به مبلغ 5,760,000,000 ريال به 
شماره پارتى 1100090893000001 و مبلغ تضمين 288,000,000 ريال.

2-1)يك واحد مغازه تجارى (واحد شماره 3) به مساحت 26/5 مترمربع با كاربرى تجارى واقع در طبقه همكف مجتمع ادارى تجارى مهستان به مبلغ 7,950,000,000 ريال به 
شماره پارتى 1100090893000002 و مبلغ تضمين 397,500,000 ريال.

2-مبلغ تضمين شركت در مزايده هر يك از واحدهاى تجارى مذكور به صورت (واريز نقدى/ضمانت نامه بانكى) مى باشد،به حساب 0106318504008 نزد بانك ملى به نام 
شهردارى دمق و ارائه فيش واريزى به امور مالى شهردارى جهت ثبت سپرده.

3-مهلت دريافت و تحويل اسناد از مورخ 1400/04/28 لغايت تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/05/16 مى باشد.
4-هزينه كارشناسى،چاپ آگهى به عهده برنده مزايده مى باشد.

5-شهردارى در رد يا قبول يك يا تمامى پيشنهادات مختار است.
6-در صورتى كه برندگان اول، دوم، سوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشود،سپرده آنان به ترتيب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

7-ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج است.
8- زمان بازگشايى پاكت ها واصله ساعت 11 صبح مورخه 1400/05/17 در محل دفتر شهردار محترم مى باشد.

9-جهت دريافت اطالعات يبشتر با شماره تلفن 08136423448 تماس حاصل فرماييد.
 (م الف 45)

روی  وز  ر  ی  و ط ع روی روا وز  ر  ی  و ط ع نروا تان ھمدا نق ا تان ھمدا ق ا

مهدى ناصرنژاد  »
برايمــان  ســختى  روزگار   
رقم خورده اســت. در كنار همه 
ندارى ها و بيمارى ها اينك آسمان 
هم با زمينيان سر قهر و ستيز دارد 
و دريغ از نم باران و قطره آبى بر 
كوه و صحرا و دشت كه در زمانه 
تابستانى  و  خشكســالى  سخت 
گداخته از گرمــا، به نفس نفس 
افتاده و  آدميان را  به اســتمداد و 

چاره جويى عاجل مى خواند.
خشكسالى ها ديربازى است نفس 
نيمه جان زمين را به شماره انداخته 
و ايران زمين ما نزديك به نيم قرن 
اســت از كم آبى رنجور اســت 
طاقت فرســايى  گزندهاى  چه  و 
كه از عطش كشــتزار و علف زار 

و شــكوفه زارهاى بادام و گيــالس و آلبالو و 
ســيب هاى بهشت نشان خود به جان  نخريده 
است. در اين ميان طبيعت روح افزاى همدان و 
ديگر شــهرها و نقاط پر آب و بركت مالير و 
نهاوند و تويسركان و دشت حاصلخيز اسدآباد 
و از آن طــرف بهار و كبودراهنگ و همچنين 
رزن و فامنين و قهاوند كه در روزگاران پرآبى 
و حاصلخيزى خود نياز دام داران نقاط وسيعى 
از كشــور به علوفه را ســخاوتمندانه فراهم 
مى ســاخت، بيشــتر از هر كجا گرفتار تندباد 
زهرآگين خشكسالى قحطى آب شده و امسال 
بيشــتر از هر زمان عطش ناك و گرمازده بروز 
پلشتى و بى حاصلى افتاده است. اين بى آبى و 
گرماى خانه برانداز در تابستان سخت همدان 
هر اهل كشت و توليد و آبادانى را به شكوه و 
چه كنم چه كنم واداشته و اشك فرزندان زمين 
و مردان خدمتگزار طبيعت را در آورده است. 
آقاى پرويز ملك زاده همان افسونگر گل و گياه 
و درخت و باغ سحرانگيزش در دامنه الوند را 
همه مى شناســيم  آوازه اين مرد پرتالشگر و 
خالق و توانمند در باغ دارى و ابداع روش هاى 
اعجاب آور در بارور ساختن متفاوت درختان 
ميوه و پيوندهاى 10گانــه روى يك درخت 

پايه با غنى سازى ارگانيگ در اروپا و آمريكاى 
التين نيز پيچيده است. 

اتفاقاً بــاغ ملك زاده در كــم آب ترين منطقه 
كوهپايــه اى الونــد واقــع اســت و در تمام 
ســال هايى كه بــه علت تداوم خشكســالى 
باغ هــاى عباس آباد و گنجنامه و روســتاهاى 
پيرامونى آن در دامنه هاى شــمالى و شــرق 
الوند دچار كم آبى هاى تابســتانى مى شد، اين 
آقاى ملك زاده كم آبى و بى آبى بيشــترى براى 
سيراب ساختن گونه هاى فراوان باغ تحقيقاتى 
خود تحمل كــرده و مى كند. مــن خود چه 
تابستان هاى داغى را شاهد بوده ام كه ملك زاده 
چگونه راه پر سنگالخ باغش را براى رساندن 
تانكرهــاى گرانقيمت آب آماده مى ســازد و 
در تمام روزهاى هفته با شــكيبايى و مشقت 
فراوان ســطل به دست دانه دانه درختچه هاى 
باغ پرشــيب خود را سيراب مى كند و چگونه 
زمزمه كنان شــاخ و برگ درخت ها را نوازش 
مى كند تا بلكه آب كمترى طلب كنند و تاب و 
توان بيشترى در برابر گرما و تشنگى بياورند.  
چند روز پيش اين آقاى ملك زاده با بى قرارى 
و نگرانى مرا در جريان گذاشــت كه چگونه 
امســال گرما و بى آبى بيشــتر از تمام سا لهاى 

ديگر امانش را بريده است.
باغبان پرتوان و خالق شــهرمان مى گويد، به 
خدا نگران طبيعت و محيط زيســت شــهر و 
استانمان هســتم و باغداران و كشاورزانى را 
برابر ديدگان خود مجســم مى سازم كه زانوى 
غم بغل كرده و از تشــنگى مزرعه و باغ خود 
دچار تب و بى تابى شده اند. ملك زاده مى گويد، 
خشكسالى و حرم داغ تابستانى و جفاى آدمها 
به طبيعت و محيط زيســت چيزى نيست كه 
بتوان مانند مشكل شديد گرانى ها و كمبودها 
به شــكلى تحمل كرده و يا با مصرف كمتر از 
كنار آن عبور كرد. او مى گويد خشكســالى و 
عطــش زمين و علف، راه تنفس انســان ها را 
نيــز مى بندد و اگر به خــود نياييم و از هرچه 
عاجل تــر چاره جويى نكنيم، زمين از دســت 
مى رود و مجال حيات براى نســل هاى آينده 

انسان باقى نمى ماند. 
ملك زاده با التهاب تأثرانگيزى به من سفارش 
مى كنــد و تأكيــد مى كند بنويســم، هرچه با 
دســت يازى و دخالت در طبيعت و تخريب 
محيط زيست دانسته و ندانسته به خودمان جفا 
كرديم و مسير حيات نسل هاى آينده خويش 
را به بيراهه و بن بست كشانديم بماند، اما اين 

زمين و اين كوه و بيابان در اين سال 
سخت بى آبى و خشكى و گرماى 
ســهل انگارى  يك  آماده  ويرانگر 
و يك نادانــى و جرقه كبريت در 
كنار بوته هاى خشــك است تا در 
كنار زندگى خودمان فاجعه به بار 
آيد. ملك زاده از همشــهريان خود 
تقاضا مى كند اگــر براى تفريح و 
هواخورى ناگزير به دشت و بيشه 
زارها و بوستان ها مى روند حداقل 
يــك ظــرف آب، اگر شــده آب 
غيرقابل شــرب همراه خود داشته 
باشــند و باغ هاى تشــنه و منتظر 
درخت و درختچه اى را با قطرات 
آب نــوازش كنند. محقق و باغبان 
دلسوز شهرمان گاليه مند است كه 
حريم و احترام به محيط زيست و 
طبيعت مهربان خود را پاس بداريم و با زباله و 
ضايعات يك روز تفريح و طبيعت گردى خود 
چهره زيباى چشــم اندازهاى منابع طبيعى را 
مخدوش و ضايع نكنيم. او همچنين سفارش 
مى كند تا به فرزندان خود بياموزيم دوست و 
ياور طبيعت ارزشــمند سرزمين خود باشيم و 
براى پاك نگه داشــتن محيط زيست  زندگى 
خود  و نسل هاى آينده قدمى كوچك برداريم 
تا بلكه در روزگار پيش روى آسمان هم از سر 
صبح و آشــتى با ما درآيد و زمين از نابودى 

نجات پيدا كند.
ملــك زاده در پايــان حرف هــاى دغدغه مند 
خــود را با توجه به ساخت وســازهاى بدون 
وقفه در دامنه طبيعت و حريم محيط زيســت 
مى گويد، كســى مخالف توســعه و گسترش 
زيرســاخت هاى شــهرى و حتى جاده اى و 
صنعتى نيســت، وليكــن هر انســان عاقلى 
مخالف و دشــمن تخريب طبيعت اســت. به 
گفته وى، همگان بايد براى حفظ سرمايه ملى 
و طبيعى، در كنار و بازوى ســازنده مسئوالن 
و خدمتگزاران منابع طبيعى باشــند و از هيچ 

كوششى دريغ نكنند.

به اين خاك تشنه نم آبى برسانيد

تصميم جديد براى انتقال 
سهام عدالت متوفيان

 آمار مشــموالن متوفى ســهام عدالت در حالى 
حدود 3 ميليون نفر است كه هنوز راه حل مشخصى 
براى انتقال اين ســهام به وراث متوفيان مشخص 
نشده اســت و در اين شرايط زمزمه هاى راه اندازى 
ســامانه اى براى انتقال ســهام عدالت به وراث به 

گوش مى رسد.
به گزارش ايسنا، آمارها از فوت بيش از 2 ميليون و 
500 هزار دارنده ســهام عدالت در 10 سال گذشته 
خبر مى دهد و در حالى كه اخبار جســته گريخته اى 
از سوى مسئوالن در مورد نحوه انتقال سهام عدالت 
متوفيان به وراث شــان اعالم شده است، وراث اين 
افراد همچنان سردرگم هستند و فرايند انتقال سهام 

در هاله اى از ابهام قرار دارد.

هم در شــرايطى كه يكى از راه هاى اعالم شده براى 
انتقال ســهام نياز به مراجعه حضورى يكى از وراث 
به پيشــخوان دولت دارد كه اين مراجعه با توجه به 

شيوع كرونا مى تواند خطرناك باشد.
در اين راســتا، مدير سيســتم تســويه و پرداخت 
سپرده گذارى مركزى به تازگى اعالم كرده است كه 
با برگزارى جلســات متعدد همكاران واحد حقوقى 
قوه قضائيــه و واحــد فناورى اطالعات شــركت، 

ســامانه اى جهت انتقال ســهام افراد فوت شده به 
وارثان آنان ايجاد مى شود.

به گفته حسين قشمى، با توجه به تعداد 3 ميليون نفر 
از فوت شدگان ســهام عدالت، امكان اينكه عمليات 
قهرى آنان به صورت دســتى انجام  و ســهام را به 

وارثان انتقال داد، وجود ندارد.
وى بر ايجاد ســامانه اى به منظــور انجام عمليات 
فوق اشــاره و بيان كرده كه براى ايجاد اين سامانه، 

جلســات متعــددى با همــكاران واحــد حقوقى 
قوه قضائيــه و همــكاران واحد فنــاورى اطالعات 
شركت سپرده گذارى مركزى برگزار شد تا اطالعات 
موجود متوفيان چه از جهت ميزان سهام عدالت چه 
از جهت تعداد وراث در اين ســامانه ثبت و ضبط 
شــود تا درصدى كه وارثان از ســهام ارث مى برند 
مشخص شود كه اميدوارم اين موضوع در سالجارى 

عملياتى شود.
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
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شيما صفايى در اردوى تيم ملى 
 موفق تريــن بانوى تنيس اســتان از ســوى كادر فنــى به اردوى 

آماده سازى تيم ملى دعوت شد.
اردوى تيم هاى ملى تنيس روى ميز بزرگساالن از30 تيرماه جارى در 

تهران برگزار مى شود.
براساس برنامه اعالم شده شيما صفايى قهرمان مسابقات انتخابى تنيس 
روى ميز كشــور از همدان قرار اســت از 30 تيرماه جارى در اردوى 

بزرگساالن بانوان حضور يابد.
اين اردوى تيم ملى تا هفدهم مردادماه امســال به ميزبانى آكادمى امير 

احتشام زاده در تهران ادامه خواهد داشت.
ندا شهســوارى از كرمانشاه، شــيما صفايى از همدان، مهشيد اشترى 
از خراســان رضوى، مريم فرعى از البــرز به همراه 2 بازيكن منتخب 
مسابقات انتخابى تيم ملى زيرنظر حميده ايرانمنش سرمربى تيم ملى 

تمرين خواهند داشت.

مسابقه واليبال بانوان در فامنين
 مسابقات چندجانبه واليبال بانوان به مناسبت هفته عفاف و حجاب 

در شهرستان فامنين برگزار شد.
به همت هيأت واليبال شهرســتان فامنين، مسابقات چندجانبه واليبال 
بانوان به مناسبت هفته عفاف وحجاب در سالن امام على(ع) شهرستان 
فامنين برگزار شد.اين مسابقات با حضور 4 تيم در رده سنى نوجوانان 
به صورت 2حذفى با رعايت پروتكل هاى بهداشتى برگزار و در پايان 
اين دوره از مســابقات حكم قهرمانى و جوايزى به رسم يادبود به 2

تيم اول اهدا شد.

قهرمانى و نايب قهرمانى دختران اللجينى در 
مسابقات طناب زنى قهرمانى كشور

 دختران اللجينى در مســابقات طناب زنى قهرمانى كشور به عنوان 
قهرمانى و نايب قهرمانى دست يافتند.

مســابقات طناب زنى قهرمانى كشور گراميداشــت دهه كرامت در 2
گروه دختران و پســران به صورت مجازى برگزار شد. در اين دوره 
از مسابقات آيتم هاى 30 ثانيه اى دبل جاگينگ آماتور حرفه اى و دبل 
آنــدر آماتور حرفه اى مورد آزمون قرار گرفت كه در نهايت خواهران 
ببرى نيــك از اللجين صاحــب عناوين نخســت و دوم رقابت هاى 

حرفه اى دختران شدند.
در جاگينگ دختران حرفه اى كيانا ببرى نيك به مقام قهرمانى دســت 

يافت و كيميا ببرى نيك به مقام نايب قهرمانى رسيد.

منتقد سينما و مفسر فوتبال درگذشت
 حميدرضا صدر منتقد سينما و 
مفسر فوتبال كه در سال هاى اخير 
با بيمارى سرطان دست وپنجه نرم 
مى كرد، پس از طى دوران طوالنى 

روز جمعه 25 تيرماه درگذشت.
وى پيش از حضور در تلويزيون به 
عنوان  به  فوتبال،  كارشناس  عنوان 
منتقــد فيلم فعاليــت مى كرد و به 

نگارش مقاله هايى در نشريات سينمايى مى پرداخت. 

نخستين كاروان المپيك ايران 
راهى توكيو شد

 مراســم بدرقه كاروان ايران در بازى هاى المپيك شامگاه ديشب 
همزمان با اعزام نخستين گروه ورزشكاران برگزار شد.

در فاصله يك هفته به آغاز ســى ودومين بازى هاى المپيك در توكيو 
اعزام تيم هاى ورزشــى ايران در گروه هاى مختلف از روز گذشــته 
آغاز شــد. واليبال، تير و كمان، تيراندازى و تنيس روى ميز از جمله 
رشته هايى هستند كه ورزشكاران شــان در قالب نخستين گروه عازم 
توكيو شــدند. اعزام اين ورزشكاران شــامگاه شنبه با بدرقه مسئوالن 

ورزش كشور در فرودگاه بين المللى امام خمينى(ره) انجام شد.
پخش كليپ هاى تهيه شــده از ورزشكاران و همچنين كليپى ويژه از 
جابه جايى پرچم ميان پرچمدار دوره گذشته بازى هاى المپيك با صمد 
نيكخواه بهرامى يكــى از 2 پرچمدار اين دوره از بازى هاى المپيك از 

جمله مراسم براى بدرقه ورزشكاران بود.
ســى ودومين دوره بازى هــاى المپيــك از يكم مردادمــاه آغاز و تا 
17مردادماه ادامه خواهد داشــت. كاروان ورزش ايران با 66ورزشكار 
در 17رشــته(16 فدراســيون) در اين دوره از بازى ها حضور خواهد 

داشت.

نخستين كروناى مثبت در المپيك توكيو
 كميتــه برگزارى بازى هاى المپيك توكيو تأييد كرد كه نخســتين 

كروناى مثبت در دهكده ورزشكاران ثبت شده است.
كميته برگــزارى بازى هاى المپيك توكيو اعالم كرد نخســتين مورد 
كروناى مثبت در دهكده ورزشــكاران ثبت شــده اســت. اين فرد 
ورزشكار نيست و به مدت 14روز نيز به قرنطينه فرستاده شده است.

از زمانى كه تيم ها براى برپايى اردو پيش از المپيك وارد ژاپن شده اند، 
حداقل تست كروناى5 ورزشكار مثبت شده است.

بخش عمده اى از مردم ژاپن مخالفت خود را با ادامه بازى هاى المپيك 
و پارالمپيك اعالم كرده اند و خواستار لغو آن در آستانه مراسم افتتاحيه 

هستند.

ورزشكار اوگانادايى در ژاپن ناپديد شد
 يك ورزشــكار اوگاندايى در ژاپن ناپديد شده است و پليس در 

حال تالش براى يافتن محل وى است.
يك ورزشــكار اوگاندايى در آستانه آغاز بازى هاى المپيك توكيو در 
ژاپن ناپديد شــده است. مقامات محلى و پليس در تالش براى يافتن 
وى هســتند. جوليوس اسكيتيلوكو، يك ورزشــكار 20ساله در شهر 
ايزوميســانو استان اوزاكا اقامت داشــت و زمانى مى خواستند از وى 

تست  كرونا بگيرند، موفق نشدند وى را پيدا كنند. 
ايــن اتفاق در حالى رخ داده كه  ورزشــكاران فقط مجاز به رفتن به 

مكان هاى محدود هستند. 

آگهى اعالن نظر افراز 
چون بر اساس صورت مجلس شماره 1400/1200 مورخ 1400/04/14 و نقشه ذيل اين 
آگهى و برابر تأييديه شماره 10/2244 مورخ 1400/04/12 جهاد كشاورزى شهرستان 
رزن و طبق ماده 5 آيين نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع، رأى افراز به شماره 
140085626008001323 مــورخ 1400/04/23 جهت ششــدانگ يك قطعه زمين 
(جهت احداث يك واحد دامدارى گوسفند داشتى) به مساحت 2750 مترمربع (دو 
هزار و هفتصد و پنجاه دسيمتر مربع) واقع در اراضى مالبداغ پالك اصلى 285 بخش 
پنج همدان حوزه ثبتى رزن به نام محمودعلى خدابنده لو فرزند محمدحسين، صادر 
گرديده است. لذا مراتب طبق ماده 18 آيين نامه اجراى اسناد الزم االجرا جهت اطالع 
تمام مالكين مشاعى و اشخاص ذوالحقوق منتشر/ اخطار مى گردد تا در صورت لزوم 
با مراجعه به اداره ثبت اســناد و امالك رزن و مالحظه نقشه و صورتمجلس افرازى 
مربوطه چنانچه به نظريه افرازى صادره اعتراضى داشته باشند، ظرف مدت 10 روز از 
تاريخ انتشار/ابالغ آگهى،اعتراض خود را به دفتر دادگاه شهرستان محل وقوع ملك 
تسليم نمايند. بديهى اســت در صورت عدم تسليم اعتراض نسبت به صدور سند 

مالكيت قطعه افرازى به نام مالك فوق اقدام خواهد شد. 
(م الف 38)

حسين حيدرى 
 مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن 

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 140060326034000365 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم شهين 
آقاحسينى فرزند على آقا به شماره شناســنامه 3486 صادره از تهران نسبت به 
10/66 شــعير از 96 شعير باستثناء بهاء ثمن اعيانى كه متعلق است به خانم مليحه 
روح افزا يك قطعه باغ به مســاحت 1200 مترمربع قسمتى از پالك شماره 10 اصلى 
واقع در همدان حومه بخش دو حوزه ثبــت ملك همدان-ناحيه دو محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 593)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/11

موسى حنيفه - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

آگهي حصر وراثت
خانم ها ثونا جبارى و مه لقا جبارى به ترتيب به شماره شناسنامه هاى 7988 و 7989 
به شرح دادخواست به كالسه 111/0000387ح از اين حوزه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان خليل جبارى به شماره شناسنامه 
1102 در تاريــخ 1351/10/07 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه 

حين الفوت آن متوفى منحصر است به:
 1- يونس جبارى فرزند خليل  به شماره شناسنامه 6308 پسر متوفى

2- يوسف جبارى فرزند خليل ا... به شماره شناسنامه 7987 پسر متوفى،3- مه لقا 
جبارى فرزند خليل ا... به شماره شناسنامه 7989 دختر متوفى،4- ثونا جبارى فرزند 
خليل ا... به شماره شناسنامه 7988 دختر متوفى،5- طوبى فاقد نام خانوادگى فرزند 
حسينعلى به شماره شناسنامه 16 همســر دائمى متوفى اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 164)

قاضى حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف كبودراهنگ

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 1400/340 مورخ 1400/02/27 هيــأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى ناصر عطائى 
فرزند محمدعلى به شماره شناسنامه 19 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك قطعه 
باغ مشــجر به مساحت 3640/40 مترمربع در پالك 1 فرعى از 1258 اصلي واقع در 
اسدآباد-باغ هاى فخرآباد خريداري باواسطه از مالك رسمي آقاى يداله جمالى محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. 

(م الف 81)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/27
سيروس قلى زاده- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 1400/780 مورخ 04/14/ 1400 هيــأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى پوريا زارعى فرزند 
جمشيدعلى به شماره شناسنامه 4000239015 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك 
باب ســاختمان به مساحت 198/81 مترمربع در قسمتى از پالك 2256 اصلي واقع 
در اسدآباد-خيابان جانبازان-كوچه شهيد باهنر 10 خريداري از مالك رسمي آقاى 
محمدعلى ايمانى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 110)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/11

سيروس قلى زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 140060326034000367 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملــك همدان-ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم زهره 
آقاحسينى فرزند على به شــماره شناسنامه 880 صادره از تهران نسبت به 10/66 
شعير از 96 شعير باستثناء بهاء ثمن اعيانى كه متعلق است به خانم مليحه روح افزا 
يك قطعه باغ به مســاحت 1200 مترمربع قسمتى از پالك شماره 10 اصلى واقع در 
همدان حومه بخش دو حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه دو محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 595)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/11

موسى حنيفه - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

آگهي حصر وراثت
شــماره  بــه  ترتيــب  بــه  جبــارى  مه لقــا  و  جبــارى  ثونــا  خانم هــا 
كالســه  بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   7989 و   7988 شناســنامه هاى 
ــوده و  ــت نم ــر وراث ــى حص ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح 111/0000388ح از اي
چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان طوبــى فاقــد نــام خانوادگــى بــه شــماره 
ــدرود  ــود ب ــى خ ــگاه دائم ــخ 1382/05/24 در اقامت ــنامه 16 در تاري شناس
زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت آن متوفيــه منحصــر اســت بــه: 1- يونــس 
ــه،2-  ــر متوفي ــنامه 6308 پس ــماره شناس ــه ش ــل  ب ــد خلي ــارى فرزن جب
يوســف جبــارى فرزنــد خليــل ا... بــه شــماره شناســنامه 7987 پســر متوفــى، 
ــر  ــنامه 7989 دخت ــماره شناس ــه ش ــل ا... ب ــد خلي ــارى فرزن ــا جب 3- مه لق
ــنامه 7988  ــماره شناس ــه ش ــل ا... ب ــد خلي ــارى فرزن ــا جب ــه،4- ثون متوفي
ــور  ــي درخواســت مزب ــام تشــريفات مقدمات ــا انج ــك ب ــه. اين ــر متوفي دخت
ــا  ــي دارد و ي ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب را در ي
وصيتنامــه از متوفيــه نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــي ص ــم دارد واال گواه ــاه تقدي ــك م ي
(م الف 165)

قاضى حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف كبودرآهنگ

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 1400/361 مورخ 1400/03/03 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى جعفر على والئى قادر 
فرزند على حسين به شماره شناسنامه 2855 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك 
باب ساختمان به مساحت 158/58 مترمربع در قسمتى از پالك 1855 اصلي واقع 
در اسدآباد-چهارراه خاكريز-خيابان كاشانى-كوچه كاشانى يك خريداري باواسطه 
از مالك رسمي آقاى صفات قهرمانى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 89)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/27
سيروس قلى زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

احداث 3 زمين چمن در نهاوند 
 اعتبار احداث 3 زمين چمن مصنوعى در شهرستان نهاوند تأمين شد.

نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اسالمى با بيان اينكه در راستاى رفع دغدغه هاى 
هيأت هاى ورزشــى شهرستان در تالش هســتيم، گفت: در چند سال گذشته همواره با 
ارتباط مؤثر با وزير ورزش و معاونين وى براى ورزش شهرســتان اعتبارات و تجهيزات 

خوبى جذب شده است.
عليرضا شــهبازى با اشــاره به اينكه يكى از مشــكالت نهاونــد نبودن وحدت و 
همدلى اســت كه موجب عقب ماندگى و بازماندن از توســعه شــده است، افزود: 
از جامعه ورزش وجوانان اســتان همدان و شهرستان درخواســت داريم به توسعه 

ورزش وجوانان اســتان كمك كنند چراكه پرداختن به حواشى ظلم به جامعه جوانان 
است.

وى با اشــاره به اينكه عليمراديان فرزندى از نهاوند اســت كه با ديد وسيع و به  دور از 
دلبســتگى هاى دنيوى در استان زبانزد اســت، گفت: خوشبختانه امروز مديريت ورزش 
اســتان توانمند اســت، بنابراين بايد از اين ظرفيت براى توسعه همه جانبه استان همدان 

تالش كنيم.
شهبازى با اشاره به تأمين اعتبار احداث 3 زمين چمن از وزارت نفت و جذب اعتبار 8/5 
ميليارد تومانى براى2پروژه اســتخر شــهرك طالقانى و سالن ورزشى روستاى باباقاسم، 
افزود: در آينده نزديك نيز ديدار مشــتركى با حضور مديركل ورزش اســتان همدان با 
وزير ورزش خواهيم داشت تا براى تحقق جذب اعتبارات و تجهيزات ورزشى بحث و 

تبادل نظر صورت گيرد.
وى بر ضرورت حمايت همه جانبه همه اعضاى شــوراى شهر نهاوند از ورزش وجوانان 
شهرستان نهاوند تأكيد كرد و گفت: نشست هاى برنامه ريزى و همچنين بررسى مشكالت 
با تيم ها و هيأت هاى ورزشــى در زمان بندى هاى مشخص برگزار شود تا بتوانيم بخشى 
از دغدغه هاى موجود را رفع كنيم و با همكارى مجلس شوراى اسالمى در جهت كمك 
به ورزش در ســطح كشور تالش مى كنيم در كميته برنامه ريزى اعتبارات بيشتر و بهترى 

تزريق كنيم.
نماينده مردم نهاوند با اشــاره به حمايت از تيم هاى فوتبال و بسكتبال در راستاى تأمين 
اسكان و تغذيه، بيان كرد: آمادگى اين را داريم از تمامى تيم هاى ورزشى شهرستان نهاوند 

كه به نقاط مختلف كشور اعزام مى شوند حمايت كنيم.

 نشست تخصصى بررسى وضعيت كشتى 
شهرســتان نهاونــد با حضور نماينــده مردم 
نهاوند در مجلس شــوراى اسالمى، مديركل 
ورزش وجوانان استان همدان، معاون ورزشى 
اداره كل، رئيس هيأت كشتى استان و تنى چند 
از پيشكسوتان، قهرمانان و مربيان در مجموعه 

ورزشى عليمراديان برگزار شد.
رئيس هيأت كشتى استان بيان كرد: خوشبختانه 
از بدو ورود حميد ســيفى به اســتان همدان 
اعتبارات خوبى جــذب و اقدامات زيربنايى 
مثبتى در راســتاى توســعه علمــى و عملى 
ورزش استان همدان همچون راه اندازى مركز 
اســتعداديابى، سايت كمپ تيم هاى و... انجام 

شده است.
حميدرضا يارى با بيان اينكه اعزام ورزشكاران 
بــه مســابقات ورزشــى بــراى هيأت ها و 
فدراسيون هاى ورزشى هزينه بسيارى دارد كه 
نمايندگان پرتالش اســتان در مجلس شوراى 
اســالمى بايد چاره اى براى اين مهم در سطح 
كشــور بينديشند، گفت: خوشــبختانه هيأت 
كشتى اســتان همدان با بهره گيرى از جوانان 
برومند و پرتوان خود موفق به كســب 2 مدال 
المپيك در سال هاى 2004 و 2012 شده  است.

وى بــا تأكيد بر اينكه بايد به كشــتى مالير و 
نهاوند در زمينه هاى مختلــف توجه ويژه اى 
شــود، افزود: براى توســعه و پيشــرفت با 

هم افزايى هرچه بيشتر بايد تالش كرد.
يــارى با بيــان اينكه بــا حمايــت مديركل 
ورزش وجوانان اســتان همــدان در هفته هاى 
گذشــته اردوى تيم ملــى نوجوانان وجوانان 
برگزار شد، گفت: خوشــبختانه از بدو ورود 
سيفى به استان همدان شاهد برگزارى دوره ها 
و كارگاه هاى دانش افزايى ويژه مربيان و داوران 
بوديم كه مى توان گفت توسعه آكادميك كشتى 

استان همدان در حال تحقق است.
وى در پايــان بيــان كرد: اگر كشــتى نهاوند 
حركت كند، كشتى همدان نيز به روزهاى اوج 

خود بازمى گردد.
سرپرســت ورزش وجوانــان نهاونــد نيز در 
اين نشست گفت: خوشــبختانه امروز شاهد 
برگزارى نخستين نشســت بررسى وضعيت 
هيأت هاى ورزشى شهرستان نهاوند با حضور 

مسئوالن استان و شهرستان بوديم.
سليمان جوانمردى با اشــاره به اينكه در اين 
جلســه تصميماتى در راستاى بهبود وضعيت 
كشــتى نهاوند اخذ شــد، افزود: اميدواريم با 
همدلى و هم افزايى هرچه بيشتر بتوانيم موانع 
تمامى هيأت  هاى ورزشــى شهرستان را رفع 
كنيم و ورزش نهاوند را به جايگاه واالى خود 

برسانيم.
وى گفت: درخصوص جذب اعتبارات خيّرى 
و اسپانســرى نيز رايزنى با اشخاص حقيقى و 

همچنين كارخانه هاى فعال در شهرستان براى 
حمايت بيشتر از ورزشــكاران در دستور كار 
اســت اميدواريم بتوانيم در راســتاى ارتقاى 

جايگاه ورزشى استان قدمى مثبت برداريم.
در ادامه اين نشست ف رامرز سماوات مشاور 
مديــركل ورزش وجوانــان اســتان همدان و 
پيشكسوت كشتى كشور، با تأكيد بر ضرورت 
ترويج همدلى در جامعه ورزشــى اســتان و 
شهرســتان نهاوند، بيان كرد: اميدواريم شاهد 
درخشش همه قهرمانان و مدال آوران ورزش 
اســتان همدان بخصوص قهرمــان و پهلوان 

ارزنده كشور در سطح ملى باشيم.
مديــركل ورزش وجوانان اســتان نيز در اين 
نشســت گفت: بزودى كارگــروه تخصصى 

كشتى در تمام شهرستان ها تشكيل مى شود.
حميد ســيفى بيان كرد: در چند ماه گذشته با 
پيگيرى هــاى صورت گرفتــه و حمايت هاى 
مجمع نمايندگان اســتان و اســتاندار همدان 
105ميليــارد تومان اعتبــار عمرانى جذب و 
در آســتانه تخصيص اســت و بايــد بتوانيم 
مطالبه گرى را در جامعه ورزشى استان همدان 

تقويت كنيم.
وى با تقدير از پيشكســوتان هيأت كشــتى 
شهرســتان نهاوند چون عزيز ســيف، تورج 
ظفرى و فرامرزســماوات كه در تربيت نسل 
كشتى نهاوند نقش بااليى داشتند، گفت: امروز 

مربيان توانمند هيأت كشتى نيز بايد براى نسل 
آينده مربيانى توانمند و كاربلد تربيت كنند تا 
در آينده نيز شــاهد درخشش كشتى استان و 

نهاوند باشيم.
مديــركل ورزش وجوانــان اســتان همدان با 
اشــاره به عقد قرارداد براى ساماندهى چمن 
اســتاديوم شهيد ســليمانيان، اختصاص يك 
ميليارد و 700 ميليون تومان اعتبار براى تسريع 
در ساخت سالن ورزشى روستاى باباقاسم با 
پيگيرى نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى 
اسالمى و اســتاندار همدان، بيان كرد: موجب 
افتخار اســت كه نمايندگان و مسئوالن ارشد 
اســتان همدان دغدغه ورزش و ورزشكاران 
اســتان همدان را دارند ما نيز در حد توان در 

اين خصوص تالش مى كنيم.
وى بــا تأكيد بر اينكه بــراى كار كردن نبايد 
نگران منابــع مالى و اعتبارى باشــيم، گفت: 
در حال حاضــر با پيگيرى هــا و حمايت هاى 
و  اســتان  مســئوالن  توســط  صورت گرفته 
شهرستان 3 تخته تشك كشتى به هيأت كشتى 

نهاوند اهدا شده است.
ســيفى در پايان بيان كرد: كارگروه تخصصى 
كشــتى و ســاير رشته هاى ورزشــى بايد در 
شهرســتان هاى اســتان همدان تشكيل شود 
تــا بتوانيم برنامه هايى هدفمند براى توســعه 

همه جانبه ورزش استان داشته باشيم.

توسعه آكادميك كشتى در استان همدان 

تور دوچرخه سوارى 
استان در روز همدان

 تور دوچرخه سوارى استان پس از سال ها 
ركود امسال در روز همدان برگزار مى شود.

رئيس هيأت دوچرخه ســوارى استان با بيان 
اين مطلب به ايســنا، گفت: در سال هاى 67، 
68 و 69 تــور دوچرخه ســوارى همدان در 

اســتان، برگزار شــده كه در سال نخست به 
صورت استانى و در 2 سال آينده به صورت 
كشــورى بوده  اســت. اين تورها با توجه به 
شــرايط اقليمى و سربااليى هايى كه در استان 
وجود دارد، بسيار منحصربه فرد بودند، اما به 
داليلى تعطيل شدند. رامين تاج بخشيان بيان 
كرد: به دنبال اين هستيم كه اين تور را مجدد 
راه اندازى كنيــم و در حال رايزنى با اداره كل 
ميراث فرهنگى،  اداره  كل  و  ورزش وجوانــان 

گردشگرى و صنايع دستى استان براى تأمين 
منابع و امكانات هستيم كه در صورت تأمين 
منابع، تور دوچرخه ســوارى كشورى همدان 
را در هفته همدان كه در شــهريورماه است، 
برگــزار  كنيم. وى با اشــاره به نبود پيســت 
مناسب دوچرخه سوارى در همدان، گفت: در 
استان، پيســتى وجود دارد كه ساخت آن، از 
14سال پيش، آغاز شده و پس از پيشرفت 3
درصدى رها و هيچ اقدام ديگرى در آن مكان، 

صورت نگرفته  است.
تاج بخشــيان افزود: ما به دنبال اين هستيم كه 
ساخت اين پيست را مجدد ادامه دهيم چون 
همدان، يك شاهراه است، بار ترافيكى زيادى 
دارد و همين مســأله موجب كشــته شدن 2
دوچرخه ســوار در ســال هاى گذشــته شده 
اســت، بنابراين اميدواريم كه ساخت پيست 
دوچرخه سوارى، به طور مجدد در دستور كار 

قرار بگيرد.
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توليد برق از نوك انگشتان عرق كرده
 محققان يك نوار نازك و پوشيدنى ابداع كردند كه مى تواند مانند 
چسب زخم دور انگشتان بچسبد و از عرق انگشتان دست در هنگام 

خواب برق توليد كند.
به گزارش ايرنا، بزودى مى توان با اســتفاده از اين نوار نازك، گوشى 
تلفن همراه خود را با نوك انگشــتان دســت عرق  كرده  شارژ كرد. 
اين نوار كوچك و انعطاف پذير قادر به اتصال به انگشــت است و با 
جذب رطوبت عرق دست آن را به برق ذخيره شده تبديل مى كند.اين 
دســتگاه مجهز به الكترون ها يا هادى  هاى الكتريكى است كه از كف 
كربن ساخته شده و هرگونه عرق دست را جذب مى  كنند. آنزيم  هاى 
موجود در الكترود موجب ايجاد واكنش شــيميايى بين مولكول  هاى 

عرق، الكتات و اكسيژن شده و سبب مى شوند تا برق توليد شود.

سيل، زلزله و زمين لغزش عامل 74 درصد 
جابه جايى روستاها در كشور

 رئيس پژوهشكده ســوانح طبيعى با بيان اينكه بيش از 74درصد 
جابه جايى روستاها در كشور ناشى از زلزله، سيل و زمين لغزش بوده 
است، بيان كرد: بازسازى چه به صورت درجاسازى يا جابه جايى فقط 
كالبد سكونتگاه ها را متأثر نمى كند و تبعات آن مى تواند موجب اختالل 
در روند بازسازى روستا شود. اميرحسين گركانى در گفت وگو با ايرنا، 
گفت: كشور ما همواره در معرض بروز سوانح مختلفى بوده و به  دنبال 
آسيب مالى و جانى و بى  خانمان  شدن مردم تحت تأثير سانحه، تصميم 
به جابه  جايى مردم به خصوص در مناطق روستايى به مكانى ديگر گرفته  
شده است. براساس نتايج  بررسى ها مى توان پيش بينى كرد كه كشور در 

10 سال آينده در معرض مخاطرات بيشترى خواهد بود.

تصاويرى خيره كننده از محل تولد 
ستاره هاى جوان

 ستاره شناســان تصاويرى خيره كننده از كهكشان هاى مجاور ثبت 
كرده اند كه محل تشكيل ستاره هاى جوان با گازهاى گرم اطراف آنها 

را نشان مى دهد.
به گزارش ايســنا،  اين كهكشــان ها توسط تلســكوپ بسيار بزرگ 
رصدخانــه جنــوب اروپا در شــيلى رصد شــده اند و اين تصاوير 
تركيبات مختلف كهكشــان ها را در رنگ هاى مختلف نشان مى دهد 
و به ستاره شناسان در يافتن مكان ستاره هاى جديد و گازهاى اطراف 
آنها كمك مى كند. تركيب اين مشــاهدات با داده هاى به دست آمده 
از تلسكوپ آلما(ALMA)، به محققان كمك مى كند نحوه تشكيل 

ستاره ها از ابرهاى گازى را بفهمند.

تصويب تزريق واكسن سينوفارم به 
كودكان 3 ساله

 چين تزريق واكسن توليده شده شركت سينوفارم را براى كودكان 
و نوجوانان 3 تا 17 ساله تصويب كرد.

به گزارش فارس، مدير سازمان جهانى بهداشت  مدتى پيش در يك 
نشســت مطبوعاتى، از تأييد اضطرارى واكسن چينى سينوفارم خبر 
داد. تدروس آدهانوم گفت: ســينوفارم ششمين واكسنى است كه از 

نظر كيفيت، ايمنى و اثربخشى، مهر اعتبار دريافت مى كند.
واكسن سينوفارم، مانند واكسن چينى ديگر ساخت شركت سينوواك 
با نام«كروناواك»   بر اســاس فناورى سنتى ساخت واكسن است كه 
از ويروس غيرفعال  شــده يا مرده كه نمى تواند در سلول هاى انسانى 

تكثير كند، استفاده مى كند تا پاسخ ايمنى را برانگيزد.

يك ميليون بطرى پالستيكى در هر دقيقه 
به زباله هاى جهان اضافه مى شود

 سازمان ملل اعالم كرد: در هر دقيقه يك ميليون بطرى پالستيكى 
به انبوه زباله هاى پالستيكى جهان اضافه مى شود.

به گزارش ايرنا، براســاس گزارش برنامه محيط زيســت ســازمان 
ملل(UNEP)، ساالنه 5 تريليون كيسه پالستيكى در سراسر جهان 
اســتفاده مى شود. جهان ساالنه 300 ميليون تن زباله پالستيكى توليد 
مى كند كه معادل وزن كل جمعيت انسانى است. در ادامه اين گزارش 
آمده است جمعيت پالســتيك در اقيانوس ها تا سال 2050 ميالدى 
بيــش از جمعيت ماهى ها خواهد بود. حدود 8 درصد از نفت توليد 
شده در سراسر جهان صرف توليد محصوالت پالستيكى مى شود و 
حدود 90 درصد از زباله هاى شناور در اقيانوس ها پالستيكى هستند.

راه كربال تا روز عرفه 
باز مى شود؟

 در آســتانه روز عرفه، رايزنى ها در عراق براى از 
ســرگيرى اعزام زائران ايرانى به عتبات عاليات آغاز 

شده است.
به گزارش ايسنا، هفته گذشته معاون عتبات عاليات 
سازمان حج وزيارت از موافقت ستاد ملى كرونا براى 
برقرارى سفر هوايى به عتبات عاليات عراق خبر داد. 
هرچند اين ستاد تاكنون موضع رسمى يا واكنشى در 
اين باره نشان نداده است  با اين حال، نماينده سازمان 
حج هم اينك در عراق است و با همراهى سفير ايران 
در بغداد، در حال رايزنى با مســئوالن عراقى براى 
از سرگيرى ســفرهاى زيارتى پس از 16 ماه توقف 

است.
دفتر نمايندگى صداوسيما در بغداد نيز از ديدارهاى 
ايرج مســجدى ـ ســفير ايران در عراق با همراهى 
معاون ســازمان حج وزيارت و نماينده اين سازمان 
در عــراق و رايزن فرهنگى ايــران با وزير فرهنگ، 

گردشگرى و آثار باستانى عراق خبر داده است.
سفير ايران در عراق پيش نويس يادداشت تفاهم اعزام 
كاروان هاى زيارتى را به طرف عراقى تحويل داده و 
از طرف مقابل براى سفر به ايران و امضاى نهايى اين 

يادداشت دعوت كرده است .
پيش تــر، ســخنگوى وزارت امورخارجــه پس از 
ســفرى كه در خردادماه به بغداد داشــت، خبر داد 
كه ســفر به عتبات عاليات بــه صورت محدود و با 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى از سر گرفته مى شود. 
خطيــب زاده پــس از ديدار با وزيــر فرهنگ عراق 
گفتــه بود كــه در اين ديدار موضوع از ســرگيرى 
ســفر به عتبات عاليات مطرح شد، توافق هاى اوليه 
صورت گرفت كه به صــورت محدود و با رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى در يك تفاهم دوجانبه بتوانيم 

اين سفرها را از سر بگيريم.
حجت االســالم صحبت ا... رحمانى ـ معاون عتبات 
عاليات ســازمان حج وزيارت ـ درباره پروتكل سفر 
زائران ايرانى به عراق كــه درباره آن با طرف مقابل 
رايزنى و مذاكره شده اســت، گفته بود: با توجه به 
شــرايط موجود، زائران كمتر از 60 سال كه بيمارى 
زمينه اى ندارند، با داشــتن جــواب آزمايش منفى 
PCR مى تواننــد به صورت هوايى به عتبات اعزام 
شوند. اعزام نشدن از شهرهاى قرمز و نارنجى نيز از 
ديگر شروط ســفر به عتبات است، همچنين زائران 
هنگام برگشت به كشــور بايد تست PCR انجام 

دهند.
معاون ســازمان حج و زيارت هفته گذشته و پيش 
از اين رايزنى هــا، بيان كرده بود: طرف عراقى هنوز 
درباره نحوه صدور رواديد اطالع رسانى نكرده است 
و فقط مطرح كردند كه بايد ســتاد كروناى عراق و 
ايران اين مجوز را بدهند كه خوشبختانه با پيگيرى ها 
اين امر محقق شده است و بايد منتظر نحوه صدور 
رواديد باشيم تا بتوانيم زائران را به عتبات اعزام كنيم.

با تعطيلى حج و از سويى، انجام سفرهاى زيارتى به 
عراق بــدون توجه به محدوديت هاى كرونا و بدون 
مجوز و آزاد، سازمان حج وزيارت بارها از ستاد ملى 
كرونا پيگيرى و درخواست كرده بود مجوز رسمى 
ســفر به عراق را صادر كند تا به گفتــه آنها از اين 
طريق دست كم سفرهاى عتبات ايمن تر و محافظت  

شده تر انجام شود.
سفرهاى زيارتى به طور رسمى از اسفندماه سال 98 
با بسته شدن مرزهاى زمينى و هوايى از سوى عراق 
متوقف شد. رايزنى براى از سرگيرى اين سفرها نيز 
درحالى صورت مى گيرد كه مقامات وزارت بهداشت 
درباره شيوع ويروس كروناى دلتا در كشور هشدار 
جدى داده اند و از طرفى، وزارت بهداشت عراق در 
روزهاى گذشته، با اشاره به افزايش شمار مبتاليان و 
به صدا درآمدن زنگ خطر در اين كشور، از استقبال 
نكــردن مردم عــراق از واكســن و رعايت نكردن 
پروتكل ها انتقاد كرده و در اطالعيه اى از دولت عراق 
خواسته مرزها را دوباره ببندد و قوانين سختگيرانه اى 
براى رفت وآمــد اجرا كند. طبق آمارهاى جهانى در 
حال حاضر بيش از يك درصد جمعيت ســاكن در 

عراق واكسينه شده اند.

نشست كميته ميراث جهانى در چين آغاز شد
 چهل وچهارمين نشست كميته ميراث جهانى يونسكو براى بررسى 
شــرايط حفظ آثار ثبت  شده و بررســى ثبت 35محوطه جديد در شهر 

فوجو در چين آغاز به كار كرد. 
از ايران نيــز 2 پرونده راه آهن و منطقــه هورامان(اورامانات) در صف 

بررسى براى ورود به فهرست ميراث جهانى قرار دارند.  
انعكاس اين خبر از نشســت چهل وچهارم بيانگر آن است كه خبرى از 

پرونده هاى كاروانسراها و هگمتانه نيست. 
چهل وچهارمين نشســت كميته ميراث جهانــى در مركز فرهنگ و هنر 
شــهر فوجو(چين) آغاز شــد و تا 31 جوالى به صورت آنالين ادامه 
خواهد داشــت. در اين نشســت كميته ميراث جهانى شامل 21 عضو 
به طور مشخص وضعيت حفاظت از 255 محوطه از پيش ثبت  شده در 
فهرست ميراث جهانى را بررسى خواهد كرد كه از ميان آنها 53 محوطه 

در فهرست ميراث در معرض خطر قرار دارند.
«آدرى آزوالى» مديركل يونســكو در سخنرانى افتتاحيه خود گفت: «با 
نزديك شدن به پنجاهمين سالگرد كنوانسيون 1972، اين جلسه فرصتى 
اســت تا با چشمان باز  به فرايندهاى ثبت و نظارت بر حفاظت تا تأثير 

آن بر جمعيت محلى نگاه كنيم.» 
همچنين«شى جين پينگ» رئيس جمهور چين در پيامى با تأكيد بر اهميت 
حفظ ميراث جهانى افزود:«مســئوليت جمعى ما، حفظ، به ارث بردن و 

استفاده بهتر اين گنجينه هاى ارزشمند است». 
چهل وچهارمين جلســه كميته ميراث جهانى شــامل بررسى آثارى نيز 
خواهد بود كه سال گذشته فرصت بررسى آنها به دليل به تعويق افتادن 
اين نشســت در پى شيوع ويروس كرونا فراهم نشد. در مجموع امسال 
39 محوطه براى ورود به فهرســت ميراث جهانى يونسكو مورد ارزيابى 
قرار مى گيرند كه در اين ميان 33 محوطه فرهنگى-تاريخى و 6 محوطه 

نيز طبيعى هستند.
كنفرانس خبرى مشــترك مدير مركز ميراث جهانى يونســكو، دستيار 
مديركل فرهنگى يونسكو و مدير چهل وچهارمين نشست ميراث جهانى 

يونسكو، روز 18 جوالى (27 تيرماه) برگزار مى شود.

آغاز مراسم محدود حج در عربستان

 مراسم حج براى دومين ســال پياپى تحت تأثير همه گيرى ويروس 
كرونا، با شمار محدودى از زائران ساكن عربستان سعودى آغاز شد.

به گزارش ايســنا، 60 هزار ساكن عربســتان كه به طور كامل واكسينه 
شده اند براى برگزارى مراسم حج ديروز وارد مكه شدند تا براى دومين 
ســال پياپى اين مراســم مهم مذهبى با حضور حداقلى و غيبت زائران 

خارج از عربستان برگزار شود. 
حج ســال گذشته با كمترين شمار زائران در تاريخ معاصر برگزار شد و 
در ابتدا اعالم شــد تنها هزار نفر مجاز به حضور در آن هســتند، اما در 

نهايت بنابر گزارش رسانه ها با حضور 10هزار زائر برگزار شد.
امســال در مجمــوع 60 هزار نفر كه پيش تر واكسيناســيون كامل عليه 
ويروس كرونا دريافت كرده اند و ساكن كشور عربستان هستند فرصت 
انجام حج را خواهند داشــت و مقامات ســعودى اميدوارند حج را با 
كمترين خطر در جهت شيوع ويروس كرونا هر چند با حضور حداقلى 

برپا كنند.
بخشــى از جمعيت عربستان سعودى را مهاجرانى از كشورهاى جنوب 

آسيا، خاور دور، آفريقا و خاورميانه تشكيل مى دهند. 
زائران مراســم حج امسال از ميان بيش از 558 هزار نفر ساكن عربستان 
بين 18 تا 56 ســال بدون ســابقه بيمارى مزمن و از طريق يك سيستم 
آنالين انتخاب شــده اند؛ اين در حالى اســت كه در سال 2019 و پيش 
از آغاز همه گيرى ويروس كرونا در مجموع 2/5 ميليون نفر از سراســر 

جهان در اين مراسم مذهبى شركت كردند.
مراســم حج 2021 از تاريخ 26 تيرماه آغاز شده و تا 31 تيرماه برگزار 

مى شود.
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■ حديث:
امام على(ع):

صادق تريِن برادران در دوستى، كسى است كه در خوشى و ناخوشى، نسبت به برادرانش 
بهتر مواسات كند.      

غرر الحكم: ج 2 ص 446 ح 3238

 ماليــر - خبرنگار همدان پيــام: ثبت جهانى 
شــدن يك اثر تاريخى به طور قطــع به افزايش 
احساسات ملى گرايانه و هويتى كمك تأثيرگذارى  
مى كند؛ همچنين ريشه دار بودن آن ملت را اثبات 
مى كند. براى همين رؤساى كشورها به اين ثبت ها 

عالقه مند هستند.
رونــدى رو به تكامل در جهان و ايران در جريان 
اســت و مردم حفظ ميــراث بشــرى را مطالبه 
مى كنند، مردم در بيشــتر موارد پيش از مسئوالن 
از تخريب ميراث فرهنگــى جلوگيرى مى كنند و 
خواهان ورود آثار تاريخى محل زندگى خود در 

ليست هاى بين المللى هستند. 
اما در اين مســير به يكباره نبود اعتبارات ملى راه 
را براى پيشــرفت پروژه سد مى كند. ثبت ميراث 
جهانى نه تنها براى مردم، بلكه براى سياستمداران 
نيز اهميت بااليى دارد، سياستمداران نيز عالقه مند 
هستند ثابت كنند كه كشورشان  كشورى ريشه دار 
اســت و در تأسيس تاريخ بشــريت سهم داشته 
است و اين مهم رقابت عجيبى بين دولت ها براى 

ورود آثارشان به عرصه جهانى ايجاد مى كند.
با توجه به ديدگاه سازمان جهانى ميراث فرهنگى 
بناهاى تاريخى كه شــموليت بيشترى دارند و به 
صورت مجموعه ايى هستند شانس بيشترى براى 

ثبت در فهرست ميراث جهانى يونسكو دارند.
بر اين اساس ثبت جهانى ارگ باستانى نوشيجان 
در كنار چند اثر از دوران مادها مستلزم تخصيص 
اعتبار جهت مطالعات و كاوش اين آثار اســت تا 

پرونده تكميل و براى ثبت جهانى ارسال شود.
صنايع دستى  و  گردشگرى  ميراث فرهنگى،  رئيس 
ماليــر گفــت: مقدمــات ثبت جهانــى دژ معبد 
نوشــيجان در فهرســت ميراث جهانى يونســكو 
از ســال 97 كليد خورد و طــرح مطالعاتى آن با 
قراردادى كه با دانشگاه بوعلى سينا بسته شده بود 
تهيه و به وزارت ميراث فرهنگى ارســال شد. در 

بازديدى كه صــورت گرفت با توجه به آيتم هاى 
مدنظر ســازمان جهانــى يونســكو،  پرونده هر 
چقدر شموليت بيشترى داشته باشد و به صورت 
مجموعه ايى باشــد مانند مجموعه كاروانسراهاى 
دوره شــاه عباســى، مجموعه قنات هــاى ايرانى 
و... از شــانس بيشــترى براى ثبت در فهرســت 
ميراث جهانى برخوردار مى شــود، بنابراين به اين 
نتيجه رسيدند كه ارگ باستانى نوشيجان در كنار 
ســاير محوطه هايى كه داراى آثار شاخص دوران 
ماد هستند شامل مالير، فامنين، قهاوند، روستاهاى 
كســب مالير، باباكمال تويســركان و حاجى آباد 
فامنيــن تحــت عنوان«نخســتين نيايش گاه هاى 

ايرانى» ثبت شوند.
ابراهيم جليلى افزود: در مناطق مذكور مى بايست 
مطالعات و كاوش هايى انجام شــود و اين اقدام 
نيازمند اعتبار است تا طرح آن تهيه و دوباره براى 

ثبت در فهرست جهانى يونسكو ارسال شود.
وى بــا بيــان اينكــه در بحــث اكتشــافات و 
باستان شناســى در نهايت30 ميليون تومان اعتبار 
به مالير تعلــق مى گيرد كــه در زمان تخصيص 
16ميليون تومان مى شــود بيان كرد: با اين اعتبار 
حتى يك مســتندنگارى و گمانه نمى توان انجام 
داد اين در حالى است كه براى تكميل اين پرونده 

ميلياردها تومان اعتبار نياز است.
جليلــى دربــاره اقدامــات انجام شــده در ارگ 
نوشيجان گفت: 2 انشعاب برق 3 فاز و 25 آمپرى 
در معبد وجود دارد، از تيرماه ســال گذشــته نيز 
از انشــعاب آب مركزى كه به سمت روستاهاى 
اطراف مى رود آب شرب ارگ تأمين شده است .

همكارى  اســتان  گاز  شركت    
الزم را ندارد  

وى بــا ابــراز گاليه 
همــكارى  از 

نكردن هــاى 

شــركت گاز اســتان بيان كرد: بــراى تأمين گاز 
بايد اتاقك كابينتى ســاخته مى شــد كه با هزينه  
101ميليــون تومــان اعتبــار اتاقك ســاخته و 
فشارشــكن گاز آماده شد، اما از 10اسفندماه سال 
گذشــته منتظريم شركت گاز مســاعدت كند و 
انشعاب وصل شود اين در حاليست كه مشاركت 

و همكارى هاى الزم را با ما ندارد.
جليلــى درباره زيرگذر جاده ايــى افزود: آمادگى 
براى پرداخت هزينه ها را داريم، پيمانكار انتخاب 
شده اما بنابر داليلى تعلل مى كند كه در اين مورد 

پيگيرى هاى الزم نيز در حال انجام است.
وى همچنيــن بيان كرد: شــيروانى قديمى ارگ 
كامًال سالم و مستحكم است و از سال 56  تاكنون 

حتى يك ورق از آن تكان نخورده است.
جليلــى در پايان با بيان اينكه حمل مصالح و آب 
به ارتفاع بيشــتر از 50 متر به دليل هزينه بر بودن 
ممكن نيست، گفت: بخشى حدود 250متر از معبد 
جبهه غربى ارگ نوشيجان را پوشش موقت زديم 
كه آن هم ســالم است فقط چند ورق از آن حين 
انجام كار زيرپوشش موقت گذاشته بودند به دليل 
وزش شديد باد كه در آنجا بيشتر از 110 كيلومتر 
سرعت دارد، حركت كرده و اين در اذهان عمومى 
اين طور قلمداد شــده بود كه شيروانى كنده شده 
است اين در حاليست كه شيروانى كامًال مستحكم 

است و اصًال مشكلى ندارد.
گفتنى است، تپه نوشيجان يكى از بزرگترين آثار 
تاريخى مالير اســت كه در 15 كيلومترى شمال 
غرب مالير و روبه روى روســتاى شوشاب قرار 
دارد و سوم اسفندماه سال 1346 در فهرست آثار 
ملى كشــور به ثبت رسيده است. 
د  بعــا ا

تقريبــى ايــن قلعــه  باســتانى 80 در 30 متر و 
بلندى اش حدود 27 متر است.

حفارى علمى اين بناى باســتانى در سال 1341 
به سرپرستى«اســتروباخ» آغــاز و در نتيجه اين 
حفارى هــا 3طبقه فرهنگى كــه عالمت آن در 3 
قسمت توسط كارشناســان شناسايى شده است، 

شناخته شد.
از اين 3 طبقه، طبقه اى مربوط به اســتقرار مادها 
بوده اســت كه با توجه به آثار تاريخى و معمارى 
و ديگر يافته هاى باستانى، روشن مى شود مادها از 
نيمه قرن هشــتم تا نيمه قرن ششم پيش از ميالد 

در اين طبقه استقرار داشته اند.
بقيه آثارى كه از طبقه اول تپه نوشيجان به دست 
آمده در برگيرنده معمارى مادهاســت و شامل 9 
بناى قديمى جبهه غربى تپه كه نخستين آتشكده 
اســت، تاالر ســتون دار آپادانا، تاالر مركزى كه 
دومين نيايشگاه اســت و اتاق ها، انبارها، تونل ها 

و حصار دژ نوشيجان است.
ارگ نوشــيجان مهمترين نيايشــگاه مادها بوده 
و عناصــر ايــن مجموعه بــه عنوان نخســتين 
الگوهاى معمارى ايرانــى در فالت قاره ايران از 
منحصربه فردترين و ارزشــمندترين آثار تاريخى 

كشور محسوب مى شود.
اين بنــاى عظيم و تاريخى 7 هزار ســال قدمت 
دارد و طبق اسناد موجود در ميراث فرهنگى مالير، 
روى تپه واقع شــدن اين بنا حاكى از آن است كه 
در حدود 4هزار ســال پيش ايــن منطقه زير آب 
قرار داشــته و تنها اين قلعــه از آب بيرون بوده 

است.
اين قلعه در 3 طبقه بنا شده كه يك طبقه از آن در 
اثر باد و باران و عوامل جوى از بين رفته اســت، 
يك طبقه آن حفارى شــده كه قسمت هاى باال در 
آن مشــاهده و ثبت شده و قســمت سوم قلعه 

همچنان در زير خاك مدفون است.

«ملحمدره» روستاى 
پلكانى و بهشتى گم شده 

در غرب ايران
 روستاى پلكانى«ملحمدره» از روستاهاى هدف 
گردشگرى شهرستان اســدآباد در دره هاى شمال 
غربــى الوند و دامنه كوه المابالغ واقع شــده و با 
داشتن اقامتگاه هاى بوم گردى پذيراى گردشگران از 

سراسر ايران است.
هر خانه بر باالى خانه ديگرى بنا شــده تا روستا 
پله پله دامنه سرسبز كوهستان را باال برود؛ باال برود 
و بشــود يكى از مشــهورترين روستاهاى پلكانى 

كشور؛ ماسوله غرب ايران؛ «ملحمدره».
ملحمــدره، بهشــتى پنهان در دل كوه هاى ســر 
به فلك كشــيده از توابع اســدآباد اســت كه در 

7كيلومترى شمال اين شهرستان واقع شده، دومين 
روستاى گردشگرى همدان اســت و زيبايى اش 
تنه به تنه زيبايى ماســوله مى زند، گرچه هنوز از 
ماسوله بكرتر است و خانه هاى گلى و سنگى اش 
با پنجره هــاى چوبى و گل هــاى پيچك و عطر 
درختان آلويى كه در فضا مى پيچد، هر گردشگرى 

را مسحور مى كند.
 ملحمدره روستايى تاريخى است، با جذابيت هاى 
يك معمارى قديمى و اصيل، اما بيشــتر از بافت 
و هويــت تاريخــى اش، طبيعت ســحرانگيز آن 
اســت كه مســافران را جذب مى كند؛ طبيعتى كه 
طراوت آب وهواى كوهستان به آن زيبايى و طربى 
دوچندان بخشــيده و شما هم اگر راهى اين خطه 
كوهستانى سرسبز شــويد، خود را در طبيعت آن 
رها كنيد و با مردمان خون گرمش دمخور شــويد، 
حظى جاودان نصيبتان مى شــود كه شــايد جاى 

ديگرى تجربه اش نكنيد.
همــه اينها كــه گفتيم؛ يعنى طبيعت بكــر و زيبا، 
آب و هــواى با طــراوت كوهســتان، وجود يك 
روستاى تاريخى ســنگى پلكانى، در كنار باغ هاى 
آلو و تاكســتان هاى انگور و رستوران هاى محلى 
و آيين ورســوم و پوشــش كردى مــردم منطقه و 
البته جشــنواره هاى ميوه خوش طعم و رنگارنگ، 
ملحمدره را به نگين گردشگرى همدان تبديل كرده، 
نگينى كه به دليل معرفى نكردن آن، درخشش  اش 

چشمان همه هموطنان را نگرفته است.
 بهشت در اين ايوان هاى چوبى است

از ديگر جاذبه هاى اين روســتاى پلكانى خفته در 
غرب، خانه هاى اين روستاست كه با آن ايوان هاى 
چوبى آراســته به گلدان هاى شمعدانى، ييالق هاى 
بســيار باصفا و بهشــتى دارد و زيبايى روســتا را 
دوچندان كرده؛ روســتايى كه از 4 طرف توســط 

كوه ها و دره ها احاطه شــده و در هر فصل زيبايى 
دل انگيز خود را دارد.

اگــر به ملحمدره رفتيد، بدانيــد كه بهترين تفريح 
در آن، پيــاده روى و گشــت وگذار در طبيعت و 
كوچه پس كوچه هاى سنگى روستاست؛ خيابان هاى 
تنگ و باريك با پله هاى فراوان كه راه ورود وسايل 

نقليه را به روستا و آسيب رساندن به آن مى بندد.
 ميهمان اين خانه شويد

ملحمدره يــك خانه بوم گردى زيبا هــم دارد؛ از 
همان ها كه مردمان روســتا دارند و شــايد اگر از 
نزديك مى ديديد دلتان مى خواست در آن ساعاتى 
بياساييد. اكنون چنين خانه اى كه نامش آرتيناست 
و درهايش در همه فصول ســال به روى مسافران 
باز است در ملحمدره يكى 2سال پيش و به همت 
دهيار روستا و ميراث فرهنگى شهرستان راه اندازى 

شده است. 

رئيس ميراث فرهنگى مالير مطرح كرد

نبود اعتبار مانع جهانى شدن نوشيجان 


	01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

