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رسانه را رسانه بخواهيم
  1- سرانجام، نزديك شدن به انتخابات رياست 
جمهورى و شــوراها دليلى شــد تا احزاب استان 
حركتى از خود نشان داده و اقداماتى از خود بروز 
دهند. در اين زمينه حزب مؤتلفه اسالمى در صدور 

بيانيه اى طوالنى و بدون ويرايش، پيشقدم شده...

يادداشت
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مادر محبوب ترين واژه 
در بين تمامى ملل

  بيستم جمادى الثانى سالروز ميالد خجسته كوثر 
واليت حضرت فاطمه زهــرا(س) روز زن و روز 
مادر نامگذارى شــده اســت؛ از طرفى نيز سالروز 
وفات حضــرت ام البنين(س) مــادر بزرگوار قمر 

بنى هاشم، حضرت بوالفضل العباس(ع)...
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افتتاح و 
كلنگ زنى 
166 پروژه در 
اسدآباد

آئين رونمايى از 
5 طرح فناورانه 
بسيج استان

چه خبر از شهر 
گردشگر؟

روحانى نيامد
 بهارستان اليحه 
را پس داد
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روزنامه همـدان پيـام

همكار محترم 
جناب آقاى 

سليمان رحيمى
مصيبــت وارده را تســليت عــرض مى نماييــم 
ــات و  ــو درج ــرده عل ــفر ك ــز س ــراى آن عزي و ب
ــد  ــش را از خداون ــر و آرام ــدگان صب ــراى بازمان ب

ــتاريم. خواس

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

گفت وگوى همدان پيام با 
بانوى كارآفرين  همدانى 

به مناسبت روز زن:

اشتغال زنان 
يك ضرورت است 

نه يك انتخاب

همدان خاموش مى شود 
اگرنيروگاه تعطيل شود 
■ مديرعامل نيروگاه مفتح اتهام آسيب رسانى به محيط زيست را رد كرد

■ مديرعامل : به محيط زيست خدمت كرده ايم

مديرعامل نگين نهاوند از تأمين كافى خبر مى دهد

عرضه روغن فله و كارتن 
در استان

راه اندازى آزمايشگاه تخصصى 
درمركز تشخيصى درمانى 

دارااليتام مهديه همدان
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خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

تردد  آلودگــى  ميــزان 
در  ســنگين  خودروهاى 
منطقــه كبودراهنــگ و 
بيش  اطراف  روستاهاى 
از سوخت مازوت نيروگاه، 
آلوده  را  همــدان  هواى 

كرده است

رسانه را رسانه بخواهيم
  1- ســرانجام، نزديك شــدن به انتخابات رياســت جمهورى 
و شــوراها دليلى شد تا احزاب اســتان حركتى از خود نشان داده و 

اقداماتى از خود بروز دهند.
در اين زمينه حزب مؤتلفه اسالمى در صدور بيانيه اى طوالنى و بدون 
ويرايش، پيشــقدم شده و انتقاداتى را در قالب توصيه خيرخواهانه به 

استاندار منتشر كرده است.
2- حزب مؤتلفه اسالمى همدان از جمله احزاب نيمه فعال در استان 
است كه معموال نظرات خود را در قالب رويدادهاى استان به صورت 

بيانيه يا مصاحبه دبير آن منتشر مى كند.
البته اين اعالم مواضع مدتى متوقف شده بود و اينك دوباره اين حزب 
با صدور اين بيانيه در اعالم مواضع نســبت به تحوالت استان، تقريبا 
پيشقدم شده اســت و انتظار مى رود اين روند آغاز شده توسط ديگر 
احزاب اســتان نيز دنبال شــود تا مردم با ديدگاه ها و مواضع احزاب 

استان در آستانه يك انتخابات مهم بيشتر آشنا شوند.
3- رسم است كه احزاب و فعاالن سياسى در ايران منتقد هر رفتارى 

باشند و از بايدها سخن بگويند.
نگاهى به مواضع فعاالن حزبى مشخص مى كند كه بيشتر آنها با نگاهى 
انتقادى نســبت به همه رويدادها اعتراض دارند و از هيچ شــرايطى 

راضى نيستند.
شايد همين شرايط است كه در گام دوم انقالب ارائه راهكار براى رفع 
مشكل را ضرورى كرده تا همه از مشكل سخن نگويند زيرا با تكرار 
مشــكالت در بيان همگان، مشــكلى حل نخواهد شد و حل مشكل 

نيازمند راهكار است.
4- در گام اول انقالب، رســانه ها در ســكوت و تعطيلى احزاب در 

مواقعى ايفاگر نقش آنان شده اند.
به هميــن دليل نگاه احزاب به رســانه ها نه به عنوان رســانه و ابزار 
اطالع رسانى و آگاهى بخشى كه به عنوان نهادى سياسى و مجموعه اى 

از فعاالن سياسى بوده است.
5-  ايفاگرى نقش احزاب توســط رسانه ها اگرچه با جبر جامعه بوده 
اما نگاه به مجموعه  هاى رســانه اى به عنوان نهادى سياسى، هزينه هاى 
بسيارى را متوجه رسانه ها كرده و احزاب را در سايه رسانه هاى پيشرو 

در آرامش و حتى شرايط سود قرار داده است.
اين روند برخالف رسالت احزاب در ايفاگرى نقشى سياسى و رسانه ها 
در ايفاى نقشى چون مطالبه گرى از تمامى نهادها و شخصيت ها حتى 

از احزاب و فعاالن سياسى است.
6- دو بند از بيانيه بلند، طوالنى و بدون ويرايش حزب مؤتلفه هرچند 
در ظاهــر همچون ديگر بندها، انتقاد از اســتاندار اســت اما در واقع 
درخواست از رســانه براى ايفاى نقش حزبى و دور شدن از رسالت 

اصلى همانا ايفاى نقش رسانه اى است.
اين در شــرايطى اســت كه در گام دوم انقالب، قرار نيست رسانه ها 
كم كارى هاى احزاب را پوشــش دهند و هزينه بى دليل براى كارى كه 

وظيفه آنان نيست بپردازند.
7-  رسانه، در گام دوم انقالب از اهميت بيشترى برخوردار است زيرا 
مطالبه اجراى گام دوم بيش از همه وظيفه رســانه است به همين دليل 
همه بايد رســانه را رســانه بخواهند و هيچ كس نبايد از رسانه انتظار 

ايفاى وظايف حزب، تشكل سياسى يا فعال سياسى را داشته باشد.
در اين وضعيت خواهد بود كه هر نهادى با ايفاى نقش خود در مسير 
تعالى و توسعه جامعه قدم خواهد زد و از چالش هاى اضافى، حاشيه ها 
و هزينه هاى غيرضرور و شكل گيرى و گسترش گفتمان هاى خشن در 

جامعه پيشگيرى خواهد شد.

بهره بردارى 11 طرح عمرانى 
با بيش از 10 ميليارد اعتبار

 در سومين روز از دهه فجر 11 طرح عمراني، كشاورزي و خدماتي 
در شهرستان با ده ميليارد و 145ميليون تومان به بهره برداري رسيد.

سرپرســت فرمانداري همدان گفــت: در ســومين روز از دهه فجر 
طرح هاي مختلف كشــاورزي، آبرســاني و درماني در شهرستان با ده 

ميليارد و 145 ميليون تومان سرمايه گذاري به بهره برداري رسيد.
محمدعلي محمدي، افزود: امروز طرح ايســتگاه پمپاژ و خط آبرساني 
روســتاي چشين به طول 4 هزار و 200 متر، ترميم حوضچه  و تكميل 
ابنيه تصفيه خانه آب ســد اكباتان، پايگاه سالمت امام صادق(ع) كوي 
رضوان با زيربناي 250 مترمربع در 2 طبقه، پرورش گوســفند داشتي 
با ظرفيت 159 رأس در روســتاي آبشــينه، نخستين واحد بسته بندي 
تخم مرغ اســتان با ظرفيت ســاالنه هزار و 500 تن در شهرك صنعتي 

گنبد به همراه 6 طرح مشابه ديگر به بهره برداري رسيد.
وى در حاشيه بهره برداري از واحد بسته بندي تخم مرغ سها، گفت: در 
راســتاي رونق توليد و اشتغال اســتان بايد برندها و محصوالت بومي 

معرفي و اطالع رساني شود.
وي با بيان اينكه در دهه فجر امسال 11 طرح كشاورزي با 152 ميليارد 
تومان ســرمايه گذاري و ايجاد اشــتغال براي 214 نفردر شهرستان به 
بهره برداري مي رسد، افزود: 13 واحد ميش داشتي در سطح شهرستان 

فعال است كه با 17/5 درصد جايگاه اول را در استان داريم.
محمدي در آئين افتتاح پايگاه ســالمت امام صادق(ع) كوي رضوان با 
قدرداني از تالش كاركنان مراكز بهداشــتي كه نقش بســيار مؤثري در 
امر پيشــگيري از شــيوع بيماري دارند، تصريح كرد: در كنار مدافعان 
سالمت فعال در مراكز درماني؛ كاركنان مراكز بهداشتي با اجراي طرح 
غربالگري و ســاير اقدامات تخصصي نقش بسيار مؤثري در سالمت 
جامعه دارند. سرپرست فرمانداري همدان همزمان با افتتاح طرح تكميل 
تصفيه خانه آب سد اكباتان نيز گفت: با عنايت به محدوديت منابع آبي 
همواره به بخش تأمين آب توجه كرديم كه الزم است به بخش مصرف 

هم بيشتر ورود كنيم.
وي افزود: فرهنگ سازي در مصرف آب ضروري است و به رغم اجراي 
طرح افزايش ارتفاع ســد اكباتان، مديريــت بهره برداري آب چاه ها و 

طرح هاي در دست اجراي انتقال آب همچنان مشكل آب داريم.

ضرورت ارتقاى شاخصه هاى امنيتى ساختمان هاى 
درحال ساخت در همدان

 معاون قضايى دادگســترى كل استان همدان هشــدار داد: در فرايند ساختمان سازى 
ضرورت دارد نسبت به ارتقاى شاخصه هاى امنيتى بناهاى درحال ساخت اقدام شود؛ براى 
نمونه دوربين هاى مداربسته در ساختمان ها بازدارنده است و فيلم دوربين هاى موجود در 
محل بروز جرم هايى مانند سرقت در روند پرونده هاى قضايى نيز بسيار راهگشا هستند.

عباس نجفى در شوراى پيشگيرى از وقوع جرم استان همدان، مطرح كرد: بحث سرقت 
جزو جرايمى اســت كه غالب جوامع همواره با آن مواجه بوده اند و بايد با اســتفاده از 

ظرفيت هــاى موجــود آن را به حداقل ميزان ممكن برســانيم. وى ادامــه داد: در حوزه 
كاهش سرقت پليس با همكارى دســتگاه قضايى اقدامات خوبى صورت گرفته اما بايد 
سازوكارهاى مناسبى اتخاذ شود تا پيشگيرى ثانويه از جرم سرقت نيز صورت پذيرد زيرا 
سارقان نه تنها اموال شهروندان را بلكه امنيت آنها را نيز مورد هدف و آسيب قرار داده اند.

به گزارش روابط عمومى معاونت پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل استان، نجفى با 
تأكيد بر اينكه ورود سارقان به جرمى خصوصى يا دولتى موجب بروز احساس ناامنى در 
ميان اعضاى اجتماع مى شــود، افزود: از ظرفيت موجود دستگاه ها بايد در راستاى تجهيز 
به ســامانه هاى الكترونيكى از جمله نصب دوربين هاى مدار بسته استفاده كرده همچنين 
از ظرفيت شب گردها، گشــت رضويون بسيج و نهادهاى مردمى در راستاى ايمن سازى 

محالت در پيشگيرى از سرقت استفاده كنيم.
مدير پيشــگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل استان همدان نيز گفت: در تداوم برگزارى 
جلســات شوراى پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى استان همدان جلسه امروز با هدف 
ناامن سازى محيط و سلب ابزارها و فرصت هاى ارتكاب جرم سرقت و نيز موضوع ارتقاى 
مداخالت امنيتى انتظامى از ســوى معاونت اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم استان 
برگزار شد. حسين عسگرى اظهار كرد: اين جلسه با توجه به لزوم اتخاذ اقدامات مؤثر در 
جهت كاهش سرقت با حضور مديران دستگاه هاى مربوطه و رؤساى دوائر(پليس) استان 
تشكيل شد و راهكارهاى مناسب در جهت پيشگيرى از وقوع سرقت در اين شورا مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همدان خاموش مى شود
 اگرنيروگاه تعطيل شود 

■ مديرعامل: به محيط زيست خدمت كرده ايم
مديرعامل نيروگاه مفتح اتهام آسيب رسانى به محيط زيست را رد كرد

سايت شرط بندى در همدان نداريم
رئيــس پليس فتــاى اســتان همدان بــا بيان اينكــه تعداد 
پرونده هاى شــرط بندى در اســتان كمتر از 20 مورد است كه 
عمده آنها به تبليغ ســايت ها و اجاره كارت هاى اعتبارى بانكى 
برمى گردد، گفت: خوشــبختانه ســايت شــرط بندى در همدان 

نداريم.
فيروز ســرخوش نهاد در گفت وگو با فــارس اظهار كرد: با توجه به 
رشــد روزافزون فناورى اطالعات، اينترنت و تغيير جرايم از حالت 
ســنتى به سايبرى، فعاليت قمار و شــرط بندى نيز شكل سايبرى به 
خود گرفته و نشــانگاه هايى در فضاى مجازى به همين منظور ايجاد 
شــده كه شاهد آن هستيم فعاليت كاربران در اين حوزه به ويژه براى 

نوجوانان و جوانان به يك معضل تبديل شده است.
 وى افــزود: گردانندگان اين ســايت ها با تبليغــات فريبننده اى كه 
دارند از جمله «يك شــبه پولدار شــدن» و با سوءاستفاده از ظرفيت 
برخى از ســلبريتى هاى فعال در زمينه قمار و شــرط بندى آنالين و 
نمايــش زندگى الكچرى آنها ســعى مى كنند افــراد را به فعاليت و 

سرمايه گذارى در اين سايت ها ترغيب كنند.
 رئيس پليس فتاى اســتان همدان ناآگاهى را مشــكل اصلى در اين 
حوزه دانست و عنوان كرد: براساس قانون جرايم رايانه اى عضويت 
و فعاليت در ســايت هاى شرط بندى جرم است و بسيارى از كسانى 
كه در اين فضا فعاليــت دارند از مجرمانه بودن عمل خود بى اطالع 

هستند.
وى ادامه داد: سايت هاى شــرط بندى به گونه اى طراحى شده كه در 
ابتدا افراد مبالغ كمى را برنده شــوند كه همين شيرينى بردهاى اوليه 
سبب مى شود به رغم باخت هاى بعدى و مستمر در مراحل بعدى باز 
به شــرط بندى ادامه دهند و در نتيجه عالوه بر زيان مالى مشكالت 

بزرگى چون مسائل روحى و خانوادگى نيز گريبان گير آنها شود.
ســرخوش نهاد با بيان اينكه مراجعات متعددى در حوزه مالباختگان 
فضاى مجازى و ســايت هاى شــرط بندى و قمار داريم، گفت: براى 
نمونه خانمى عنوان مى كرد همسرم يك ميليارد تومان در سايت هاى 
شــرط بندى باخته اما چون به آن معتاد شــده، نمى تواند شرط بندى 

را ترك كند.
 بيشتر اعضاى سايت هاى شرط بندى 

نوجوانان و جوانان هستند
ســرخوش نهاد اذعــان كرد: در يكى از اســتان هاى كشــور يك 
خانواده 35 عــدد كارت بانكى خود را در اختيار اين ســايت ها 
قــرار دادند بدون اينكه در جريان باشــند كه اين كارت ها در چه 
مســيرى استفاده مى شوند در استان همدان نيز شاهد اجاره كارت 

بوده ايم. بانكى 
وى افــزود: برخى از خواننده  هاى غيرمجــاز زيرزمينى كه خارج از 
كشــور زندگى مى كنند به دليل درآمدهاى وسوسه انگيز اين سايت ها 
اقدام به راه اندازى سايت هاى شرط بندى و قمار مى كنند و البته براى 
تبليغات در اين ســايت ها از پلتفرم خاصى استفاده نكرده و به يك 
شبكه اجتماعى خاصى محدود نيستند و تبليغات خود را شبكه هاى 

اجتماعى كه بيشترين كاربران ايرانى را دارد، متمركز مى كنند.
رئيس پليس فتاى اســتان همــدان تأكيد كرد: بــا توجه به اينكه 
ســرور اين ســايت ها غالبا در خارج از كشــور اســت، در اين 
كشــورها قمار جرم انگارى نشــده و نه تنها كاربران فعال در اين 
حوزه ممكن اســت ســرمايه خود را از دســت بدهند بلكه عمل 
مجرمانــه و غيرقانونى نيز انجام داده و براســاس قانون مجرم نيز 

مى شود. شناخته 
وى بــا عنوان اينكه درصد قابل توجهى از اعضاى اين ســايت هاى 
شــرط بندى نوجوانان و جوانان است و تبليغات نيز بيشتر بر همين 
رده سنى تمركز دارد، گفت: نوجوانان بايد از عضويت در سايت هاى 

شرط بندى خوددارى كنند و فريب آن را نخورند.

1- شرايط براى ادامه رياست قاليباف بر مجلس سخت مى شود. گويا 
درصورت ورود جليلى از تهران به مجلس، وى نيز به رقباى قاليباف 

براى رياست مجلس اضافه خواهد شد.
 گفتنى اســت در جديدتريــن گمانه زنى ها درباره آرايش سياســى 
انتخاباتى اصولگرايان در آســتانه انتخابات 1400 رياست جمهورى، 
ابراهيم رئيســى گزينه رياست جمهورى و سعيد محمد شهردار تهران 

است.
2-  از رد اليحه بودجه توســط مجلس، دولت و مجلس هردو راضى 
هســتند. گويا مجلس رد اليحه را اقدامى انقالبــى مى داند و دولت 
هم از اينكه قرار نيســت اصالحات مجلــس در اليحه را اجرا كند، 
راضى است. گفتنى است دولت اليحه بودجه سال آينده را با توجه به 

تغييرات بسيار، طرح كميسيون تلفيق لقب داده بود.
3- طرح جديدى براى پرداخت يارانه ها در راه اســت. گويا جمعى 
از نمايندگان مجلس طرح جديــدى براى نحوه رتبه بندى خانوار در 
ده دهك براى پرداخت يارانه هــاى نقدى و غيرنقدى تهيه و تدوين 
كرده اند. گفتنى اســت نمايندگان تاكنون طرح هــاى گوناگونى براى 

پرداخت يارانه مطرح كرده اند.
4- بخش خصوصى از روز زن اســتقبال بيشترى داشته اشت. گويا 
بسيارى از مجموعه هاى خصوصى تخفيف و خدمات رايگانى براى 
مردم در اين روز درنظر گرفته اند. گفتنى است احتمال شلوغى و تجمع 

با اين تخفيفات و خدمات رايگان مى رود.
5- ســفر به شهرهاى زرد هم ممنوع خواهد شــد. گويا اعمال اين 
ممنوعيت توســط وزارت بهداشت دنبال مى شــود. گفتنى است اين 
پيگيرى در شرايطى اســت كه وزارت ميراث فرهنگى به دنبال مجوز 

براى انجام سفرهاى نوروزى است.
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نهاوند-معصومــه كمالونــد- خبرنــگار 
همدان پيام: بازار روغن، از بازارهاى پرنوسان 
با 2 طرِف مصرف كننده و توليدكننده، از پاييز 
امسال با چالش هاى خاص خود مواجه بود و 

همچنان هم ادامه دارد.
ابتدا روغن مايع و پس از آن هم روغن جامد 
در بازار كمياب و البته چند درصدى هم دچار 

افزايش قيمت يكباره شد.
فعاالن و كارشناســان افزايش نرخ دانه هاى 
روغنى از سوى روســيه و بازارهاى جهانى، 
تأثيرات افزايش قيمت جهانى بر بازار، توليد، 
افزايش تقاضــا و افزايش كف قيمت خريد 
همسايه ها و رقباى ايران در بازار منطقه و كم 
شدن ميل بازار جهان به ارائه خدمات به تجار 
ايرانى به دليل مشــكالت در پرداخت بهاى 
خريد را دليل كمياب شدن و افزايش قيمت 

اين كاالى پرمصرف در بازار ايران شد.
اما آمارها مى گويد؛ ميزان نياز ســاالنه روغن 
خوراكى كشــور يك ميليــون و 500 تا يك 
ميليــون و 600 هزار تن اســت و در 7 ماه 
نخســت ســال بيش از 950 هزار تن روغن 
موردنيــاز مصارف خانگى و صنعت توليد و 

عرضه شده است.
 سال گذشته هم 2 ميليون تن روغن خوراكى 
توســط كارخانه هاى روغن توليد و به بازار 
عرضه شــد كه 400 هزار تن بيــش از نياز 

ساالنه مصرف كشور بود.

به گفته متوليــان، عمده نياز روغن كشــور 
از مســير واردات تأمين مى شــود و ضريب 
وابســتگى به واردات در اين كاال نســبت به 

كاالهاى ديگر بيشتر است.
اگرچــه گفته مى شــود علت افزايــش ده تا 
13 درصدى قيمت روغــن در بازار داخلى 
افزايــش قيمــت جهانى روغن اســت، اما 
نظارت در عرضه درســت اين كاال به مردم 
در مراكز فروش هم در ساماندهى عرضه اين 
كاال بى تأثير نيســت.درحال حاضر كم و بيش 
عرضه و فروش روغن مايع به نســبت جامع 
شرايط بهترى را دارد اما همچنان بحث تأمين 
مشكل روغن جامد و عرضه به مصرف كننده 

با مشكل مواجه است.
 روغن نگين نهاوند مشــكل توليد 

ندارد
 مديرعامل كشــت و صنعت خــزل نهاوند 
به مناســبت هفته دولت در جمع خبرنگاران 
به پرســش هايى درباره دغدغه هاى مردم در 
تأمين روغن و افزايش قيمت و تأمين نهاده ها 

پاسخ گفت.
مؤمنعلى خزايى پيش از اين به عنوان كارآفرين 

برتر در كشور معرفى شده است.
 كارخانه روغن نگين نهاوند با اشــتغالزايى 
200 نفر مستقيم و 5 هزار نيروى غيرمستقيم 
با150ميليارد تومان سرمايه در گردش چندين 
دوره هم به عنوان كارآفرين نمونه اســتانى و 

كشــورى انتخاب و معرفى شده است، اين 
مجتمع با 6خط توليدى فعال است.

اين واحــد عالوه بر كمك بــه تأمين روغن 
شهرســتان و اســتان، برخى از اســتان هاى 
اصفهان، لرستان، ايالم و كردستان هم ارسال 

محصول و بازار فروش دارد.
 مشكلى در توليد روغن نداريم

خزايى درباره توانايى در عرضه روغن مورد 
نياز شهرستان و استان گفت: درحال حاضر تا 
پايان دولت پيش بينى مى كنيم در تأمين روغن 
هيچ گونه مشــكلى نداشته باشيم و پس از آن 

هم كه كار روان تر خواهد شد.
مديرعامل روغن نگيــن نهاوند با بيان اينكه 
در شهرستان هاى استان شعبه هاى مختلف و 
در مركز اســتان فعال است، تصريح كرد: در 
فروشگاه ها و مراكز فروش به صورت روزانه 
و تلفنى هم مى توانيم روغن مورد نياز را توليد 

و تأمين كنيم.
 روغــن را دانــه اى و كارتنى هم 

عرضه مى كنيم
خزايى گفت: حاضر هستيم به صورت كارتنى 
يــا حتى دانه اى به مردم عرضه كنيم و اگر به 
كارخانه هم مراجعه كنند هيچ مشــكلى در 
عرضه روغن مورد نيازشان به صورت فله اى 

يا كارتنى نداريم.
وى با بيان اينكه درحال حاضر درنظر داريم با 
افزودن شيفت شب، ساير استان هاى ديگر را 

هم به ليست خدمات و توليدات اين كارخانه 
اضافه كنيم، از كلنگ زنــى و راه اندازى خط 
توليــد روغن نباتى نگين هم تا پيش از پايان 

سال 99 خبرداد.
 در تحقــق فرمايش رهبرى طرح 

توسعه ى توليد داريم
خزايى افزود: بنا بــه فرمايش و توصيه مقام 
معظــم رهبرى، در بحث نامگذارى ســال و 
حمايــت از توليد ملى، تصميــم داريم خط 
توليد روغن جامــد را براى افزايش خدمات 
و توليــدات اين واحد راه اندازى كنيم و خط 
توليد هاى بيشــترى هم با عنــوان طرح هاى 

توسعه اى مدنظر داريم.
افزايش 30 شغل در فاز جديد

خزايى با بيــان اينكه درحــال حاضر انواع 
روغن هــاى ســويا، كلــزا، آفتابگــردان و 
سرخ كردنى، در اين واحد توليد مى شود، بيان 
كرد: ســبد توليدات اين مجموعه كامل است 
و با راه اندازى فاز توليد روغن جامد و توليد 
50 تن در روز، خط توليد روغن كنجد را هم 

درنظر داريم راه اندازى كنيم.
ايــن فعــال بخــش توليــد تصريــح كرد: 
سرمايه گذار هســتيم و حاضريم اشتعال مان 
را تــا حدود 2 هزار نفــر افزايش دهيم كه با 
راه انــدازى خط توليد روغــن جامد 30 نفر 
ديگر به اشتغال ايجادشده اين واحد توليدى 

افزوده خواهد شد.

مديرعامل نگين نهاوند از تأمين كافى خبر مى دهد
عرضه روغن فله و كارتن در استان

 تــا پايــان دى ماه امســال 
بيش از 72 روز هواى اســتان 
آلــوده اعــالم شــد و همين 
زمينــه اى بود تا با وجود كرونا 
و محدوديت هايــى كــه براى 
تردد خودروها با خود به همراه 
داشــت ديگر تنها از خودروها 
به عنوان متهــم اصلى آلودگى 
هواى همدان ياد نشــود و پاى 
گزينه ديگــرى در همدان هم 
ميان  به  كالنشهر ها  ساير  مانند 

آيد، نيروگاه!
مفتح  مگاواتى  هــزار  نيروگاه 
همدان، كه گفته مى شود به دليل 
بخش  در  گاز  مصرف  افزايش 

خانگى به استفاده از مازوت ناچار شده  است و 
به دليل حجم باالى مصرف برق امكان تعطيلى 
آنها وجود ندارد و براى اينكه بتوان همدان را با 
كمترين ميزان خاموشى در توزيع برق مديريت 
كرد، ميزان مصرف مازوت به نســبت گذشته 

بيشتر شده است.
ســوختى كه حتى در اقيانوس ها هم مصرف 
نمى شــود، در دل همدان و دشت هايش كه 
زمانى سرســبزى استان را وامدار وجودشان 
بوديم، استفاده آن بالمانع است. با اين حال 
آن گونه كه از گفته هــاى عادل عربى معاون 
محيط زيســت اســتان برمى آيــد، مازوت 
نيــروگاه مفتح دليل اصلــى آلودگى همدان 

نيست!
اين كش وقوس هاى متفاوت زمينه اى را فراهم 
كرد تا روز گذشته گروهى از خبرنگاران استان 
براى بازديد و طالع از آنچه درباره مفتح گفته 
مى شود به صورت ميدانى از اين نيروگاه بازديد 

كنند.
انگشت اتهام را از نيروگاه برداريد

مديرعامل نيروگاه شــهيد مفتح همدان در اين 
بازديد بيش از هر چيزى ســعى داشــت تا با 
شــفافيت آمارى و اطالعات مهندسى شده به 
خبرنگاران، اتهام عامل آلودگى هواى همدان 
را از مجموعه خود دور كند و تأكيد داشت كه 
نيروگاه همدان در بدترين شــرايط برق استان 
همدان را تأمين كرده است و اگر تعطيل شود 

همدان خاموش مى شود.
عبدالمجيــد دينارونــد معتقد اســت ميزان 
آلودگى تردد خودروهاى ســنگين در منطقه 
كبودراهنگ و روســتاهاى اطــراف بيش از 

را  همدان  هواى  نيروگاه،  مازوت  ســوخت 
آلوده كرده اســت؛ اين درحالى اســت كه 
استفاده  معترضند  منطقه  بومى  مردمان  بيشتر 
بيــش از اندازه نيروگاه از آب هاى زيرزمينى 
سبب شده تا كشــاورزى آنها تعطيل شود و 
90 درصد مردانشــان براى تأمين معيشــت 
مجبــور به كار بــا خوردوهاى ســنگين و 
نيمه ســنگين و جابه جايى بــار از همدان به 

ساير نقاط كشور باشند.

 مسئوالن بدون مراجعه به آمار 
نظر مى دهند

وى همچنين مدعى است مسئوالنى كه نيروگاه 
را متهم اصلى آلودگى مى دانند بدون مراجعه به 
آمار سخن مى گويند و حتى ايجاد فروچاله ها 

را تنهــا در عملكرد نيروگاه دنبــال مى كنند، 
درحالى كــه مقصر اصلى مكان هايى هســتند 
كه در آنها آهك كف شــكنى شده و از منابع 
استراتژيك زيرين برداشت صورت گرفته و در 

چند مترى آن فروچاله ايجاد شده است.
وى همچنيــن پيشــنهادى دربــاره نصب 
فيلتراســيون در دودكش هــاى نيروگاه را 
داده بود رد كرد و گفت: حتى يك نيروگاه 
هم در كشور پيدا نمى شود كه فيلتراسيون 
فيلتراسيون  نيروگاه  يك  اگر  باشــد،  كرده 
كرده باشــد، همدان به طــور قطع اين كار 
را انجام خواهد داد؛ بنابراين فيلتراســيون 
دودكــش نيروگاه امكان پذير نيســت زيرا 
دود را از آســمان مى گيــرد به رســوبات 
جامد تبديل مى كند، از طرفى اين اقدام به 
آب فراوان و آهــك نياز دارد ضمن اينكه 
رسوبات گچى بسيارى را به عنوان پسماند 

ايجاد مى كند.
وى تأكيد دارد كه فيلتراســيون فقط ده درصد 
از ظرفيت دودكش را مى تواند تصفيه كند، به 
همين دليل با مابقى رســوبات گچى چه بايد 
كرد؟ آيا كارخانه و يا سيستمى وجود دارد كه 

از اين پسماند استفاده كند؟
همدان  محيط زيســت  به  نيروگاه   

خدمت مى كند
وى همچنين مدعى است كه نيروگاه نه تنها 
نقش پررنگــى در آلودگى هــواى همدان 
ندارد بلكه با اســتفاده از پســاب فاضالبى 
شــهر به محيط زيست اســتان هم خدمت 
مى كند و ادامه داد: پســاب انسانى نيروگاه 
به روش هوادهى و پساب صنعتى به روش 

و  مى شــود  تصفيه  شــيميايى 
دارد  شرايطى  پساب  خروجى 
كه به محيط زيســت آســيبى 

نمى  كند. وارد 
دينارونــد پســاب خروجــى 
و   PH٧ داراى  را  نيــروگاه 
فارغ از مســائل جامد دانست 
و گفت: پســاب نيــروگاه در 
به طورى كه  اســت،  سالم  حد 
از  استفاده  ســر  بر  كشاورزان 
اين پســاب دعوا داشتند و ما 
داريم  درنظر  نيــروگاه  در  نيز 
ســبز  فضاى  آبيــارى  بــراى 

اطراف از آن استفاده كنيم.
وى با بيــان اينكه تا زمانى كه 
مازوت وارد هر نيروگاهى شود، دود وجود 
دارد، خاطرنشــان كرد: در نيروگاه شــهيد 
مفتــح بهتر از اين نمى تــوان كارى كرد آن 
هم زمانى كه پرســنل ما بيشترين تالش و 
نبوغ خود را براى بهتر انجام شــدن شرايط 

مى بندند. به كار  احتراق 
در  وقتى  افــزود:  نيروگاه  ايــن  مديرعامل 
مفتــح هزار مــگاوات برق توليد مى شــود 
يعنى معادل صد ميليون المپ LED توليد 

برق وجود دارد.
وى با بيان اينكه 750 تن بر ســاعت پساب 
تصفيه شده به نيروگاه تحويل داده مى شود، 
ادامــه داد: 25 حلقه چاه نيــروگاه از مدار 
خارج شــده و درحال حاضــر فقط 2 حلقه 

چاه براى مصارف شرب وجود دارد.
 ميزان مصرف چاه هاى مفتح 

2 درصد است
دينارونــد دربــاره اســتفاده بيــش از حد 
آب منطقه توســط نيروگاه نيــز بيان كرد: 
كنتور هــاى نصب شــده بــر 27 حلقه چاه 
نيــروگاه نشــان مى دهد كــه مصرف آب 
نيروگاه بــه تمام چاه هاى مجــاز منطقه 2

درصد بوده اســت، آيا اين ميزان مى تواند 
منطقه را خشك كند؟

ديناروند با تأكيد بر اينكه هواشناسى ميزان 
آلودگى منطقه و اينكه آيا به انســان آسيب 
مى زنــد را رصــد مى كند، بيــان كرد: يك 
ميليارد و صد ميليون تومان براى نوســازى 
تجهيــزات احتراق و آنااليزرهاى اكســيژن 
و مشــعل خانه هزينه شــده است. ماهيت 

سوخت اين است و بهتر از اين  نمى  شود.
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كتابخانه عمومى روستاى «اورقين» 
كبودراهنگ به بهره بردارى رسيد

 كتابخانه عمومى آل ياسين روستاى اورقين شهرستان كبودراهنگ 
همزمــان با دهــه فجر بــا 7 ميليــارد و 500 ميليون ريــال اعتبار 

بهره بردارى شد.
مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان بــا بيان اينكه يكى از 
شهرســتان هاى مهم در توسعه زيرســاخت هاى فرهنگى شهرستان 
كبودراهنگ اســت، تصريح كرد: كتابخانه آل ياسين با درنظر گرفتن 
اســتانداردهاى الزم به منظــور تأمين نيازهاى منطقه افتتاح شــده و 

حاصل پيگيرى اهالى روستا است.
عاطفه زارعى افزود: اين كتابخانه چهل وچهارمين كتابخانه روستايى 
همدان اســت و بــا 120 مترمربع زيربنــا داراى بخش هاى مجزاى 

كودك، مرجع، مخزن و نشريات است.  
وى با بيان اينكه زيرســاخت هاى فرهنگــى در هر منطقه اى عاملى 
بازدارنده براى وقوع آســيب هاى اجتماعى است و سالمت فرهنگى 
را به دنبال دارد، گفت: شــايد در فضاى مجازى منابع بســيارى در 
اختيار افراد باشــد اما در كتابخانه ها اين منابع ارزيابى شده و با توجه 

به نيازهاى بومى و جمعيت  شناختى در اختيار افراد قرار مى گيرد.
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرســتان كبودراهنگ نيز اظهار 
كرد: كتابخانه آل ياســين دوازدهمين كتابخانه عمومى اين شهرستان 
است كه در روستاى اورقين با 2 هزار نفر جمعيت با كمك و همت 
دهيارى و شــوراى اسالمى اين روســتا با اعتبار 7 زميليارد و 500

ميليون ريال ســاخته شده است. سيدجواد معينى افزود: سرانه زيربنا 
اين شهرســتان با افتتاح اين كتابخانــه به 3 مترمربع به ازاى هر صد 

نفر مى رسد.
بــه گزارش ايرنــا، در روز دوم از دهه مبارك فجــر 3 پروژه با 
اعتبــارى بالغ بر 14ميليــارد و 233 ميليــون و 300 هزار تومان 
با حضورحجت االســالم والمســلمين حاج آقا باقرى امام جمعه، 
جهانيــان معــاون برنامه ريــزى و عمرانــى فرماندار شهرســتان 
كبودراهنگ و جهانگيرى بخشــدار مركزى، در بخش مركزى به 

رسيد. بهره بردارى 

نماينده مردم نهاوند طرح شفافيت آراى 
نمايندگان مجلس را امضا كرد

 نهاوند-خبرنــگار همدان پيام: نماينده نهاوند در مجلس گفت اين 
طرح باعث شــفافيت مى شــود و پيش تر هم گفته بودم اين طرح را 

امضا مى كنم. 
عليرضا شــهبازى اظهار كرد: افتخار مى كنم كه در راســتاى شفافيت 
آراى نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى از همان ابتدا اين طرح را 
امضــا كردم. وى افزود: با رأى مثبت به اولويت اين طرح، گام مهمى 

براى شفافيت برداشته شد.
شــايان ذكر است در جلسه علنى روز گذشته مجلس شوراى اسالمى 
نمايندگان با پيشنهاد اولويت قرار دادن طرح شفافيت آراى نمايندگان 
با 154 رأى موافــق، 54 رأى مخالف و 7 رأى ممتنع از 238 نماينده 
حاضر، موافقــت كردند. پيش از اين، پيشــنهاد طرح شــفافيت در 

كميسيون آئين نامه داخلى مجلس بحث و بررسى شده بود.
با پيگيرى نماينده شهرســتان نهاوند دستور تأمين هزار تن كود اوره 
موردنياز كشاورزان در ديدار نماينده مردم نهاوند با رسولى مديرعامل 

شركت خدمات حمايتى كشاورزى صادر شد.
همچنين بــا توجه به ضرورت وجود عامليت اتحاديه شــركت هاى 
تعاونى روســتايى جهت تهيه و تأمين كود شيميايى و ساير نهاده هاى 
موردنياز كشــاورزان و باغداران شهرســتان، درخواست فعال شدن 

دوباره اين اتحاديه مطرح و پيگيرى شد.

با حضور فرزانه انجام شد
بهره بردارى از 3 كانال سنگى و آسفالت

 در 3 روستاى نهاوند
 نهاوند-خبرنگار همدان پيام: سومين روز از دهه فجر شهرستان نهاوند، با اداى احترام به مقام 

شامخ شهداى گروه انقالبى ابوذر و شهيد حاج ميرزامحمد سلگى در گلزار شهدا آغاز شد.
همچنيــن با حضــور معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى همدان، مديركل امور شــهرى 

استاندارى و فرماندار نهاوند، 3 كانال سنگى و آسفالت در 3 روستا اجرا شد.
اين پروژه ها شامل اجراى كانال ســنگى روستاى گنبدكبود، اجراى كانال سنگى و جدولگذارى 

روســتاى دهفول، اجراى عمليات خاكى و آسفالت معتبر روســتاى ميان آبه با مجموع اعتبار 3 
ميليارد و 420 ميليون تومان است كه با حضور معاون عمرانى استاندارى همدان، فرماندار نهاوند 

و مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى استان و مسئوالن شهرستانى انجام شد.
همچنين مسئوالن جهاد شهرســتان نهاوند به همراه مسئول حوزه نمايندگى ولى فقيه در سازمان 
جهادكشاورزى از شــهرك گلخانه اى 14 هكتارى در روستاى علمدار نهاوند بازديد كردند. اين 
شــهرك در 18 قطعه 5 هزار مترى با اشــتغالزايى 90 نفر و تأمين و تجهيز زيرساخت ها درحال 
اجراســت كه از اين تعداد 3 واحد ساخته يا درحال ساخت است. يك واحد بهره بردارى شده و 
2 واحد ديگر هم درحال ســاخت است كه پيش بينى مى شود تا پايان سال، حداقل 5 واحد ديگر 

هم مجهز و راه اندازى شود.

انجمن صنفى كارفرمايى سيليس ميكرونيزه غرب كشور

به استناد ماده 131 قانون كار و آيين نامه مصوب 1389 هيأت وزيران، انجمن صنفى با عنوان فوق در شرف تأسيس مى باشد.
كليه كارگران/ كارفرمايان شاغل در صنف مزبور در صورت تمايل به عضويت،از تاريخ انتشار اين اطالعيه ظرف 15 روز مى توانند درخواست 

كتبى خود را به نشانى:كيلومتر 8 جاده همدان-ابتداى جاده شيرين آباد يا شماره 09181110238 ارسال يا فاكس نمايند.
هيأت موسس: 

1- مرتضى كهزادى                    2- رسول محمودى                      3-محمد يزداندوست
نماينده هيأت موسس: رضا حسينى  

تلفن: 09195665945

اطالعيه پذيرش عضو (نوبت اول)
انجمن صنفى/ كارفرمايى سيليس ميكرونيزه غرب كشور شهرستان مالير

ســالگرد  چهل ودوميــن  در   
پيــروزى انقالب اســالمى 166 
پــروژه بــه ارزش 72 ميليــارد 
كشــاورزى،  حوزه هــاى  در 
انرژى،حمل ونقــل، گردشــگرى 
و دهيارى هــا افتتاح و كلنگ زنى 

خواهد شد.
فرماندار شهرســتان اســدآباد در 
نشســت خبــرى كه بــا حضور 
خبرنــگاران و مديــران فضــاى 
مجــازى برگزار شــد، بيان كرد: 
پــروژه ملى كنارگذر اســدآباد و 
كارخانه توليد كاغذ از ســنگ از 
مهم ترين افتتاحيه هاى سال 1400
خواهــد بودكــه به خوبى درحال 

پيشرفت است.
 ايجــاد اشــتغال بــا تكيه بــر 

ظرفيت هاى بومى
ســعيد كتابى با اشــاره به پروژه هاى ملى 
موجود در شهرستان اســدآباد، خاطرنشان 
كرد: به منظور اشــتغال نيرو هــاى بومى با 
ســرمايه گذاران اين پروژه ها تفاهم شــده 

است.
 امكان برگزارى انتخابات به صورت 

تمام الكترونيك
وى در ادامــه از آمادگى شهرســتان براى 
برگزارى 2 انتخابات در ســال 1400 خبر 
داد و گفــت: شهرســتان آمادگى برگزارى 
انتخابات به هر نحوى را دارد و جلســات 

درحال  منظــم  به صورت  انتخابات  ســتاد 
برگزارى است.

وى اظهــار كرد: از دهم دى مــاه هيچ گونه 
مرگ ناشى از كرونا نداشتيم و در وضعيت 
آبــى هســتيم، از مردم درخواســت داريم 
در مراســمات و دورهمى هــاى خانوادگى 
حضورنداشــته باشــند تا بتوانيم به شرايط 

پايدار برسيم.
فرماندار همچنين از انجام هزار و 815 مورد 
تست سريع كرونا خبر داد و گفت: در سطح 
شهرستان 16 مركز درحال انجام تست هاى 
سريع كرونا هستند كه اين آمار نشان از اين 
دارد كه در حوزه كرونا در ســطح اســتان 

پيشگام هستيم.
صنعتى  واحدهــاى  مشــكالت   

حل وفصل مى شود
كتابى از راه انــدازى كارخانه ذوب آهن در 
آينده نزديك خبر داد و يادآور شد: چندين 
داراى  صنعتى و توليدى شهرســتان  واحد 
مشكالت مختلفى بودند كه افزايش اشتغال، 
پيگيــرى و رفع مشــكالت اين واحدها در 

دستوركار است.
وى خاطرنشــان كرد: ســاخت گلخانه 40
هكتارى در اراضى بهراز در دست پيگيرى 
اســت. ســاخت اين گلخانه نقش مؤثرى 
در ارتقا و توســعه گلخانه هاى شهرستان و 

همچنين ايجاد اشتغال دارد.
كتابى در باره دريافت كد شهردارى 
شــهر پاليز، بيان كرد: تقســيمات 
انجام  پاليز  شــهر  درباره  كشورى 
شده است. شوراى شهر نيز تشكيل 
شده و درحال حاضر اعضاى شورا 
بايد مبلغى را به عنــوان آورده در 
حساب شورا داشــته باشند تا كد 

شهردارى برايشان صادر شود.
وى با اشــاره به تعداد 166پروژه 
قابل افتتــاح و كلنگ زنى در دهه 
فجر ســال 99، افزود: 154 پروژه 
با اعتبارى افزون بــر 47 ميليارد و 
532 ميليــون تومان قابــل افتتاح 
و 12 پروژه با اعتبــارى افزون بر 
24 ميليــارد و 585 تومــان قابل 
كلنگ زنى است. فرماندار اسدآباد ادامه داد: 
طرح پيشخوان كتاب طويالن سفلى، ساخت 
احيا  كتابخانه اى،  تجهيزات  ارتقاى  گلخانه، 
و مرمــت قنوات و راه بين مــزارع، افتتاح 
3 پارك، زيرســازى و آســفالت روستايى، 
بهســازى و نوســازى 48 واحد مســكن 
روستايى، اجراى خطوط برق، جدولگذارى 
معابر روستايى، لكه گيرى و روكش آسفالت 
كمربندى اســدآباد از جمله طرح هاى قابل 

افتتاح شهرستان در دهه فجر است.
كتابى تصريح كرد: كارخانه الكل اتانول هم 
پس از گرفتن مجوز از ســازمان غذا و دارو 

به بهره بردارى خواهد رسيد.

 زمين چمن دانش آموزى شهرســتان تويســركان با 
زيربناى بيش از 7 هزار مترمربع روز سه شنبه در آئينى 
كه به صورت ويدئوكنفرانس با حضور رئيس جمهورى 
و رئيس ســازمان نوسازى، توســعه و تجهيز مدارس 
برگزار شد، توسط استاندار همدان با 2/5 ميليارد تومان 

اعتبار به بهره بردارى رسيد.
بــه گــزارش ايرنــا، رئيــس ســازمان نوســازى، توســعه 
ــورت  ــه ص ــه ب ــن ك ــن آئي ــدارس در اي ــز م و تجهي
از  همزمــان  بهره بــردارى  بــا  و  ويدئوكنفرانــس 
183 پــروژه فضــاى ورزشــى در سراســر كشــور 
ــعه و  ــازى، توس ــازمان نوس ــزود: س ــد، اف ــزار ش برگ
ــم  ــام معظ ــات مق ــراى منوي ــدارس در اج ــز م تجهي

رهبــرى مبنى بــر اجــراى ســند تحــول بنياديــن 
آموزش وپــرورش و ايجــاد بســترهاى الزم بــراى 
ــه تربيتــى به ويــژه تربيــت  تحقــق ســاحت هاى 6 گان
ــوزش  ــر آم ــاى وزي ــا هدايت ه ــى ب ــتى و بدن زيس
ــاى ورزشــى  ــه طراحــى و ايجــاد فضاه ــرورش ب  وپ
ــت. ــرده اس ــدام ك ــور اق ــدارس كش ــتاندارد در م اس

مهرا... رخشــانى مهر افزود: امروز و به صورت همزمان 
بهره بردارى از 183 فضاى ورزشى با 184 هزار مترمربع 
زير بنا و 800 ميليارد تومان اعتبار شــامل 115 ســالن 
ورزشى، 34 زمين ورزشى و چمن مصنوعى، 31 استخر 
شناى دانش آموزى و 3 مجموعه ورزشى كه بيشترين آن 
در خراســان رضوى، ايالم و سيستان و بلوچستان قرار 

دارد، آغاز شد.
وى ادامــه داد: از ابتداى دولــت يازدهم تاكنون حدود 
800 فضاى ورزشى دانش آموزى با زيربناى 780 هزار 
مترمربع در كشور با 2 هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار 
بهره بردارى شده كه به طور ميانگين در هر ماه 3 فضاى 

ورزشى دانش آموزى ايجاد شده است.
رخشانى مهر خاطرنشان كرد: مدرسه بانشاط، دانش آموز 
شــاد، خالق و آراســته بــه فضليت هــا نيازمند فضا 
براى ورزش و تحرك اســت، بر اين اســاس ساخت 
مجتمع هاى دانش آمــوزى با هدف ارتقاى فرهنگ كار 

عمومى آغاز شده و در آستانه افتتاح است.
ــهيد  ــام ش ــه ن ــه ب ــا ك ــن مجتمع ه ــه داد: اي وى ادام
ــاع  ــير دف ــى در مس ــوى عين ــوان الگ ــليمانى به عن س
از حريــم اهــل بيــت(ع) و كيــان ايــران مزيــن شــده، 
ــن  ــن و چم ــتاندارد، زمي ــى اس ــالن هاى ورزش ــا س ب
ــرگ  ــازى، ب ــباب ب ــازى و اس ــاى ب ــى، فض مصنوع
زرينــى از تحــول در عرصــه ســاخت فضاهــاى 

آموزشــى در كشــور محســوب مى شــود.
مديركل نوســازى، توســعه و تجهيز مدارس اســتان 
همدان نيز گفت: زمين چمن مصنوعى شهر تويسركان 
به وســعت 5 هزار مترمربع شامل سكوى تماشاچيان، 

رختكن و سرويس بهداشتى است.
محمدحســين مرادى با بيان اينكــه محوطه اين طرح 
حدود 2 هزار مترمربع اســت، افزود: براى بهره بردارى 
از چمن مصنوعى در مجموع 2/5 ميليارد تومان اعتبار 

هزينه شده است.

فرماندار اعالم كرد

افتتاح و كلنگ زنى 166 پروژه در اسدآباد

همزمان با 183 فضاى ورزشى در كشور

زمين چمن دانش آموزى در تويسركان افتتاح شد

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 99/1455  مورخ 99/10/29  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 و بالمعارض متقاضي على بخش سلطانى پور فرزند صفرعلى به شماره شناسنامه 1 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبى به مساحت 65000 مترمربع در قسمتى از پالك 
66 اصلي واقع در اسدآباد - اراضى اسدآباد معروف به قزله خريداري از مالك رسمي آقاى نريمان و ايرج و على و مجيد فروتن نيا 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 
تســليم 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 469)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/30

كامران متقى  -   رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

يام
ن پ

مدا
س: ه

عك
/



Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

چهارشنبه  15 بهمن ماه 1399  شماره 3967

4
سياستسياست

 siasat@hamedanpayam.com

خبـر

لل
 الم

ين
ب

لت
دو

لل
 الم

ين
ب

مكانيسم پيشنهادى ظريف براى هماهنگ 
كردن آمريكا و ايران جهت اجراى برجام

 مى توان مكانيسمى را براى هماهنگ سازى و همزمان كردن اقدامات 
واشنگتن و تهران جهت اجراى كامل تعهدات برجامى به كار گرفت.

به گزارش تسنيم، وزير امور خارجه ايران در گفت وگو با سى. ان .ان، گفت: 
الزم اســت دولت آمريكا به برجام برگردد و ايران آماده خواهد بود فوراً 
[اين اقدام] را پاسخ دهد. زمان مهم نيست، مسأله اين است كه آيا اياالت 
متحده -دولت جديد [آمريكا]- مى خواهد سياست هاى شكست خورده 
دولت ترامپ را دنبال كند يا نه!»كريستين امان پور پرسيد آيا ممكن است 
از مكانيســمى براى حل وفصل اختالفات بر ســر اينكه كدام طرف بايد 
نخست به برجام برگردد استفاده كرد؟ محمدجواد ظريف گفت: «مى توان 
مكانيســمى براى همزمان  كردن يا هماهنگ  كردن آن (بازگشت ايران و 
آمريكا به برجام) داشــت.» وى در ادامه گفت: «همان طور كه مى دانيد در 
داخل خود توافق هسته اى مكانيسمى تعبيه شده كه كميسيون مشترك است 
و كميسيون مشترك يك هماهنگ كننده دارد. اين هماهنگ كننده دو منصب 
دارد- [اين هماهنگ كننده] قبًال فدريكا موگرينى بود، اكنون جوزپ بورل 
است- يكى از دو منصب او، مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا است 

و منصب ديگر، هماهنگ كننده كميسيون مشترك است.»
وزير امور خارجه كشــورمان در ادامه گفت: «او مى تواند از ســمتش در 
كسوت هماهنگ كننده كميسيون مشترك براى هماهنگ سازى اقداماتى كه 
الزم است ايران و اياالت متحده انجام دهند، استفاده كند. به طور مشخص، 
اقداماتى كه ايران انجام مى دهد همواره تحت نظارت و راســتى آزمايى 
آژانس بين المللى انرژى اتمى بوده و ما نشــان داده ايم كه به قول هايمان 
عمل كرده ايم. آن طرفى كه نتوانســته نشان دهد كه به قول هايش عمل 
مى كند، اياالت متحده بوده است.» رئيس دستگاه ديپلماسى ايران گفت: 
«همان طور كه گفتيم الزم است كه اياالت متحده حسن نيت خود را نشان 
دهد؛ ما همين حاال هم حســن نيت خودمان را اثبات كرده ايم. اگر ما از 
محدوديت هاى توافق فاصله گرفته ايم به خاطر آن است كه اياالت متحده 
تــالش كرد يك جنگ اقتصادى تمام عيار به ايــران تحميل كند. اين را 

متوقف كند، ما به پايبندى كامل برمى گرديم.»
ظريف در بخش ديگرى از اين مصاحبه به پرســش كريســتين  امان پور 
كه گفت مصوبه مجلس شوراى اسالمى ايران درصورت اجرايى شدن، 
ناقــض تعهدات ايران در برجــام خواهد بود، اين طور پاســخ داد: «آن 
اقدامــات، نقض تعهدات ما نخواهد بود، بلكه بخشــى از روند كاهش 
تعهدات ما خواهد بود؛ چون اينها تعهدات داوطلبانه اى بودند كه ما به آنها 
پايبند شديم. بازرس هاى آژانس اخراج نخواهند شد، بلكه بازرسى هاى 
آژانس محدود مى شوند، چون همان طور كه مى دانيد درحال حاضر ايران 
تحت شــديدترين مكانيسم هاى نظارتى آژانس نسبت به هر جاى ديگر 
دنيا قرار گرفته است. آژانس بين المللى انرژى اتمى بارها و بارها در ايران 

بازرسى انجام داده و ما اين را محدود خواهيم كرد.»

پكن خواستار بازگشت بدون پيش شرط آمريكا
 به برجام شد

 سخنگوى وزارت خارجه چين به اظهارات اخير مقام هاى آمريكايى درباره 
شرايط بازگشت دولت جوبايدن رئيس جمهور آمريكا به توافق هسته اى ايران 
واكنش نشان داد. به گزارش فارس، وانگ ونبين روزگذشته در كنفرانس خبرى 
خود ضمن تأكيد بر لزوم حفظ توافق هسته اى ايران از اياالت متحده خواست 
بدون تعيين هرگونه پيش شرط به برجام بازگردد. وى ضمن تأكيد بر لزوم حفظ 
برجام و پايبندى تمامى طرف ها به اين توافق هســته اى، گفت: «براى بازگشت 

برجام به مسير درست، به همكارى با همه طرف ها ادامه مى دهيم».
اظهارات اين ديپلمات ارشد چين درحالى مطرح شده است كه مقام هاى دولت 
بايدن از زمان روى كار آمدن در مناسبات مختلف به رغم آنكه براى پيوستن به 
برجام ابراز آمادگى  كرده اند، پيش  شرط هايى را در اين زمينه مشخص كرده اند.

حضور طالبان در ايران 
در چارچوب سياست ها بود

 ســخنگوى وزارت امور خارجه با اشاره به حضور طالبان در افغانستان گفت 
كه طالبان بخشى از واقعيت امروز افغانستان است؛ اما همه آينده افغانستان نيست.

به گزارش ايرنا، سعيد خطيب زاده در گفت وگويى با برنامه اى در توضيح سفر 
هيأت سياســى طالبان به تهران و برخى واكنش هــاى داخلى و مقامات افغان 
نســبت به اين سفر، گفت: اين ســفر با اطالع دولت مستقر افغانستان صورت 
گرفته است. حضور گروه طالبان در ايران هم در چارچوب سياست هاى فعلى 

ما براى به رسميت شناختن و كار با دولت فعلى افغانستان است.
وى در ادامــه گفت: همه طرف هاى افغان مى دانند كه دولت فعلى افغانســتان 
تنها طرف مذاكرات صلح براى افغانستان است. ايران تنها كشورى است كه از 

جمهورى اسالمى افغانستان و قانون اساسى فعلى آن حمايت مى كند.

موضع مكرون درباره مذاكرات برجامى سياست 
اين اتحاديه نيست

 سخنگوى اتحاديه اروپا در واكنش به اظهارات اخير امانوئل ماكرون رئيس 
جمهور فرانسه درباره حضور عربستان در مذاكرات هسته اى با ايران اعالم كرد 
كه مذاكرات برجامى ارتباطى با سياســت هاى جمعى اين اتحاديه ندارد و آنها 

خواهان حفظ برجام هستند.
به گزارش ايســنا، پيتر اســتانو در گفت وگو با بخش فارسى شبكه يورو نيوز 
در ادامــه تأكيد كرد: اتحاديه اروپا به عنــوان ميانجى اصلى مذاكرات برجام در 
سال 2015، همچنان قاطعانه تأكيد دارد كه اين توافق زنده بماند و حفظ شود.

وى همچنين اظهار كرد: اتحاديه اروپا يك ميانجى و هماهنگ كننده در توافقى 
است كه پيش تر امضا شده است. هرگونه تصميم گيرى درباره تغييرات برجام از 

عهده ما (اتحاديه اروپا) خارج است.

كارت دانشجويى به  نام ماه پيكر افضلى، فرزند:افضل محمد، 
به شماره شناسنامه:  P01385828 و به شماره دانشجويى: 

9713186008 رشته رياضى از دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهي مناقصه (نوبت دوم)

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

مبلغ سپرده شركت در  گريدمبلغ برآورد قيمت پايهشرحرديف
فرايند ارجاع كار (ريال)

توضيحات

پروژه اجراى جدولگذارى سطح شهر كه شامل: 1
تخريب جداول قديمى، پى كنى، خاكبردارى، 

بتن ريزى، اجراى جداول و كف پوش و ... مطابق 
فهرست بهاء ابنيه سال 1399

متقاضيان مى بايست جهت 300/000/000 ريالحداقل 5 ابنيه5/000/451/553 ريال
شركت در مناقصه از طريق 
سايت ستاد شركت نمايند. 

* شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.
* پيمانكاران مي بايست مبلغ 300/000/000 ريال به عنوان ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار را به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 
به نام حساب سپرده شهرداري نهاوند نزد بانك ملي واريز و فيش واريزي را در سامانه به صورت فايل Pdf درج نمايند. همچنين متقاضيان مي توانند به 
جاى وجه نقد از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند و فيش واريزي و يا ضمانتنامه 

را در داخل پاكت الف قرارداد و تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند.
* به پيشنهادهاي مخدوش مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

* كليه كسورات شامل بيمه، ماليات و ... بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
*تهيه مصالح بر عهده پيمانكار مى باشد.

* صرفاً اسناد پاكت هاي ( ب) و (ج) داراي امضاي الكترونيكي مورد پذيرش است، در جلسه بازگشايي پاكت هاي ( ب ) و (ج)، اسناد فيزيكي و اسناد فاقد 
امضاي الكترونيكي (داراى مهر گرم) به هيچ وجه مورد پذيرش نيست.

* كليه هزينه هاي مربوطه به چاپ آگهي در روزنامه و كليه هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
* متقاضيان مي بايست از مورخ 99/11/07 لغايت 99/11/15 در سامانه ثبت نام و اسناد را دريافت نمايند و تا پايان وقت اداري مورخ 99/11/27 در سامانه 

ستاد به صورت فايل Pdf اسناد را بارگزاري نمايند.
* قيمت پيشنهادي براساس فهرست بهاء ابنيه سال 1399 و بدون تعديل مي باشد.

* پيمانكاراني مي توانند در مناقصه شركت نمايند كه ضمن رعايت حد نصاب تعداد كار و سقف قراردادها رعايت گرديده باشد و حداكثر تعداد كار مجاز 
قرارداد از (منابع داخلي و منابع استاني) در اين شهرداري دو كار مجاز مي باشد، در غير اين صورت به عنوان برنده مناقصه اعالم نمي گردد.

سه  حداقل  درصورتي كه  چنانچه  مى شود،  تشكيل  شهرداري  محل  در  صبح   11 ساعت   99/11/28 مورخ  سه شنبه  روز  معامالت  عالي  كميسيون   *
پيشنهاددهنده وجود داشته باشد كميسيون برگزار مي گردد.

* پيمانكاران مي بايست اسناد مناقصه و رزومه شركت و گواهي صالحيت را در سامانه ستاد به صورت فايل pdf بارگزاري نمايند.
* سقف پروژه تا 25٪ كاهش و افزايش خواهد داشت.

* پيمانكاران مي بايست فرم پيشنهاد قيمت را در سامانه ستاد به صورت فايل pdf بارگذاري نمايند.
آگهي چاپ نوبت اول: 99/11/07
آگهي چاپ نوبت دوم: 99/11/15

(م الف 901)  

 شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالى شهرداري ها و رعايت قوانين و مقررات مالي در نظر دارد پروژه جدولگذاري سطح شهر كه شامل: تخريب 
جداول قديمي، پي كني، خاكبرداري، بتن ريزي، اجراي جداول و كف پوش و... مطابق فهرست بهاء ابنيه تا سال 1399 را از طريق سامانه ستاد به آدرس: 

setadiran.ir به پيمانكاران واجد صالحيت و گريددار حداقل 5 ابنيه و مورد تأييد سازمان برنامه و بودجه و با شرايط ذيل واگذار نمايد:

آگهي مناقصه خريد انواع گونه هاي گياهي (گل) (نوبت دوم) 

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

سپرده شركت درفرآيندارجاع كاربرآوردپايهتوضيحاتتعدادشرحرديف
300/000/000 ريال5/915/000/000 ريالسطل 100012گلدانژونى پروس1
سطل دومترى1000گلدانسرو طاليى2
سطل 10 2000گلدانزرشك3
جعبه 60 سه مترى500 گلدانسدروس4
جعبه 60 دسته كلنگى300 گلدانلگستروم5
سطل 100010گلدانپيروكانتا6
سطل زباله500 گلدانكاميس پاريس7
سطل 10 دومترى 500گلدانسروناز8
سطل 12 دومترى500 گلدانسروشيراز9
سطل 50010 گلدانسرونقره اى10
سطل 10007گلدانابريشم11
سطل 10 دومترى500 گلدانپيچ امين الدوله12
سطل 10 دومترى500 گلدانياس زرد13
سطل زباله دومترى500 گلدانتورى14
سطل 12 دسته شن كش500گلدانزبان گنجشك15
سطل 50012گلدانكاج مشهد16

* شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادها مختار مي باشد.
* به پيشنهادهاي مخدوش و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

*هزينه آگهي برعهده برنده مناقصه مي باشد.
*اعتبار خريد از محل اعتبارات داخلي مي باشد.

*صرفاً پاكت هاي پيشنهاد (ب) و (ج) داراي امضاى الكترونيكي مورد پذيرش است. در جلسه بازگشايي پاكت هاي (ب) و (ج)، اسناد فيزيكي (كاغذي) و 
اسناد فاقد امضاي الكترونيكي (داراي مهرگرم) به هيچ وجه موردپذيرش نيست.

*هزينه حمل تا محل تعيين شده توسط شهرداري برعهده برنده مناقصه مي باشد.
*كليه كسورات قانوني بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

*كليه هزينه هاي احتمالي بر عهده پيمانكار مي باشد.
 متقاضيان مي بايست از تاريخ 99/11/07 لغايت 99/11/15 اسناد را ازطريق سامانه ستاد دريافت و تاپايان وقت اداري مورخ 99/11/27 در سامانه به صورت 

فايل پي.دي.اف بارگذاري نمايند.
*هنگام تخليه گل در محل موردنظر شهرداري چنانچه كيفيت و كميت در آن رعايت نگرديده باشد شهرداري نسبت به عودت آن اقدام مى كند و كليه 

ضرر و زيان ها برعهده خريدار مي باشد 
حساب  شماره  به  نقد  وجه  به صورت  را  كار  ارجاع  فرايند  در  شركت  سپرده  مبلغ  مي بايست  مناقصه  در  شركت  جهت  حقوقي  و  حقيقي  *متقاضيان 
0104868466003 به نام حساب سپرده شهرداري نهاوند نزد بانك ملي واريز و فيش واريزي را در سامانه ستاد به صورت فايل پي.دي.اف درج نمايند، 

متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند ازضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبارآن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند. 
كميسيون عالي معامالت مورخ 99/11/28 روز سه شنبه ساعت 11 در محل شهرداري تشكيل و برنده اعالم خواهدشد./غ 

آگهي چاپ نوبت اول: 99/11/07
آگهي چاپ نوبت دوم: 99/11/15

(م الف 902 ) 

 شهرداري نهاوند در نظر دارد بنا به درخواست معاونت خدمات شهري به شماره هاي 99/1/02/16204 و 99/1/02/16203 مورخ 99/9/24 به خريد انواع 
گونه هاي گياهي(گل) از متقاضيان حقيقي و حقوقي واجدصالحيت اقدام نمايد، لذا از متقاضيان تقاضا مي شود جهت شركت در مناقصه از طريق سايت 

ستاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمايند، همچنين شركت در مناقصه طبق شرايط ذيل مي باشد:

جلسه  در  روزگذشــته  رئيس جمهور   
ســتاد هماهنگى اقتصادى دولت با اشاره 
به گزارش هاى ارائه شده در جلسه درباره 
تغييرات انجام شــده در اليحــه بودجه 
دولت در كميسيون تلفيق مجلس، گفت: 
بارها از ســوى دولت بر ضرورت حفظ 
اركان اصلى اليحه بودجه تأكيد شــده و 
مــواردى نظيــر مبارزه با رانــت، كاهش 
تــورم، تقويت ارزش پول ملى و حمايت 
از معيشت مردم و تأمين كاالهاى اساسى 
در اين اليحه مــورد اهتمام جدى دولت 

بوده است.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى 
با بيــان اينكه اليحه بودجــه 1400 براى 
مديريت اقتصاد كشــور در شرايط جنگ 
اقتصادى و براى مديريت مســير توسعه 
تدوين شده اســت، افزود: از نظر دولت 
تغيير در شاكله و محورهاى اصلى اليحه 
بودجــه 1400 مى تواند صدمات جدى به 
معيشــت مردم و مسير توسعه و مديريت 

اقتصاد كشور وارد كند.
بررسى اليحه بودجه 1400 روزگذشته با 
رياست محمدباقر قاليباف رئيس مجلس، 
در دستور كار صحن علنى مجلس شوراى 
اســالمى قرار گرفت و درنهايت پس از 
ارائــه نظرات مخالفــان و موافقان اليحه 
بودجه، نمايندگان بــا 148 رأى مخالف، 
99 موافق و 12 رأى ممتنع كليات بودجه 

«رد» كردند.
محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و 
بودجه كل كشــور به عنوان نماينده دولت 

بــراى دفاع از اليحه بودجه ســال 1400 
در اين جلســه حضور يافت. روحانى كه 
از ابتداى آغاز بــه كار مجلس يازدهم در 
صحن حاضر نشده ، روزگذشته نيز براى 

دفاع از بودجه در صحن حاضر نشد. 
گفتنى  اســت كه در آئين نامه فرصى براى 
دفــاع رئيس جمهــور از اليحــه بودجه 
پيش بينى شــده و حضور رئيس دولت در 

صحن مجلس مرسوم است. 
قاليبــاف در واكنــش به حضــور نيافتن 
رئيس جمهور در مجلس گفت: از ده روز 
پيش نامه كتبى نوشتم و از ايشان به طور 
رســمى دعوت كردم، رئيس جمهور اين 
دعــوت را اجابت نكردند لــذا ما وظيفه 

خود را انجام داده ايم.
  تصويب ارز تك نرخى 

در كميسيون تلفيق
در ابتداى بررســى اليحه بودجه ســال 
آينده در صحن علنى مجلس، ســخنگوى 
كميســيون تلفيق بودجه 1400 در تشريح 
گزارش كميسيون متبوعش، گفت: با اينكه 
برخى از اعضاى كميسيون تلفيق با كليات 
اليحه دولت موافــق نبودند اما به صورت 
مشــروط كليات اين اليحه رأى آورده و 

اصالح شده است.
ــم زارع گفــت:  ــا، رحي ــزارش ايرن ــه گ ب
ــه  ــده در اليح ــى ش ــاى پيش بين درآمده
ــه  ــوده ك ــان ب ــارد توم ــزار ميلي 317 ه
ــزار  ــه 455 ه ــم را ب ــن رق ــيون اي كميس
ــع  ــاند. جم ــوده، رس ــان ب ــارد توم ميلي
منابــع عمومــى دولــت از 841 هــزار 

ميليــارد تومــان در كميســيون تلفيــق 
ــان  ــارد توم ــزار ميلي ــزار و 194 ه ــه ه ب
رســيده اســت. نســبت منابــع حاصــل از 
ــود كــه  نفــت در اليحــه دولــت 23/7 ب
در كميســيون تلفيــق بــه 18 درصــد 

ــيد. رس
 به گفتــه وى، درآمدهاى اختصاصى 88

هــزار ميليارد تومان بــه 95 هزار ميليارد 
تومان و منابع بودجه عمومى دولت 929
هــزار ميليارد تومان به هــزار 289 هزار 

ميليارد تومان رسيده است. 
زارع خاطرنشــان كــرد: سياســت ما در 
كميسيون تلفيق ارز تك نرخى و جلوگيرى 
از فساد ناشــى از رانت ارزى كه 17 هزار 
و 500 و ديگرى نرخ سامانه ETS آورده 
بوده اســت. از 25 قلم كااليى كه ارز 4200

تومانى به آنها داده مى شود اكنون فقط روغن 
مانده كه براســاس گزارش بانك مركزى 
همين روغن با ارز 4200 تومانى در همين 
امسال، حدود 60 درصد افزايش قيمت چند 

مرحله داشته است.

همدان پیام در کنار شامست!

روحانى نيامد
 بهارستان اليحه را پس داد
■ روحانى: تغيير در شاكله اليحه بودجه صدمات جدى به معيشت مردم وارد مى كند

مخالفان و موافقان كليات اليحه بودجه 1400
■ آزادى خواه، موافق: به كليات رأى دهيد تا اليحه به دولت بازنگردد

نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى در موافقت با كليات اليحه بودجه سال 1400، گفت: چطور مى توان اين اليحه را به 
دولت بازگرداند تا آنها آن را اصالح كنند اگر دولت بخواهد اين اليحه را اصالح كند به يقين اتفاق جديدى نخواهد افتاد اما اگر مجلس 

با كليات موافقت كند اصالحات را انجام خواهيم داد، همچنين مجلس مى تواند در طول يك سال آينده به بودجه اصالحيه بزند.
به گزارش مهر، حجت االسالم والمسلمين احد آزاديخواه با اشاره به وضعيت ارز 4200 تومانى در اليحه بودجه، افزود: حدود صد نفر 
با استفاده از ارز 4200 تومانى براى واردات نهاده هاى دامى توانستند قيمت مرغ را تا 35 هزار تومان باال برند، حال مردم من از شما 

مى پرسم نتيجه ارز 4200 تومانى به جيب شما رفت يا واردكننده؟ 
■ بنكدارى، مخالف: افزايش ارز ترجيحى به 17 هزار و 500 تومان، تورم را 400 برابر مى كند

على پوربنكدارى در مخالفت با كليات اليحه، اظهار كرد: ما در ســال آينده با انتخابات، تغيير دولت، تورم جارى كشور كه در دولت 
بعدى همراه ما خواهد بود، بحران كرونا و افزايش نامتوازن ماليات در تلفيق شاهد خواهيم بود.

بنكدارى گفت: امروز كه ارز ترجيحى 4200 تومانى را در كشــور داريم، اين مشكِل 42 درصد تورم در كشور وجود دارد. چه كسى 

مى تواند تضمين كند كه اگر ما دالر را به 17 هزار و 500 تومان برسانيم، سال آينده با مشكل تورم 400 برابرى مواجه نباشيم. 
■ نوبخت: آيا با حذف ارز 4200 تومانى مى شود جلوى گرانى را گرفت؟

پس از ســخنان مخالفان و موافقان اليحه بودجه نوبخت كه به  جاى رئيس جمهور آمده بود، گفت: كميسيون تلفيق با عنوان مبارزه با 
رانت ارز 4200 تومانى را از بودجه حذف كرده اســت، اما آيا با اين كار مى توان جلوى گرانى را گرفت؟ يكى از نخســتين انتقادات 
به اليحه بودجه رشد منابع و مصارف بود، اين درحالى است كه مجلس عدد 841 هزار ميليارد تومان را به 1120 هزار ميليارد تومان 
افزايش داد. اگر به اين رقم انتقادى بود كه رشد منابع زياد است، چرا اصالح نشد؟ مگر قرار نبود اصالح ساختار بودجه لحاظ شود؟ 

درحال حاضر درآمد 109 ميليارد دالرى ما به چند ميليارد دالر كاهش يافته است.
وى با اشاره به حذف ارز 4200 تومانى از سوى كميسيون تلفيق گفت: يك نهاد اين مسئوليت را بپذيرد كه آيا اگر بدون تمهيد مقدمات 
ارز 4200 تومانى را به قيمت آزاد تبديل كنيم مى شــود جلوى گرانى را گرفت يا نه؟ رد اليحه به اين معنى اســت كه عقل جمعى ما 
نكشيده كه پس از 2 ماه بودجه را اصالح كنيم اميد ما به شما در مجلس و اصالحات و پيشنهادات شماست. چند هفته براى اصالح 

اليحه در جلسه علنى وقت هست و اين اليحه اكنون در اختيار شماست.
■ قاليباف: دولتمردان با اصالحات مجلس مخالفت مى كنند

رئيس مجلس در واكنش به اظهارات نوبخت گفت: همه ما مى دانيم كه در صادرات نفت در حداقل به ســر مى بريم و شــما هم تأييد 
مى كنيد كه ما در ســختى و مشــكالت هستيم اما پرسش ما اين است كه در اين شرايط چطور شما 2 ميليون و 300 هزار بشكه براى 

فروش نفت را پيشنهاد مى دهيد؟ اين دوگانگى را بايد چگونه حل كنيم؟
قاليباف ادامه داد: شــما گفتيد كه اين اليحه بين دولت و مجلس حل شــود كه ما اين را قبول داريم اما ما اصالحات انجام داديم ولى 

همه در دولت با آن مخالفت مى كنند كه اين اظهارات در مجلس اثر دارد.

از نظر دولت تغيير 
در شاكله و محورهاى 

اصلى اليحه بودجه 1400 

مى تواند صدمات جدى به 

معيشت مردم و مسير توسعه 

و مديريت اقتصاد كشور 
وارد كند
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افتتاح 35 مركز مشاوره تخصصى ازدواج و خانواده 
همزمان با دهه فجر

 مديركل دفتر برنامه ريزى و توســعه اجتماعى جوانان وزارت ورزش و جوانان از 
افتتاح 35 مركز تخصصى مشــاوره ازدواج و خانواده با هدف ارائه خدمات آموزش و 
مشــاوره در حوزه ازدواج و خانواده، افزايش ارتقاى خدمات مشاوره اى تخصصى به 

جوانان و خانواده ها و همچنين ترويج فرهنگ مشاوره پيش از ازدواج خبر داد.
به گزارش ايرنا، اعظم كريمى عنوان كرد: با توجه به رويكرد گســترش كمى و كيفى 
مراكز مشاوره ازدواج و خانواده و سهولت دسترسى به اين خدمات در سراسر كشور، 
35 مركز مشــاوره تخصصى ازدواج و خانواده همزمان با ايام مبارك دهه فجر افتتاح 

خواهد شد.

خدمات بسترى بيمه شدگان تأمين اجتماعى 
در مراكز طرف قرارداد رايگان مى شود

 معاون درمان سازمان تأمين اجتماعى استقرار سامانه نسخه الكترونيك را زمينه ساز 
ايجاد تحوالت اساسى در خدمات درمانى ارزيابى كرد و بيان كرد كه در شهرهايى كه 
مركز درمانى ملكى تأمين اجتماعى ندارند، فرانشيز بسترى بيماران تحت پوشش تأمين 
اجتماعى در مراكز درمانى طرف قرارداد صفر مى شــود و خدمات بســترى بيماران به 

صورت رايگان خواهد شد.
به گزارش ايسنا، اميرعباس منوچهرى اظهار كرد: همچنين در تمامى شهرها بيمه شدگان 
باالى 65 ســال در تمامى مراكز طرف قرارداد خدمات بسترى را به صورت رايگان و 

بدون پرداخت فرانشيز دريافت خواهند كرد.

افزايش وام وديعه مسكن دانشجويان علوم پزشكى
 معاون فرهنگى دانشــجويى وزارت بهداشــت از تالش براى افزايش وام وديعه 
مســكن دانشجويان علوم پزشــكى خبر داد و گفت: مجموع وام ها بيش از 50 درصد 
رشــد داشته است. سيماسادات الرى با اشــاره به وام ها و تسهيالت براى دانشجويان 
علوم پزشــكى گفت: وام هاى دانشجويى در حوزه وزارت بهداشت رشد 50 درصدى 
داشــته است و با منابعى كه صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت پيش بينى كرده، 

اميدواريم اين ميزان افزايش به 60 درصد برسد.
الرى درباره شرايط بازگشايى خوابگاه ها و دانشگاه هاى علوم پزشكى در ترم بهمن ماه 
99 گفت: بازگشــايى ها به شــرايط بيمارى و شرايط هر استان بســتگى دارد و ما به 

رنگ بندى و استاندارد هاى موجود توجه داريم.

مادر محبوب ترين واژه در بين تمامى ملل
فيض ا... مظفرپور»

  بيستم جمادى الثانى سالروز ميالد خجسته كوثر واليت حضرت 
فاطمه زهرا(س) روز زن و روز مادر نامگذارى شــده است؛ از طرفى 
نيز ســالروز وفات حضرت ام البنين(س) مادر بزرگوار قمر بنى هاشم، 
حضرت بوالفضل العباس(ع) نيز روز مادران شــهدا نامگذارى شــده 

است.
مادرانى كه در كربال و ســال 61 هجرى حماســه جاودان تاسوعا و 
عاشــورا را رقم زدند. امام حســين و حضرت ابوالفضل(ع) فرزندان 
فاطمه زهرا و فاطمه (س)(ام البنين) بودند و پرورش چنين فرزندانى از 
دامن پاك چنين زنانى امكانپذير است. همان طور كه امام خمينى(ره) 

فرمودند: از دامن زن مرد به معراج مى رود.
مادر محبوب تريــن واژه در بين تمامى ملل با هر دين و آئين و رنگ 
و نژادى در دنياســت و در آموزه هاى دين اسالم نيز پدر و مادر مقام 
بسيار ارزشمندى دارند. آيات زيادى در قران بر لزوم اطاعت و احترام 
والديــن وجود دارد كه اطاعت آنان را پــس از اطاعت خداوند الزم 
شــمرده است، مگر در موردى كه فرزند را به اطاعت غيرخدا دعوت 
بكنند. آيه «و بالوالدين احســانا» چندين بار در قرآن تكرار شــده كه 
مى فرمايد به پدر و مادر نيكى كنيد و با آنها مهربان باشــيد و حتى از 
گفتن اُف به آنها نيز برحذر داشته است، مى فرمايد «َفَال تَُقْل لَُهَما أُفٍّ 
َوَال تَنَْهْرُهَما َوُقْل لَُهَما َقْوًال َكِريًما» و يا در آيه اى از قول يكى از پيامبران 
چنين دعا مى كند كه «َرِبّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّيَانِي َصغِيًرا» پروردگارا بر آن 
دو رحمت كن، همان گونه كه آنها در كودكى بر من مهربان بودند، اما 

در بين اين دو نفر، مقام مادر باالتر و برتر است.
از امام صادق (ع) روايت شــده كه مردى خدمت پيامبر اسالم(ص) 
رســيد و پرسيد:  اى رسول خدا به چه كسى نيكويى كنم. آن حضرت 
در جواب فرمود: به مادرت و دوباره و ســه باره همين پرسش را كرد 
و پيامبــر باز فرمود به مادرت و بار چهارم فرمود به پدرت. زيرا مادر 
ســختى هاى زيادى براى پرورش طفل متحمل مى شــود و در آيه اى 
يْنَا اْإلِنَْساَن بَِوالَِديْهِ َحَمَلتُْه أُُمُّه َوْهنًا َعَلى َوْهٍن» ما انسان  مى فرمايد: «َوَوَصّ
را درباره پدر و مادر سفارش كرديم و مادر او را با سختى روى سختى 

حمل كرد.
ا بَِوالَِدتِي  و در آيه ديگرى از قول حضرت عيســى(ع) مى فرمايد: «َوبًَرّ
َولَْم يَْجَعْلنِي َجبَّاًرا َشقِيًّا» خداوند مرا نسبت به مادرم نيكوكار قرار بده 

و جبار و شقى قرار نده.
احاديث و روايات درباره پدر و مــادر و به ويژه درباره مادر به قدرى 
فراوان است كه نمى توان همه آنها در يك مقايسه و يا كتاب گردآورى 
كرد. ولى از باب اينكــه گفته اند « َال يُْدَرُك ُكُلُّه َال يُتَْرُك ُكُلّه» به چند 
نمونه از باب مشــت نمونه خروار براى خوانندگان و مخاطبين عزيز 
روزنامه ذكر كرديم. اين چند حديث شــريف از پيامبر را نيز به عنوان 
تيمن و تبريك ذكر مى كنيم كه فرمود: كسى كه پاى مادرش را ببوسد 
مثل اين است كه آستانه خانه خدا را بوسيده است و باز فرمود: دعاى 
مادر از موانع اجابت دعا مى گذرد و سرانجام اينكه فرمود: «الجنه تحت 

اقدام االمهات» بهشت زير پاى مادر است. 
با وقوع انقالب اســالمى ايران به رهبرى امام خمينى(ره) نقش زنان 
و مــادران ســرزمين عزيزمان ايران در تحوالت اجتماعى آشــكارتر 
گشــت و زنان جامعه و مادران عزيزى بــا بغل گرفتن فرزندان خود 
در راهپيمايى ها دوشــادوش مردان بلكه جلوتــر از آنان در پيروزى 
انقالب اســالمى ايران نقش ايفا كردند و همچنين در دوران 8 ســاله 
دفــاع مقدس نيز زنان و مادران در دفاع از كشــور و پشــت جبهه و 
حمايت از رزمندگان اسالم سنگ تمام گذاشتند و خوش درخشيدند. 
در طول 42 سال از عمر با بركت انقالب اسالمى همواره به نقش هاى 
اجتماعى خود به درســتى عمل كرده اند و در مسئوليت هاى مختلف 
حتى مســئوليت هاى رده باالى كشــورى از جمله وزارت و معاونت 
رياســت جمهورى به وظايف خويش در خدمت به جامعه به درستى 

عمل كرده اند.
امام خمينى(ره) مى فرمايد: «زن مظهر تحقق آمال بشر است» همچنين 
مى فرمايد: مبدأ همه سعادت ها از دامن زن بلند مى شود و اينكه دامن 

زن محل تربيت بزرگ زنان و بزرگ مردان است.

دنياى اقتصاد: پدال گاز و ترمز ماشين تورم
 ديگه پاى معمولى به اين پدال نمى رسه!!
هفت صبح: چراغ سبز آلمان به واكسن روسى

 احتماال آلمانى ها زياد پشت چراغ كرونا موندن؟!!
همشهرى: تجمع براى رسيدن به پيك چهارم 

 ايرانى ها كلن تو صف ايستادن رو دوست دارن!!!
ابتكار: كاهش تورم با وعده هاى تكرارى

 وعده نباشه كه دوستى ايجاد نمى شه!!!
خراسان: دبه بايدن با بازى «اول تو»

 به خاطر اينه كه دبه ترشى گرون شده!!!
نوآوران: افزايش يارانه هاى نقدى به بهاى تحميل گرانى بيشتر

 بيچاره دولت، يارانه مى ده زير سؤاله، نمى ده روى سؤاله!!!
اسرا: قيمت ها در بازار خودرو كاهشى است 

 پياده بريد، از اون باال پژو مى آيد !!!
پيشرو: وام بى اثرى به نام وديعه مسكن

 همچين بى اثر هم نيست، 4 درصد خطر داره!! 
خريدار: بورس استقبال مى كند يا پس مى زند؟

 بستگى به رنگ فرشى داره كه زير پاش ميندازن!!!
همدان پيام: رقص فالمينگو در تاالب خشك

 نه اينكه نمى شه تو تاالر عروسى گرفت، تاالب خودشو آماده 
كرده براى عروسى ها!!!

كسب وكار: رشد محسوس فقر
 بدون شرح!!

تعادل: سيلى به گونه هاى توسعه
 با دستكش يا بدون دستكش؟؟!

آفتاب اقتصادى: فيلترينگ چه بر سر توسعه اقتصادى مى آورد؟
 شامپو حنا!!!

رويداد امروز: دالر به زير 20 هزار تومان مى رسد
 اول پاييز يا آخر پاييز؟؟!

اسكناس: افزايش دستمزدها آب يا سرآب
 شكمت گرسنه باشه سراب؛ چشمت ضعيف باشه آب!!!

فقيه مجتهد ناظر بر امور حالل كشور:
سازمان ملى استاندارد تنها مرجع رسمى 

صدور نشان حالل 
 روز گذشــته حجت االسالم والمسلمين احمد مبلغى، فقيه مجتهد 
ناظر بر امور حالل كشــور به همراه مديركل اســتاندارد همدان و ساير 
مسئوالن اســتانى و كشورى از شركت هاى صنايع غذايى سحر و شير 

پگاه بازديد كردند.
 در حاشــيه اين بازديد نيز ديدارهاى جداگانه اى با اســتاندار همدان و 

نماينده ولى فقيه در استان همدان انجام شد .
فقيه ناظر بر امور حالل سازمان ملى استاندارد همدان ضمن گراميداشت 
چهل ودومين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى تنها مرجع رسمى صدور 
نشان حالل را سازمان ملى اســتاندارد معرفى كرد و افزود: تاكنون در 
اســتان همدان 5 نشان حالل براى محصوالت توليدى در شركت هاى 
پگاه و گوشــت آوران صادر شده و در ادامه به دنبال توسعه اين روند در 

استان بازرسى هايى صورت پذيرفته است.
 مبلغى با اشاره به اينكه برند ملى حالل تنها نشان رسمى حالل كشور 
است، گفت: ثبت هر برند ديگر با اين عنوان، بدون اعتبار قانونى است 

و تخلف محسوب مى شود.
مبلغى با اشــاره به اينكه نظارت شــرعى، جان مايه فعاليت تضمين و 
تأمين كننده حالل در كشــور اســت، گفت: طبيعى است كه نبود اين 

نظارت موجب مى شود كه تنها پوسته اى از حالل شكل گيرد.
وى در ادامه خاطرنشان كرد: سياست و خط مشى نهاد حالل استاندارد، 
بهره گيرى از همه ظرفيت هاى وزارتخانه ها و نهادهاى مختلف در زمينه 
حالل اســت، البته اين با اعمال نظارت شرعى بر فرايند حالل در اين 

همكارى ها همراه خواهد بود.
مبلغى ادامه داد: اين مهم به ويژه آنكه در سال حساسى در موضوع توليد 
هستيم، بيشتر ضرورت پيدا مى كند، چه آنكه حالل با كاالهاى صادراتى 

ارتباطى اساسى و عميق دارد.
وى ادامه داد: اگر بخواهيم نقش و حضور ايران را در فرايند كنترل حالل 
در جهان عمق و گسترش ببخشيم، بايد مكانيسم هاى متناسب با آن را 
فراهم بياوريم كه از مهم ترين و جدى ترين اين مكانيســم ها، مكانيسم 
ارزيابى هم ترازى نهادهاى تأييد صالحيت حالل و ايجاد اندازه شناسى 
در حوزه حالل است؛ مكانيسمى كه شامل ايجاد آزمايشگاه هاى مرجع 
ملى، توليد مواد مرجع گواهى شــده و برگزارى آزمون هاى مهارت در 
كشور است. مبلغى خاطرنشــان كرد: در صادرات، استفاده از آرم هاى 
مختلف با عنوان نشــانه هاى حالل، افزون بر اينكه خالف قانون است 
به اســتفاده حرام از مقوله حالل و تضعيف صــادرات مبتنى بر حالل 
مى انجامد. مديركل اداره اســتاندارد استان همدان نيز در حاشيه بازديد 
از واحدهاى توليدى «شير پگاه» و «صنايع غذايى سحر» همدان، به ايرنا 
گفت: محصوالت شــير پاستوريزه، كره غيرالكتيكى و شير استرليزه از 

شركت شير پگاه موفق به اخذ نشان حالل شده اند.
محمــد مددى در ادامه افزود: 2 پروانه نشــان حالل براى محصوالت 
كشــتارگاه گوشت آوران در ســالجارى صادر شــده و محصول رب 
گوجه فرنگى كارخانه سحر نيز در مرحله دريافت مميزى اوليه قرار دارد.

وى خاطرنشان كرد: استان همدان با همكارى و تعامل واحدهاى توليدى 
بيشترين پروانه نشان حالل كشور را صادر كرده است.

مــددى افزود: واحدهايى كه موفق به دريافت اين نشــان مى شــوند، 
مى تواننــد در زمينه صادرات غذاى حالل به كشــورهاى مســلمان و 

غيرمسلمان، فعاليت خود را توسعه بدهند.

نيلوفر بهرمندن ژاد »
 با توجه بــه اينكه نيمــى از افراد هر 
جامعه اى را زنان تشكيل مى دهند به همين 
دليــل فعاليت و نقش آنــان در حوزه هاى 
مختلــف اقتصادى، اجتماعــى و فرهنگى 
مى توانــد نقش مؤثرى در روند توســعه 
و پيشــرفت كشور داشته باشــد. يكى از 
مسائل اصلى در توسعه، استفاده صحيح از 
توانمندى ها و اســتعدادهاى نيروى انسانى 
است؛ بنابراين الزم است كه نقش مشاركتى 

و فعاليتى آنها نيز در جامعه باال برود.
روز زن بهانه اى شــد تا به ســراغ يكى از 
بانوان كارآفرين استان برويم و با او درباره 

با حيطه كارى اش گپ وگفتى داشته باشيم.
  خودتــان را معرفى كنيد و بگوييد 
كار خود را از چه سالى آغاز كرده ايد؟

داراى   ،1350 متولــد  خانلــرزاده  خاطــره 
از  شــيمى فيزيك  دكتراى  مدرك 
دانشگاه بوعلى سينا همدان هستم، 
درحال حاضر مديرعامل آزمايشگاه 
شــيمى تجزيه راك همــدان و در 
كانون زنان بازرگان استان همدان، 

رئيس هستم.
 فعاليت اصلى خود را از چه 
سالى آغاز كرده ايد و بيشتر در 

چه زمينه اى بوده است؟
 با توجه به اينكه رشــته تحصيلى ام گرايش 
شــيمى فيزيك بــود و تعداد محــدودى نيز 
آزمايشگاه  كنترل كيفى در غرب كشور وجود 
داشت، در سال پايانى دكترى بودم كه تصميم 
گرفتــم آزمايشــگاهى با عنوان آزمايشــگاه 
كنترل كيفى در ســال 91 تأســيس كنم تا به 
صنعت استان و اســتان هاى هم جوار كمكى 
كنــم و از همه مهم تر اينكه بيش از 80 درصد 
دانشجويانم خانم هستند. فكر كردم شايد اين 
فرصتى خوبى است تا با جذب دانشجوهاى 
خــود بتوانم انگيزه اى براى ادامه تحصيل آنها 
فراهم كنم و درحال حاضر وارد نهمين سال از 

فعاليت اين آزمايشگاه شده ايم. 
 در حال حاضر چنــد نيرو در كارگاه 

شما مشغول به فعاليت هستند؟
با فعاليت هاى تعريف شــده در آزمايشــگاه 

به صورت  نفــر  براى 15 
مستقيم اشتغالزايى شده و 
به صورت  ديگر  نيروهاى 
پروژه اى  و  غيرمســتقيم 
در اســتان هاى ديگر با ما 
همــكارى الزم را دارند، 
هستيم  صدد  در  همچنين 
كه در سال هاى آتى تعداد 
نيروهايمــان را افزايــش 
دهيم. در زمينه تحقيقاتى فيزيك هميشه بين 
صنعت و دانشــگاه يك پــل ارتباطى وجود 
داشــته كه ما هم در اين زمينه تمام تالشمان 
را كرده ايم تا ايــن ارتباط را قوى تر كنيم. به 
اين ترتيب علم هم بايد به زبان خود به بازار 
عرضه شــود تا متقاضيان بيشترى را جذب 
كند. مــا مى خواهيم زبان علــم و دانش را 
يكــى كنيم و از دانش براى توســعه صنعتى 
اســتفاده كنيم و تاكنون با استفاده از چندين 
پروژه توانســته ايم اين برنامه را تا حدودى 
عملى كنيم و در روند حل مشكالت نيز قدم 

برداشته ايم. 
 چه عاملى باعث شــده كه به فكر 

تأسيس آزمايشگاه توليدى بيفتيد؟
از ابتداى تحصيل هميشــه دوست داشتم كه 
يك مســئوليت اجتماعى را بر عهده داشــته 

باشــم، به طورى كه همه مى دانيم مســئوليت 
اجتماعى، اخالق نيســت بلكــه يك وظيفه 
است و همه ما به عنوان عضوى از جامعه يك 
مسئوليت اجتماعى داريم؛ بنابراين من خودم 
را موظف دانســتم تا در چارچوب رشــته 
تحصيلــى و فعاليتى كه داشــتم، زمينه اى را 
براى ايجاد اشتغال به ويژه براى بانوان كشور 
فراهم كنم. خوشبختانه زنان توانسته اند نقش 
خود را در زمينه اقتصادى، اجتماعى به اندازه 
نقش ســنتى مادرى و همســرى، آن طور كه 

شايسته است، ايفا كنند.
 چه چيزى قدرت اين آغاز را 

به شما داد؟
امروزه روند اشــتغال زنان سير صعودى به 
خود گرفته است. به هرحال به دوش كشيدن 
مســئوليت نقش مادرى و همسرى در كنار 
اشــتغال نياز به مديريت و برنامه ريزى دارد 
تا فرد بتواند به درســتى ايــن 2 نقش را ايفا 
كنــد، به طورى كه به فضاى خانواده آســيبى 
وارد نشــود. اشــتغال زنــان تقريبــا پديده 
نوظهورى اســت كه مانند هر پديده ديگرى 
نياز به زمينه ســازى و تمهيد مقدمات دارد. 
به هرحال من به عنوان يك زن كارآفرين اگر 
بتوانم براى هم نوعان خود ايجاد شــغل كنم، 
مى توانم با نگاهى به همين محدوديت ها اين 

فضــا را فراهم كنم كــه در كنار فعاليت هاى 
ديگر زندگى  يك فعاليت اجتماعى هم داشته 
باشم؛ يعنى بتوانم چند خانم ديگر را در كنار 
خودم داشــته باشم و طورى با آنها هماهنگ 
شوم كه در اين زمينه ها دچار خأل و يا آسيب 

نشوند.
 به عنوان كارآفريــن نمونه توصيه  

شما به جوانان چيست؟
ما زنان نيمــى از جمعيت فعــال جامعه را 
تشــكيل مى دهيم و اگر انرژى اين جمعيت 
فعال بخواهــد محدود شــود، فكر مى كنم 
آســيب بزرگى به صنعــت اقتصادى جامعه 
وارد خواهد شــد؛ بنابرايــن بايد به حضور 
زنــان در عرصه هاى مختلــف اقتصادى و 
فرهنگى بپردازيم و اين زمينه را فراهم كنيم 
كه زنــان ما مى توانند در كنار نقش مادرى و 
همسرى نقش مؤثر اقتصادى و اجتماعى هم 

داشته باشند.
امروزه با توجه به سطوح باالى علمى زنان، 
آنان توانســته اند مهارت هاى علمى بيشترى 
را فرابگيرند، همچنيــن همزمان با باال رفتن 
زنان  اشتغال  درحال حاضر  توقعات،  ســطح 
يك ضرورت است نه يك انتخاب و هر يك 
بايد به نوبه خود در گســترش اين امر كوشا 

باشيم.

 پنج طرح فناورانه بســيج استان همدان 
شــامل جليقه ضدگلوله، دســتگاه اُزن ساز، 
دستگاه اســتريل آب، دســتگاه ضدعفونى 
ماســك و بذر گياه «قيچ» با برگزارى آئينى 
پيروزى  ســالگرد  گراميداشت  به مناســبت 

شكوهمند انقالب اسالمى، رونمايى شد.
سپاه  پژوهشــى  علمى  ســازمان  مســئول 
انصارالحسين(ع) همدان روز گذشته ضمن 
قدردانــى از اين مخترعين در آئين رونمايى 
از دســتگاه ها، اظهار كرد: دستگاه ازن ساز با 
كاربرد ضدعفونى اماكــن ادارى و عمومى 
مانند بانك ها و با هدف پيشگيرى از انتشار 

ويروس در هوا توليد شده است.
همچنيــن دســتگاهى به منظور اســتريل و 
ضدعفونى كــردن آب به همت بســيجيان 
اســتان همدان اختراع شده كه از آن مى توان 
براى شســتن و ضدعفونى كــردن ميوه و 
سبزيجات استفاده كرد؛ دستگاه هاى يادشده 
توسط مركز تحقيقات و آموزش كشاورزى 

همدان تأييد شده است.
ولــى ابراهيمى افزود: دســتگاهى نيز براى 
ضدعفونى كردن ماســك درنظر گرفته شده 
اســت كه با روش «ازن ساز» و اشعه «يو.اى» 
ماســك را ضدعفونى مى كند و اين دستگاه 
مــورد تأييد دانشــگاه علوم پزشــكى قرار 
گرفته اســت.وى بيان كرد: بــذر گياه «قيچ» 
كه خاص مناطق گرم و خشك بوده و براى 
ايجاد پوشــش گياهى در حاشيه بزرگراه ها، 
محل هاى باطله معادن و نخاله مى توان كشت 
كرد، همچنين مى توان از آن به عنوان خوراك 

دام و طيور بهره گرفت.
وى اظهار كــرد: جليقه ضدگلوله كنونى نيز 
وارداتى و داراى وزن باال به ميزان بيش از 3

كيلوگرم است اما جوان همدانى جليقه جديد 
با وزن يك كيلو و 700 گرم اختراع كرده كه 
چندين نوبت توسط نيروهاى مسلح با سالح 
كلت از فاصله نزديك و دور مورد آزمايش 

قرار گرفته است.
ابراهيمــى گفــت: بــا توجه بــه اقدامات 
صورت گرفته براى ثبت درباره اقدامات انجام 
شده براى ثبت اختراع اين طرح هاى فناورانه 
نيز گفــت: اختراع اين طرح هــاى فناورانه 
به ثبت نرســيده امــا در كارگروه تخصصى 
و پژوهشى ســپاه اســتان با حضور اساتيد 

دانشگاه بررسى و به تأييد رسيده است.
به گفتــه وى، اين طرح هــا همگى پس از 
بررســى هاى فنى و تأييد كاركرد، به مرحله 

توليد رسيده اند.
سپاه  پژوهشــى  علمى  ســازمان  مســئول 
انصارالحســين (ع) همدان گفــت: يكى از 
اولويت هاى اين مجموعه حمايت از چرخه 
علــم و فناورى و ايده هــاى خالقانه داراى 
شرايط فناورانه، جديد و بديع است تا تبديل 

به محصول شود.
ابراهيمى ادامه داد: با رونمايى از دستگاه هاى 
توليدشــده توانمندى هاى علمى و فناورى 

بسيجان را در معرض نمايش مى گذاريم.

وى به بيان 4 محور اصلى بســيج در حوزه 
علم و فناورى پرداخت و گفت: جريان سازى 
و نهادينه كردن برنامه هاى علمى در كشــور 
با بهره گيرى از ظرفيت 20 قشــر بســيج در 

اولويت است.
سپاه  پژوهشــى  علمى  ســازمان  مســئول 
انصارالحسين(ع) همدان افزود: تقويت بنيه 
علمى و مهارتى بسيجيان و پرورش بسيج در 
تراز انقالب با برگزارى دوره هاى آموزشــى 

نيز در دستور كار است.
ابراهيمى اضافــه كرد: كمك بــه مديريت 
دانش، توان و تكميل چرخه علمى كشــور 
بــا حمايت از ايده هاى خــام مؤثر در توليد 
علم تا رســيدن به فناورى و ثروت از ديگر 

اولويت هاى بسيج است.
فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان 
نيــز در اين آئيــن گفت: پيــش از پيروزى 
انقالب اســالمى با ديــدن صحنه هاى تيره 
و تاريك باورمان نمى شــد كه روزى شاهد 

توسعه، آبادانى و پيشرفت كشورمان باشيم.

در ادامه مظاهر مجيدى نيز در اين باره افزود: 
دولتمردان رژيم ستم شــاهى مى خواســتند 
شــرافت و بزرگى مردم را بشــكنند ولى با 
پيــروزى انقالب در ســال 57 راهى بزرگ 

پيش روى اين ملت گشوده شد.
وى با بيان اينكــه خداباورى، خودباورى و 
مردم باورى 3 اصل محــورى تأثيرگذار در 
پيروزى انقالب اســت، گفــت: درحالى كه 
عنوان مى شد دين افيون جامعه ها است اما با 
شكل گيرى پيوند بين امام امت و مردم يك 

انقالب دينى رخ داد.
فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان 
يادآور شد: دشــمنان وقتى متوجه در پيش 
گرفتــن روش و متُد جديد از ســوى ملت 
ايران شدند، دست به توطئه هاى مختلف زده 
و جنگ 8 ساله را به كشورمان تحميل كردند.

مجيدى اضافــه كرد: خودبــاورى موجب 
رســيدن اين انقالب به سرمنزل مقصود شد 
و هم اينك شاهد پيشرفت هاى چشمگير در 

عرصه هاى مختلف هستيم.

گفت وگوى همدان پيام با بانوى كارآفرين  همدانى به مناسبت روز زن:

اشتغال زنان يك ضرورت است نه يك انتخاب

آئين رونمايى از 5 طرح فناورانه بسيج استان

توليد 2 تا 3 ميليون دوز واكسن كرونا
 در ماه 

 رئيس ستاد اجرايى فرمان امام اعالم كرد كه زيرساخت هاى توليد 2 
تا 3 ميليون دوز واكســن در ماه آماده شده و واكسن ايرانى كرونا پايان 

فروردين 1400 به بازار مى آيد.
به گزارش مهر، محمد مخبر از 40 هزار طرح اشتغالزايى بانوان درباره 
نتايج تســت واكســن ايرانى بر روى داوطلبان، گفت: نتايج تست بر 
روى 56 داوطلــب موفقيت آميز بود و مرحلــه اول آزمايش ها به پايان 

رسيده است.
وى افزود: اگر وزارت بهداشت مجوز مرحله دوم را صادر كند به زودى 

مرحله دوم آزمايش واكسن بر روى داوطلبان آغاز خواهد شد.
رئيس ســتاد اجرايى فرمان امام تصريح كرد: واكسن ايرانى عملكرد 
خوبى در مقابله با ويروس جهش يافته انگليســى داشته و اميدواريم 
در مقابله با جهش هاى بعدى كرونا نيز اين واكسن بتواند موفق عمل 

كند.
مخبر با اشــاره به اينكه همزمان با اقدامات تحقيقاتى زيرساخت هاى 
توليد انبوه واكسن را نيز در دستور كار داريم، خاطرنشان كرد: توليد 2 
تا 3 ميليون دوز در ماه آينده را آماده كرده ايم و براى مراحل بعدى نيز 
تا ارديبهشــت 1400 زيرساخت توليد 12 تا 14 ميليون دوز واكسن در 

ماه فراهم خواهد شد.
وى در مورد صادرات واكســن ايرانى نيز افــزود: چنانچه بتوانيم نياز 
داخلى هموطنان را تأمين كنيم به صادرات نيز فكر مى كنيم و پيشنهاداتى 

نيز از چند كشور ارائه شده اما مكتوب نبوده است.
رئيس ستاد اجرايى فرمان امام درباره ايمنى واكسن كرونا گفت: ايمنى 

واكسن كرونا داراى استاندارد خوبى است.
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معاون بازرگانى و تجارت داخلى سازمان صمت استان:
روغن و قند در همدان فراوان است

 معــاون بازرگانــى و تجارت داخلى ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان همدان با تأكيد بر اينكه هيچ كمبودى از نظر روغن 
در استان وجود ندارد، گفت: اگر مردم رعايت كنند هيچ مشكلى در 

زمينه تأمين روغن در فروشگاه ها نخواهيم داشت.
آقايار فراشــى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه در قفسه هاى 
فروشــگاه هاى زنجيــره اى بزرگ اســتان از جمله اتــكا، رفاه و 
كوروش روغن وجود دارد زيرا اين فروشــگاه ها سهميه كشورى 
دارند و به صورت كشــورى خريدارى مى كنند، اظهار كرد: چالش 
روغن فقط در واحدهاى ُخرده فروشــى سطح شهر همدان است 
كه آن هم به علت اين اســت كه ايــن واحدها روغن خريدارى 

نمى كنند.
وى با اشــاره به اينكه هيچ مشكلى در كشور در زمينه روغن وجود 
نــدارد و انبار كارخانــه روغن همدان پر از روغن توليدى اســت، 
تصريح كرد: به صاحبان ســوپرماركت ها اعالم شــده كه هر ميزان 
روغن بخواهند مى توانند از نمايندگى شــركت نگين واقع در راسته 

حسين خانى همدان به صورت روزانه خريدارى كنند.
معاون بازرگانى و تجارت داخلى ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان همدان درباره تعيين ســقف خريد روغن توســط برخى از 
فروشــگاه ها، يادآور شــد: خريد بى رويه روغن توســط برخى از 
شهروندان وجود دارد كه فروشــگاه ها را مجبور كرده سقف تعيين 

كنند.
وى با بيان اينكه شــايعات سبب شــده ماه ها و روزها درگير اين 
موضوع شــويم، افزود: تغيير برنامه در اختصاص ســهميه روغن 
خام ســبب شد وقفه اى ايجاد شــود اما درحال عادى شدن روال 
اســت و شــركت هاى توليد روغن ســهميه روغن خام خود را 

مى كنند. دريافت 
معاون بازرگانى و تجارت داخلى ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان با اشاره به اينكه متأسفانه هر خانواده در هر خريد خود 
4 تا 5 عدد روغن خريدارى مى كند، گفت: قفسه همه فروشگاه هاى 

بزرگ پر از روغن است و مردم نبايد نگران باشند.
وى درباره قيمت شــكر و كمبود قند در فروشــگاه هاى همدان نيز 
تأكيد كرد: قيمت شكر دولتى تغيير كرده است، به طورى كه نرخ شكر 
صنف و صنعت با نرخ ارز آزاد محاسبه مى شود اما شكر خانوار در 

بسته بندى هاى 900 تا يك كيلوگرمى توزيع مى شود.
معاون بازرگانى و تجارت داخلى ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان همدان در پايان تصريح كرد: قند در همدان فراوان است اما 
چون قيمت ها تغيير كرده است، سوپرماركت ها خريدارى نمى كنند، 
درحالى كه در فروشــگاه ها قند موجود بوده و به اندازه كافى درحال 

توزيع است.

مديركل گمرگ استان:
كاالهاى توليدى به 39 كشور صادر شد

 طى ده ماهه نخست امسال 380 هزار تن كاال به ارزش بيش از 103 ميليون دالر از گمركات استان 
همدان به 39 كشور صادر شده است.

مديركل گمرگ اســتان همدان در گفت وگو با بازار، اظهار كرد: محصوالت كشاورزى شامل كشمش، 
توليدات صنعتى و معدنى، صنايع دســتى، صنايع خوراكى و صنايع غذايى عمده كاالهاى صادراتى از 

استان همدان بوده است.
مرتضى نجفى مقدم گفت: كشورهاى مقصد كاالهاى صادراتى استان همدان را كشورهاى همسايه ايران 

از جمله عراق، تركيه، پاكستان، امارات، چين و روسيه ذكر كرد.

وى گفت: همچنين در ده ماهه نخســت امسال 6 هزار تن كاال به ارزش 19 ميليون دالر از 12 كشور 
به گمرك استان همدان وارد شده كه گرجستان، تركيه، امارات و چين از جمله اين كشورها است.

مديركل گمرگ اســتان همدان بيشــترين مواد وارداتى را مواد اوليه واحدهاى توليدى و ماشين آالت 
خطوط توليد عنوان كرد.

وى با اشــاره به مشــكالتى كه براى تأمين ارز از بانك مركزى براى توليدكننده ها وجود دارد، گفت: 
بخشنامه اى براى ترخيص درصدى كاال صادر شده كه واردكننده ها مى توانند كاالها را به گمرك اظهار 
كرده و مجوزها را اخذ كنند و كدرهگيرى بانك كه دريافت آن وقت گير است را پس از ترخيص كاال 

به گمرك ارائه دهند.
نجفى گفت: كسب مجوزهاى الزم ضرورى است و مجوز بهداشت و مجوز استاندارد مواد اوليه بايد 

تأييد شود زيرا اين موارد به سالمت جامعه و سالمت اقتصادى و بهداشتى مردم جامعه مرتبط است.

راه اندازى آزمايشگاه تخصصى 
درمركز تشخيصى درمانى دارااليتام مهديه همدان

آگهي مزايده

شهردارى همدان

آدرسمبلغ سپرده به ريالقيمت كارشناسيمساحت (مترمربع)پالك ثبتينوع ملك و كاربريرديف

زمين مسكوني1
قاسم آباد اراضي مجد آباد0001/000/000/000 / 000 / 550/ 121330020 / 13قطعه  34 شمالي

زمين مسكوني2
قاسم آباد اراضي مجد آباد0001/000/000/000 / 000 / 550/ 121430020 / 13قطعه  35 شمالي

زمين مسكوني3
قاسم آباد اراضي مجدآباد0001/000/000/000 / 000 / 413/ 121529820 / 13قطعه36 شمالي

زمين مسكوني 4
قاسم آباد اراضي مجدآباد0001/000/000/000 / 000 / 850/ 122330020 / 13قطعه 44 جنوبي

زمين مسكوني 5
قاسم آباد اراضي مجد آباد0001/000/000/000 / 000 / 850/ 122430020 / 13قطعه 45 جنوبي

شرايط شركت در مزايده: 
1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه ماهه و يا اوراق 
مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى 99/11/26   تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلى سينا نمايند.

2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد قيمت 
را تكميل و در پاكت (ج) قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند. 

3-برنده مزايده مكلف است حداكثر ظرف هفت روز كارى از تاريخ ابالغ نتيجه مزايده نسبت به واريز 90٪ وجه پيشنهادى اقدام و 10٪ الباقى هنگام تنظيم 
سند در دفترخانه از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد. 

4- برنده مزايده مكلف است وجه مورد معامله را نقدا به حساب شهردارى واريز نموده و هيچگونه تهاترى قابل قبول نمى باشد در صورت عدم واريز نقدى 
وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزايده به نفع شهردارى ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گرديد.   

5- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهردارى خواهد ماند. 

7-شركت در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شركت كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند. 
8- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 

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

مزايده وى را كتبا با رضايت نامه محضرى به شهردارى معرفى نمايد انتقال خواهد يافت .
10- پيشنهادات رسيده در تاريخ 99/11/27  ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. 

(م الف 1560)

شهردارى همدان با استناد مجوزهاى اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش 5 قطعه زمين مسكونى  از طريق مزايده كتبى اقدام نمايد. 
متقاضيان  مى توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند:

آگهـى مزايـده 

شهردارى قهاوند 

نسبت  دارد   نظر  در  شهرداريها   مالى  نامه  آئين  اجراى  در  قهاوند  شهـردارى 
به فروش 8 قطعه از زمين هاى خود با كاربرى تجارى و مسكونى واقع در نقاط 
مختلف شهر قهاوند از طريق مزايده اقدام نمايد ، متقاضيان مى توانند از تاريخ 
1399/11/15 به مدت ده روز جهت كسب اطالع از زمين هاى مورد نظر و شركت 

در مزايده به سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) مراجعه نمايند .
شرايط مزايده : 

1-  كليه اشخاص حقيقى و حقوقى مى توانند در مزايده شركت نمايند.
2- متقاضيان بايستى معادل 5 درصد از قيمت كل زمين مورد تقاضا را منطبق 
با قيمت كل زمين به حساب جارى 0105769781003 به نام شهردارى قهاوند 
نزد بانك ملى  به عنوان سپرده شركت در مزايده واريز و فيش آن را منضم به 

پيشنهاد مربوطه نمايند .
3- به پيشنهادات فاقد سپرده شركت در مزايده ترتيب اثر داده نخواهد شد .

4- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .
5- هر گاه نفر اول ، دوم و سوم برنده مزايده از عقد قرارداد خوددارى نمايد 
وجه واريزى آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد و با نفرات بعدى به شرط 

قرارداد  عقد  نباشد  كارشناسى  برآورد  از  كمتر  آنها  پيشنهادى  قيمت  آنكه 
خواهد شد.

6- شركت كنندگان مى بايست قيمت پيشنهادى خود را در سامانه ستاد ثبت 
نمايند و مراحل آن را امضاء و تاييد نهايى با توكن انجام دهند در غير اين صورت 

مسئوليت عدم ثبت پيشنهاد به عهده شركت كنندگان خواهد بود . 
و  مزايده  اين  مشمول  هاى  زمين  از  مربع  متر  هر  براى  مزايده  پايه  قيمت   -7
نيز موقعيت جغرافيايى و مساحت هر قطعه از زمين هاى مورد نظر در سامانه 
ستاد  قابل مشاهده مى باشد و در صورت مراجعه حضورى شركت كنندگان به 

شهردارى نيز قابل ارائه خواهد بود.
شهردارى  آدرس  به  حتماً  سپرده  درصد   5 واريز  رسيد  شامل  الف  پاكت   -8
جهت  كاغذى  فرم  كنندگان  شركت  تمايل  صورت  در  و  گردد  ارسال  قهاوند 
پيشنهاد قيمت ارائه مى شود ولى پذيرش فرم كاغذى (سنتى) منوط به ثبت 

پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد خواهد بود .
 آدرس : قهاوند ، خيابان شهيد صياد شيرازى ، شهردارى قهاوند  -  تلفن هاى 

تماس : 38462467- 38462535  كد 081    
(م الف 1559)  

روی  وزع  ی   و ط  روی روا وزع  ی   و ط  دانروا تان  دانق ا تان  ق ا

 الهه طاهريان - خبرنگار همدان پيام: مؤسســه 
دارااليتام مهديه همــدان به همت تعدادى از افراد 
متدين و معتمد، ازجمله شهيد محراب آيت ا...مدنى 
به عنوان هيأت مؤســس و همچنيــن هدايت هاى 
معنوى ايشان در ســال 1351 تأسيس و در تاريخ 
1359/05/19 بــه شــماره 29 به ثبت رســيد و 
سيدجواد حجازى به عنوان مديرعامل انتخاب شد. 
مؤسســه دارااليتام مهديه همدان به عنوان يك نهاد 
غيرانتفاعى و باانگيزه، كمك و يارى به خانواده هاى 
ايتام مســتمند و بى بضاعت شــهر همدان از بدو 
تأســيس فعاليت خود را آغاز كرده اســت. وجود 

پربركت شهيدمحراب آيت ا...مدنى و رهنمودها و 
دعاى خير ايشان از همان ابتداى تأسيس، قداست 
مؤسســه و توان خدمتگزارى به ايتام را چندبرابر 

كرده است.
از افتخارات مؤسســه دارااليتــام مهديه، راه اندازى 
مراكز وابســته همچون مركز تشــخيصى-درمانى، 
شــركت هاى توليدى و خدماتى با هدف پوشــش 
هزينه هاى خانواده هاى تحت پوشش و ايجاد اشتغال 
براى ايشان بوده است كه مراكز فوق منشأ خدمات 
و بركات فراوان براى اســتان همدان و اســتان هاى 
همجوار و حتى مركزى كشــور بوده اند. اين مركز 

شامل بخش هاى ام.آر.اى، راديوتراپى، شيمى درمانى، 
براكى تراپى، ماموگرافى، آندوسكوپى و آزمايشگاه 
تخصصى اســت كه ضمن فراهــم كردن خدمات 
تخصصى درمانى و تشــخيصى مناسب براى همه 
بيماران نيازمند و با اعطاى تخفيفات ويژه، گام هاى 

مؤثرى در امر سالمت جامعه برداشته است.
در اين راستا، آزمايشگاه تخصصى سلوژن در تاريخ 
1399/09/21، با مجوز رســمى از معاونت محترم 
درمان دانشگاه علوم پزشكى همدان افتتاح و آغاز 
به كار كرده است. هدف از تأسيس اين آزمايشگاه، 
ارائه خدمــات تخصصى موردنياز بيماران پيوندى 

(پيوند عضو و مغز اســتخوان)، انجام تســت هاى 
HLA-Typing، غربالگــرى و تعييــن هويت 
و  پيــش  آزمايش هــاى   ،HLA antibodies
پــس از پيوند و نيز ايجاد بانك اهداكنندگان عضو 
(Don or Registry) براســاس آزمايش هاى 
HLA-Typing، اســت. اين بانــك اطالعاتى 
مى تواند به صورت منطقه اى و مختص غرب كشور 
به منظور پوشش اســتان هاى همجوار (كرمانشاه، 
كردستان، ايالم و حتى اســتان مركزى و لرستان) 
با محوريت همدان و زيرنظر مركز مديريت پيوند 
در وزارت متبوع تشكيل شود كه به نوبه خود گامى 

بسيار مهم براى تسهيل و تسريع در روند پيداكردن 
اهداكننده مناســب تر و نيز كاهش ارجاع بيماران 
به تهران يــا مراكز ديگر شــود. همچنين در اين 
آزمايشــگاه، عالوه بر بخش هاى عمومى، خدمات 
تشــخيصى موردنياز بيمــاران مبتال به ســرطان 
(انكوژنتيك، فارماكوژنتيك، تعيين ســطح داروها 
و ...) انجام مى شــود. اميد است به يارى خداوند 
متعال و مساعدت همكاران گرامى در حوزه درمان 
و نيز پزشكان محترم، اين آزمايشگاه بتواند با ارائه 
خدمات تخصصى گامى مؤثر در جهت كاهش آالم 

بيماران بردارد.

بخش پيوند
 در اين بخش آزمايش هاى پيش از انجام پيوند براى گيرنده و دهنده پيوند از جمله 
و نيز PRA با اســتفاده از  Flow –Cross Matchو HLA-DNA Typing
روش هاى استاندارد مولكولى و فلوسايتومترى انجام مى شوند. همچنين آزمايش مربوط 
 ،HLA به پيوند مغزاســتخوان از جمله انتخاب دهنده مناسب براساس توارث ژن هاى

تعيين ميزان كايمريسم و... در اين بخش انجام مى شود.

بخش هماتولوژى
Sysmex اين بخش مجهز به دستگاه هماتولوژى تمام اتوماتيك 28 پارامترى شركت 

Fluorescence است.  Flowcytometry 1000 و داراى تكنولوژى-XN مدل
اين دســتگاه قابليت نصب و آناليز 24 پارامتر تحقيقاتى (NRBC , TNC,…)، كانال 
مربوط به Reticulocytes، كانال اندازه گيرى كمى و كيفى پالكت به روش فلورسانس 

و تمام انواع مايعات بدن با سرعت صد تست در ساعت را دارد.

بخش تشخيص مولكولى
 ،PCR و RealTimePCR اين بخش با اتكا به تكنولوژى هاى روز دنيا همچون 
HLA، تست هاى انكولوژى(سرطان)،  Typing جهت انجام تســت هاى پيوند عضو و
تست هاى مولكولى انعقادى، سقط جنين هاى مكرر، پنل هاى بيمارى هاى قلبى-عروقى، و 
انواع تست هاى مولكولى تشخيص عوامل عفونى (پاتوژن هاى ميكروبى و ويروسى) آماده 

ارائه خدمات تخصصى به مراجعه كنندگان گرامى است.

بخش انعقادى
2400 مــدل 4 پارامترى  Sysmex-CS دســتگاه انعقــادى تمام اتوماتيــك 
chromogenic immunoassay, platelet aggregation and)

clotting) بــا قابليت انجام تمام تســت هاى انعقادى و همچنين تنها  methods
 ،hemolysis, icterus, lipemicدستگاه مجهز به تكنولوژى خوانش نمونه هاى

آماده ارائه خدمات فوق تخصصى به بيماران محترم است.

بخش فارماكوژنتيك
 آزمايش هــاى فارماكوژنتيك نوعــى از آزمايش هاى ژنتيك هســتند كه به منظور 
پيش بينى احتمال ابتال به عارضه جانبى دارويى خاص يا بررسى علت ژنتيكى عدم پاسخ 
به داروى تجويزى انجام مى شود. در واقع آزمايش هاى فارماكوژنتيك نوع و ويژگى هاى 
ژن هاى مؤثر در تعيين اثر دارو را نشــان مى دهد تا بتــوان از نقش تعيين كننده آنها به 
بهترين شكل براى درمان بيمارى و اثرگذارى داروها بهره برد و حتى عوارض دارويى 

را نيز در فرد پيش بينى 
كــرد. از تســت هاى 
 ، نتيكــى ژ كو ما ر فا
مى تــوان در برخــى 
از بيمارى هــا ماننــد 
سرطان، به دليل اهميت 
مصرف  دوز  تعييــن 
دارو و تأثيرگذارى آن 

استفاده كرد.

بخش هموگلوبينوپاتى
 در ايــن بخش بــراى انجام آزمايش بســيار مهــم HbA١C از تكنولوژى 
Trinity آمريكا مجهز  Bioteh شركت (HPLC) كروماتوگرافى با كارايى باال
Boronate استفاده مى شود. همچنين براى آناليز 300 نوع از  Affinity به ستون
Resolution استفاده  HPLC Premier اختالالت هموگلوبين ها از دستگاه

مى شود.
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واليبال سروقامتان همدان
 در يك قدمى ليگ برتر

 تيم واليبال ســروقامتان همدان با حمايت هاى اندك و دست خالى 
با درخشــش در ليگ دســته يك واليبال در يك قدمى صعود به ليگ 

برتر قرار دارد.
بــه گزارش مهر، ســال 1391 بود كه مجموعه اى ورزشــى از مناطق 
كم برخوردار و حاشــيه همدان به نام ســروقامتان قد علــم كرد و با 
فعاليت اندك خود كم كم توانســت تا يــك آكادمى حرفه اى واليبال را 
براى نوجوانان و جوانان ديار هگمتانه ايجاد كند. اين باشــگاه فرهنگى 
ورزشى سال گذشته توانست به رقابت هاى ليگ دسته يك واليبال كشور 
قدم بگذارد و امســال نيز براى دومين ســال در اين رقابت ها حضور 
پيدا كرد و در شــرايط ســخت كرونايى كه تأثير بسيارى را بر عرصه 
ورزش كشور گذاشته بود در بحران مالى قدم به رقابت ها گذاشت تا با 
غول هاى صنعتى رقابت كند؛ تيم هايى كه از نظر هزينه اصًال قابل قياس 

با سروقامتان همدان نبوده و نيستند.
برخــالف تصور جامعه ورزش همدان و نظر كارشناســان تيم واليبال 
سروقامتان توانســت در اين رقابت ها نتايج بسيار خوبى را كسب كند 
و دست به كار غى ممكن و بزرگى بزند و با كسب نتايج درخشان در 
مرحله نخســت و دوم رقابت هاى ليگ دسته يك واليبال كشور جواز 

ورود به مسابقات پلى آف ليگ برتر را كسب كرد.
در اين ميان دســت خالى واليباليست هاى سروقامتان همدانى به چشم 
مسئوالنى است كه ادعاى حمايت از ورزش را دارند و مديركلى كه خود 
را از جنس ورزش مى داند و بايد منتظر ماند و ديد دستگاه ورزش استان 
تا چه اندازه عالقه مند به اين است تا دوباره شور و شعفى در ورزش ديار 
هگمتانه ايجاد شود. تيم واليبال سروقامتان همدان در اين مرحله سخت 

نيازمند حمايت ويژه دستگاه ورزش استان همدان است.
مديرعامل تيم واليبال سروقامتان همدان با اشاره به لزوم حمايت از اين 
تيم، اظهار كرد: سال ها بود كه واليبال همدان در سكوت خبرى بود، اما 
خوشحاليم كه توانســتيم از دل جوانان همين شهر واليباليست هايى را 
تربيت كنيم كه بتوانند در ليگ دسته نخست كشور نتايجى را رقم بزنند 

كه دور از باور بسيارى از كارشناسان بود.
مهدى محبى افزود: مصاف ما در ليگ دسته يك واليبال كشور مصاف 
غنــى و فقير بود، تيم ما با بودجه اى اندك به مصاف تيم هايى رفت كه 
غول هاى صنعتى كشور را از نظر مالى پشت سر خود مى ديدند. از نظر 
مالى قابل مقايسه با هيچ كدام از تيم هاى حاضر در اين رقابت ها نبوديم 
اما واليباليســت هاى همدانى براى باال بردن پرچم واليبال شهر خود از 

جان و دل مايه گذاشتند.
وى خاطرنشــان كرد: درحال حاضر در مرحله ســختى قرار داريم و 
يك حمايت كوچك از طرف مسئوالن ورزش استان مى تواند افتخار 
بزرگى را نصيب ورزش اين شــهر كند و اميدواريم دســتگاه ورزش 
استان و مســئوالن از تيم جوان و باغيرت واليبال سروقامتان حمايت 
كنند.رئيس هيأت مديره باشــگاه فرهنگى ورزشى سروقامتان همدان 
نيز اظهار كرد: امروز جامعه ما براى پويايى و نشــاط و ايجاد اميد، به 
ورزش نياز اساســى دارد هرچند كرونا باعث شد تا بيش از يك سال 
ورزش كشــور دست وپا شكســته حركت كند اما نبايد بگذاريم اين 

چرخه متوقف شود.
حميد بادامى افزود: تيم واليبال ســروقامتان چندين ســال است كه در 
حاشيه هاى شهر همدان اســتعدادهاى ورزشى را كه حتى توان خريد 
يك جفت كفش را هم ندارند، جذب مى كند تا بتواند قدم در رشــد و 

توسعه ورزش بردارد.

پيروزى گرين كشاورز در ليگ دسته سوم
 تيم فوتبال گرين كشــاورز نهاوند در هفته پنجم رقابت هاى ليگ 

دسته سوم كشور ميهمان خود را با شكست بدرقه كرد.
اين ديدار كه در ورزشــگاه عليمراديان نهاوند برگزار شــد تيم گرين 
كشاورز ميزبان جام جم بيله سوار ايالم بود كه شاگردان محمد گروسى 

ميهمان خود را با شكست سنگينى بدرقه كردند.
در ايــن بازى گرين حريف خود را با نتيجه 3 بر يك شكســت داد 
و دومين پيروزى خود را جشــن گرفــت. نهاوندى ها در همان نيمه 
نخست نسخه جام جم را پيچيدند و با 2 اميد ظفرى و امير حسنكارى 
به پيروزى رســيدند. در نيمه دوم تيم حريف بازى بســيار خشن به 
نمايش گذاشت ولى داور نسبت به اينكار بى تفاوت بود و تيم حريف  
در دقايق پايانى روى حادثه و شــلوغى جلوى دروازه به گل رسيد و 

بازى با حساب 3 بر يك به سود گرين تمام شد.
در ديگر بازى هاى گروه ســوم نيكان مهر تهــران با 2 گل عقاب را 
شكســت داد، آكادمى كيا 2 بر يك ميهمان خود ذوب آهن اردبيل را 
مغلوب كرد، كاويان نقده با همين نتيجه بر شهداى گروس بيجار فائق 
آمد، نفت ايرانيان با يك گل ستارگان آژنگ آذربايجان را شكست داد 

و كانياو اشنويه با 2 گل تيم اوحدى مراغه را مغلوب ساخت.

مسابقات اسكيت به مناسبت دهه فجر 
 به مناســبت فرا رسيدن ايام ا... دهه فجر و همچنين ميالد حضرت 
فاطمه زهرا(س) و بزرگداشــت روز زن؛ يك دوره مسابقات اسكيت 
در گرايش هاى ســرعت و فرى استايل با مشــاركت آكادمى اسكيت 
سامان گستر همراه با رعايت پروتكل هاى بهداشتى برگزار خواهد شد.

اين مسابقات روز17 بهمن ماه، فرى استايل در 2 بخش بانوان و آقايان 
و همچنين در رده ســنى 6 تا باالى 16 ســال برگزار مى شــود و24
بهمن ماه نيز مســابقات ســرعت در 2 بخش بانوان و آقايان و در رده 

سنى 7 تا باالى 16 سال برگزار خواهد شد.
اين مســابقات به منظور رعايت پروتكل هاى بهداشتى بدون حضور 
تماشاگران برگزار مى شود و شركت كنندگان ملزم به استفاده از ماسك 

و دستكش هستند.
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پيشخوان
تداوم دوره هاى دانش افزايى مربيان كشتى 

استان 
 دوره هاى دانش افزايى كشــتى ويژه مربيان در اســتان همدان تداوم 

خواهد داشت.
مديركل ورزش و جوانان اســتان در كارگاه دانش افزايى مربيان كشتى 
استان همدان با بيان اينكه ورزش كشتى ورزش اول استان همدان است، 
اظهار كرد: امروز بايد براى ارتقاى كمى و كيفى كشتى استان با برگزارى 

دوره هاى دانش افزايى و همچنين پرورش جوانان توانمند تالش كنيم.
حميد ســيفى با بيان اينكه ورزش و دانشــگاه بايد ارتباط مؤثر با هم 

داشته باشند، گفت: امروز هرچه بتوانيم درباره مباحث علمى-ورزشى 
در كنار تاكتيك هايى كه مربيان توانمند اســتان ارائه مى كنند ورود كنيم 

قطعا نتيجه اى دوچندان مثبت خواهيم ديد.
وى از تداوم اين دوره هاى آموزشى ويژه مربيان كشتى و ساير رشته هاى 
ورزشــى اســتان همدان خبر داد و گفت: درحال حاضر براساس آنچه 
هيأت كشتى استان تدارك ديده بيش از 50 دوره دانش افزايى با حضور 
مربيان رشته كشتى از سراسر استان برگزار خواهد شد تا شاهد رشد و 

پرورش جوانان عالقه مند و مستعد در سطح استان باشيم .
سيفى سطح علمى و عملى مربيان كشتى استان همدان را مطلوب ارزيابى 
كرد و گفت: مربيان استان همدان از سطح علمى بااليى برخوردار هستند 

و همين امر ســبب شــده تا انتظار مردم و مسئوالن استان و فدراسيون 
كشتى از مربيان و قهرمانان استان همدان بيشتر باشد.

وى حمايــت همه جانبه از هيأت هاى ورزشــى، مربيــان، قهرمانان و 
مدال آوران استان همدان را اولويت خود عنوان كرد و گفت: در راستاى 
اعتالى ورزش اســتان همدان هرچه در توان داشته باشم به كار خواهم 
گرفت تا اداى دينى باشــد به رشــادت ها و ازخودگذشــتگى شهداى 
گرانقدر و همه آنان كه براى آبادانى و آزادى ايران اسالمى تالش كردند.

گفتنى اســت مدرس نخســتين دوره دانش افزايى مربيان كشتى استان 
همدان، حميد سيفى مديركل ورزش و جوانان استان همدان بود كه در 

2 بخش تئورى و عملى مطالبى را ارائه كردند.

آئين گراميداشت 
شهيد شمسى پور

عليرضا  شــهيد  گراميداشــت  آئين   
شمسى پور در اداره كل ورزش و جوانان 
استان با حضور فرزند شهيد و هم رزمان 
وى و كاركنــان اداره ورزش و جوانــان 

همدان برگزار شد.
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان 
اعالم كرد: ورزشكاران و جوانان زندگى 

خود را بر مدار شهدا استوار كنند.
حميد سيفى در حاشــيه اين آئين اظهار 
كرد: شهيد شمسى پور برند خاص استان 
همدان است كه در سراسر ايران اسالمى 
و كشورهاى جبهه مقاومت شناخته شده 
اســت. وى با بيان اينكه اخــالق نيكو، 
پاكدســتى وتطابق گفتار با عمل شــهيد 
شمســى پور موجب عزت ايشــان شد، 
گفت: شــهيد شمســى پور به ما ياد داد 
كه بدون راننده و تشــريفات هم مى توان 
كار كرد. ســيفى با اشــاره به اينكه شهيد 
شمســى پور راه تداوم انقالب را براى ما 
ترســيم كردند، گفت: شــهدا در تمامى 
امورات ما دخيل هستند و براى ما برنامه 
نوشتند تا بهتر زندگى كنيم. خوشبختانه 
امروز مسأله خودسازى و تهذيب نفس در 
اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان 
حاكم شده است.وى تصريح كرد: مراسم 
گراميداشــت شهيد شمســى پور بايد در 
تقويم اجرايى اداره ورزش و جوانان استان 
همدان گنجانده و هرساله با كيفيت بهتر 

برگزار شود.

لزوم رسيدگى 
به چمن ورزشگاه قدس

 وضعيت چمن ورزشگاه قدس همدان 
مناسب نيســت و نياز به رسيدگى فورى 
دارد. سرمربى تيم فوتبال شهردارى همدان 
با اعالم اين مطلب عنــوان كرد: 75 روز 
اســت كه براى خريد يك كاور كســى 
پاسخگو نيست، شرايط اين زمين باعث 
شد ما 6 بازيكن خود را به دليل مصدوميت 
از دســت بدهيم.رضا طاليى منش با بيان 
اينكه زمين ورزشگاه شهداى قدس نماد 
شــهر همدان است، گفت: روزى كه امير 
قلعه نويــى به همدان آمــد، گفت پس از 
چمن ورزشگاه آزادى، ورزشگاه شهداى 

قدس همدان بهترين زمين ايران است.

ردصالحيت 10 كانديداى 
فدراسيون فوتبال

 براســاس اعالم فدراســيون فوتبال 
صالحيت  بررســى  نخســت  مرحلــه 
كانديداهاى انتخابات اين فدراســيون به 
پايان رسيد كه ده نفر به دليل نداشتن فرم 
تأييديه ردصالحيت شدند. كميته بدوى 
راه  براســاس نقشه  فدراسيون  انتخابات 
مقررات انتخاباتى، مرحله نخست بررسى 
صالحيت كانديداهاى انتخابات فدراسيون 
فوتبــال را در تاريخ يازدهم بهمن ســال 

1399 به پايان مى رسد.

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

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

برابر رأي شماره139960326008000461 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رزن تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى عبداله باطنى محبوب فرزند سلطانحسين به شماره شناسنامه 
1023 و كد ملى  3991374323  صادره از رزن  در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديمى به 
مساحت 170171 مترمربع پالك شماره فرعى 559 از اصلى 195 قريه خورونده واقع در همدان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريداري از مالك رســمي آقايان سلطانعلى فرزند قاسم دارنده 
نسق زارعى شماره 1732 دفتر 5 همدان و سلطانحسين فرزند لطفعلى دارنده نسق شماره 1694 
دفتر 5 همدان 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 انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رســيد، 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 189)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/30

حسين حيدرى - رئيس ثبت اسناد و امالك رزن

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

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

برابر رأي شماره 139960326008000456 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رزن تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى اصالن شــيردل فرزند وجهه اله به شماره شناسنامه 861 و كد 
ملى 4371360361 صادره از رزن در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 96964 
مترمربع پالك شــماره فرعى 336 از اصلى 286 قريه تخت واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك رزن خريداري از مالك رســمي آقاى وجيه اله شيردل دارنده نسق زراعى شماره 58380 
دفتر 3 زنجان 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 انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رســيد، 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 188)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/30

حسين حيدرى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك 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 139960326002000370 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى ارجعلى غالم زاده فرد فرزند حســن به شماره 
شناسنامه 765 صادره از كبودراهنگ در يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 2417/44 
مترمربع مفروز و مجزى شــده از پالك 6 واقع در قريه باشقورتران سهم االرث از مالك 
رسمى آقاى حسن غالم زاده فرد 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 داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم 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 الف367)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/15

محمدصادق بهرامى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

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

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

برابر رأي شــماره 139960326002000602 هيأت موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضى ارجعلى غالم زاده فرد فرزند حسن به شماره شناسنامه 765 صادره 
از كبودراهنگ در يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 5698/60 مترمربع مفروز و مجزى شده 
از پالك 6 واقع در قريه باشقورتران سهم االرث از مالك رسمى آقاى حسن غالم زاده فرد 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 361)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/15

محمدصادق بهرامى - رئيس ثبت اسناد و امالك 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 شــماره 139960326002000375 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
كبودراهنگ تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على غالم زاده فرد فرزند حســن 
به شماره شناسنامه 1059 صادره از كبودراهنگ در يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 
18058/69 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 6 اصلى واقع در قريه باشقورتران سهم 
االرث از مالك رسمى آقاى حسن غالم زاده فرد 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 ســند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 373)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/15

محمدصادق بهرامى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

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

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

برابر رأي شــماره 99/1501  مورخ 1399/11/02 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى عباس كاكائى فرزند محمدولى به شــماره شناسنامه 
1741 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 118/29 مترمربع در قسمتى 
از پالك 2230 اصلي واقع در اســدآباد، خيابان كاشانى، كوچه كاشانى 17 خريداري باواسطه از 
مالكان رسمي آقايان لطف اهللا نعمتى و وفاءاهللا فتوحى 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 463)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/30

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

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

برابر رأي شــماره 139960326002000501 هيأت موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى ارجعلى غالم زاده فرد فرزند حسن به شماره شناسنامه 765 صادره 
از كبودراهنگ در يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 55079/98 مترمربع مفروز و مجزى شده 
از پالك 6 واقع در قريه باشقورتران سهم االرث از مالك رسمى آقاى حسن غالم زاده فرد 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 الف387)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/15

محمدصادق بهرامى - رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

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

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

برابر رأي شماره 1399/1477 مورخ 1399/11/01 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي سهراب سوادى اسماعيلى فرزند محمد به شماره شناسنامه 
4000129856 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 149/03 مترمربع 
در قســمتى از پالك باقيمانده 1 فرعى از 1701 اصلى واقع در اسدآباد محله سيدان خريداري با 
واسطه از مالك رسمي آقاى سيدحسن سجادى 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 داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، 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 الف461)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/30

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهي مزايده

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان

شــركت كشــت و صنعــت و دامپــرورى پــگاه همدان 
ــر و  ــاله ن ــامل گوس ــدادى دام ش ــر دارد تع در نظ
مــاده كشــتارى و قطــع شــير را از طريــق مزايــده 
ــد  ــى توانن ــان م ــذا متقاضي ــاند. ل ــروش رس ــه ف ب
جهــت شــركت در مزايــده از تاريــخ چــاپ آگهــى 
ــع  ــده واق ــه محــل مزاي ــه ب ــك هفت ــدت ي ــه م ب
ــركت كشــت و  ــان ش ــتاى آورزم ــر - روس در مالي
صنعــت و دامپــرورى پــگاه همــدان مراجعــه نمايند. 

ــى:  ــات بيشــتر در آدرس اينترنت اطالع
 www.proteinhamedan.Iran dairy.ir 

سليمان رحيمى»
 هفته هفتم رقابت هاى فوتبال دســته دوم 
قهرمانى باشگاه هاى كشور با انجام 14 بازى 
و ثبت 23 گل انجام شد؛ در اين هفته بيشتر 
مدعيان در مصاف با حريفــان ناكام ماندند 
و پــاس همدان در خانه به پيروزى رســيد، 
شــهردارى نيز در اهواز به نخستين شكست 

خود تن داد.
در ورزشــگاه شــهيد حاجى بابايى مريانج، 
رمضانيان،  همدان بــا تركيــب  پــاس  تيم 
محمداشــتيانى، محمدرضا پايدارى، اشكان 
واحدى، ســيامك رضايى، شــاهين اخوى، 
رضا كاشفى، ميالد حسن پور، رسول رضايى، 
الياس صالحــى و مقداد اكبرخــواه ميزبان 
شهداى بابلســر بود. در اين بازى شاگردان 
مهدى پاشــازاده با ارائه فوتبالى هجومى از 
همان دقايق نخست نبض بازى را در دست 
گرفتند و موفق شدند دومين پيروزى خود را 
در فصل جارى كســب كنند. الياس صالحى 
در دقيقه 6 بازى موفق شــد دروازه بابلســر 
را باز كند تا پاس با آرامش بيشــترى بازى 

را دنبال كند.
پس از اين گل باز افت كرد و توپ بيشتر در 
ميانه ميدان بين بازيكنان ردوبدل شد و نيمه 

نخست با برترى پاس پايان يافت. 
با آغاز نيمه دوم تيم پاس برترى نسبى خود 
را به حريف ديكته كرد و مدافعان هوشــيار 

تيم همدانى حمالت حريف را يكى پس از 
ديگرى دفع كردنــد. در دقيقه 80 بازيكنان 
شهداى بابلســر روى محسن يارى مرتكب 
خطا شدند. اين ضربه را رسول رضايى روى 
دروازه فرســتاد و بهترين گلزن پاس مقداد 
اكبرى توپ را به گل دوم تبديل كرد تا پاس 
دومين پيروزيى فصل را كســب كند و 4 پله 
در جــدول صعود كرد و بــه جمع مدعيان 

پيوست.
ديگر تيم همدانى اين هفته راهى اهواز شــده 
بود كــه در يك بازى جنجالى و پرحاشــيه 
با يــك گل بــازى را به فوالد نويــن اهواز 
واگذار كرد تا نخســتين شكســت فصل را 
تجربــه كنــد. طاليى منش در تركيــب اوليه 
محمد صابرى زاده، حســين كاظمى، ساسان 
جعفرى كيا، پيمان حشمتى، محمد عباس تبار، 
اميرحسين پورقاسمى، ميثم زمانى، اميرابراهيم 
بيگــى، محمــد بيرانونــد، مهــدى خلج و 
سيدمحمدامين ناصرالدينى را در تركيب خود 
قرار داد. شــهردارى در اين بازى مى توانست 
بازنده نباشــد اما حواشــى حاكم بر بازى و 
بى دقتى بازيكنان مانع از كاميابى تيم همدانى 
شد. شــهردارى در روزى كه مى توانست از 
توقف مدعيان نهايت ســود را ببرد شكست 

خورد وتا رده چهارم سقوط كرد.
در ديگــر ديدارهاى اين هفته اســپاد بدون 
گل مقابــل علم و ادب متوقف شــد، اواالن 

كامياران با 2 گل سپيدرود رشت را مغلوب 
كرد، ويســتا توربين با يك گل بر محتشــم 
تبريز فائق آمد، ايران جوان بوشــهر با همين 
نتيجه اميد گناوه صدر شــين گروه نخست 
نفت و گاز گچســاران 2 بر يك شــهردارى 
بندرعباس را با شكســت بدرقه كرد. در اين 
گروه اميد گنــاوه با 14 امتياز صدرنشــين 
است و ويستا توربين تهران با 13 امتياز دوم 
است، تيم هاى سپيدرود رشت، اسپاد تهران 
و شــهردارى همدان نيز با 12 امتياز سوم تا 

پنجم هستند.
امــا در گــروه دوم عقاب تهــران در بم به 
پرواز درآمد و شــهردارى اين شــهر را با 4

گل شكست داد، اترك بجنورد مقابل شاهين 
بندرعامرى و مس شــهر بابــك برابر نفت 
اميديه و نيروى زمينــى تهران در مصاف با 
شــهيد قندى يزد يك بر يك مساوى شدند. 
ميالد مهــر تهران 2 بر يك تيم شــمس آذر 
قزويــن را از ســر راه برداشــت و 2 تيــم 
شــهردارى ماهشهر و ســردار بوكان نيز به 

تساوى بدون گل رضايت دادند.
در پايــان هفته هفتم، گــروه دوم تيم نفت 
اميديه با 17 امتياز در صدر جدول رده بندى 
قرار دارد و تيم مس شــهر بابك با 15 امتياز 
دوم است، نيروى زمينى نيز با 14 امتياز سوم 
اســت و تيم پاس با ده امتياز و 4 پله صعود 

در رده چهارم قرار دارد.

صعود پـاس 
در نخستين شكست شهردارى
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گردشگري

شرايط احتمالى انجام سفر  هاى نوروزى 1400
 سفر  هاى نوروزى درصورت تشديد نشدن شيوع ويروس كرونا و با 
هماهنگى ستاد ملى مقابله با كرونا به صورت برنامه ريزى شده امكان پذير 

خواهد بود. 
معاون گردشگرى كشــور به چگونگى انجام سفر  هاى تعطيالت نوروز 
اشاره كرد و گفت: به موجب مصوبه ستاد ملى مقابله با كرونا با پيش شرط 
تشــديد نشدن شيوع ويروس ســفر  هاى نوروزى با كنترل، نظارت و در 

راستاى ايجاد نشاط اجتماعى انجام مى  شود.
بــه گزارش ايرنا، ولى تيمورى از ارائه طرح هايى از ســوى وزارتخانه به 
ستاد ملى مقابله با كرونا درباره انجام سفر  هاى تعطيالت نوروزى خبر داد 
و افزود: اين سفرها تنها در چارچوب تور  هاى برنامه ريزى شده از طريق 
آژانس   هاى مســافرتى داراى مجوز و تحت نظر وزارت مى راث فرهنگى، 

گردشگرى و صنايع دستى امكان پذير خواهد بود.
معاون گردشگرى كشــور عنوان كرد: براى افرادى كه خارج از تور  هاى 
برنامه ريزى شده به سفر نوروزى  اقدام كنند، ارائه رزرو مركز اقامتى مجاز 

الزامى است.
تيمورى با اشاره به التزام رعايت تمامى پروتكل   هاى بهداشتى ابالغ شده از 
سوى ستاد ملى مقابله با كرونا، اعالم كرد: براساس تصميمات اتخاذشده 
ارتباط تنگاتنگى بين دستگاه   هاى عضو ستاد مركزى خدمات سفر با ستاد 
ملى مقابله با كرونا برقرار خواهد بود كه مسئوليت اين فرايند در سطح ملى 
به عهده وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى و در استان ها 

با استانداران خواهد بود.
وى با بيان اينكه در همين راستا پروتكل   هاى بهداشتى دوباره اطالع رسانى 
مى  شود، اضافه كرد: پيش از آغاز تعطيالت نوروزى و همزمان با تعطيالت 
دوره   هاى آموزشــى براى تمامى ذى نفعان گردشگرى در سطوح ملى و 
اســتانى برگزار مى  شــود و در برگزارى اين دوره ها نظارت كامل اعمال 

خواهد شد.
معاون گردشــگرى كشــور همچنين به تصميمات اتخاذ شــده درباره 
گردشگران ورودى اشاره كرد و گفت: كليات موضوع درباره اتباع ايرانى 
و گردشگران از كشور  هاى كم خطر در كميته   هاى تخصصى از جمله كميته 
اجتماعى و امنيتى ستاد ملى مقابله با كرونا مطرح شده و در نخستين جلسه 

اين ستاد به تصويب نهايى خواهد رسيد.

اگر زائر امام رضا(ع) شديد بدانيد 
 4 مسير ويژه براى تشرف پياده زائران 

به حرم رضوى ايجاد مى  شود
 در طرح جديد شوراى عالى معمارى و شهرسازى براى بافت پيرامون 
حرم مطهر، بر ايجاد مسير  هاى تشرف زائران به صورت پياده به حرم مطهر 
تأكيد شده است؛ لذا ما نيز ايجاد 4 مسير پياده براى تشرف به حرم را در 

دستور كار قرار داده ايم.
سرپرســت شهردارى منطقه ثامن مشــهد با عنوان اين مطلب گفت: در 
راســتاى اجراى طرح نوسازى و بهســازى بافت پيرامون حرم مطهر، 4
خيابان شــعاعى موجود به 8 خيابان تبديل شده است و شارستان رضوى 

نيز از پيشرفت 75 درصدى برخوردار است.
فرهاد حجازى با حضور در مركز 137 شــهردارى و پاســخگويى به 
تماس   هاى مردمى با اشــاره به اينكه بهســازى و مرمــت پياده روها، 
پرتكرارترين درخواست شــهروندان از منطقه ثامن در تماس با 137
بوده است، ادامه داد: همزمان با اجراى شارستان رضوى، پياده روسازى 
آن نيز انجام شــده و از پيشرفت بيش از 80 درصدى برخوردار است. 
همچنين پياده روســازى در خيابان   هاى خزعلــى، بهجت و هاتف نيز 
درحال انجام اســت و فقط بهســازى پياده رو  هاى محدوده باغ نادرى 

باقى مانده است.
حجازى گفت: پروژه كنار گذر بازار رضا(ع) نيز از پيشرفت 75 درصدى 
برخــوردار بوده و در تالش هســتيم تا اين پروژه را پايان ســالجارى به 

بهره بردارى برسانيم.
 به گزارش ايسنا، وى با بيان اين مطلب كه 17 ميليارد تومان بودجه براى 
بهسازى و مرمت پياده رو  هاى منطقه ثامن در سال 99 اختصاص داده شده 
است، اضافه كرد: در طرح جديد شوراى عالى معمارى و شهرسازى براى 
بافت پيرامون حرم مطهر، بر ايجاد مسير  هاى تشرف زائران به صورت پياده 
به حرم مطهر تأكيد شده است لذا ما نيز ايجاد 4 مسير پياده براى تشرف به 

حرم را در دستور كار قرار داده ايم.
سرپرست شهردارى منطقه ثامن اضافه كرد: كوچه مخابرات، كوچه حوض 
امير، كوچه شهيد ســاالرى مقدم و كوچه عيدگاه براى ايجاد مسير ويژه 
تشــرف پياده با كف و بدنه ســازى ويژه درنظر گرفته شده است كه اين 
4 مســير در 6 ماهه نخست ســال 1400، ايجاد و در اختيار زائران قرار 

خواهد گرفت.
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
دلى ديرم ولى ديوانه و دنگ                                  ز دستم شيشه ى ناموس بر سنگ
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■ حديث:
امام سجاد(ع):

حّق مادرت بر تو اين است كه بدانى او تو را در جايى حمل كرده است كه هيچ كس ديگرى 
را حمل نمى كند و از ميوه دلش آن به تو داد كه هيچ كس به ديگرى نمى دهد.    

األمالى للصدوق ، ص453

  شهر گردشگر طرحى در شلوغى بازار 
اين گونه شد كه طرح شهر گردشگر رخ نمايان 
كرد و مقرر شــد برنامه ريزي ها عالوه بر تمركز 
بر جامعه ساكن شــهرها، توجه به گردشگران 
و زمان   هــاى خالي آنها در مقاصد را نيز درنظر 

بگيرد.
طرح شهر گردشــگر مصوب شد تا شهرداران 
و شوراهاي شــهرها و روستاهاي كشور را نيز 
به ايــن موضوع متوجه  كند تا از آن پس برنامه 
كالنشــهري آنها تنها به جمعيت ساكن شهرها 
مختص نشود و برنامه ريزي هاي كالنشهري را با 
درنظر گرفتن جمعيت ساكن و گردشگر تنظيم 

و اجرا كنند.
اين گونــه بــود كه در طرح شــهر گردشــگر 
برنامه ريزي منسجم و يكپارچه در فرودگاه ها، 
ورودي هاي كشــور و شــهرهاي ايــران براي 
جمعيت ســاكن و گردشگر درنظر گرفته شود 
و فقــط برنامه ريزي ها مختص جامعه ســاكن 
كه اكنون در بســياري از شهرهاي كشور رواج 
دارد، نباشــد. قرار شــد شــهر گردشگر مسير 
ريل گذاري شده اي را در شهرهاي كشور ايجاد 

كنند.
ســال 1396 بود كه بر نامه ريزان حوزه ميراث 
فرهنگى و گردشــگرى در ســطح كشورى بر 
اين مهم تمركز كردند كه صنعت گردشــگرى 
براى توسعه نيازمند سياست گذارى   هاى مطلوب 
است كه شهر گردشگرى يكى از گام   هاى مؤثر 

در توسعه گردشگرى است.
ايــن اتفاق درحالى رقم خورد كه ما تا آن زمان 
راهبردى براى گردشگرى نداشتيم، هنوز مفهوم 
روشــنى از گردشگرى در ايران مشخص نبود. 
مــا در كدام بخش حرفى براى گفتن داشــتيم، 
گردشگرى پزشــكى، فرهنگى، طبيعت گردى، 
گل، غذا و كودك! به واقع كدام مسير مشخص 
شده بود كه آن روز رفتند سراغ شهر گردشگر! 

 راهى كه بُرد نداشت 
وقتى راهبرد نداشــتيم، نه سرمايه گذار ايرانى و 
نه خارجى، هيچ يك در حوزه   هاى گردشگرى 
ايران در هيچ شــهرى حاضر به سرمايه گذارى 
نمى شدند و عمال توســعه اى نيز در اين زمينه 
ايجاد نمى شــد. در يك نــگاه اجمالى مى توان 
گفت، متأســفانه تيم اقتصــادى دولت به اين 
صنعت به عنوان صنعــت اقتصادى نگاه نكرده 
بود و گردشگرى را همواره يك مقوله فرهنگى 
درنظر مى  گرفت كه اگر دولت گردشــگرى را 
مقولــه اى اقتصادى ديده و فرابخشــى درنظر 
گرفته بود و همزمان 20 نهاد و دســتگاه را در 
آن فعــال مى كرد امروز در بحران گردشــگرى 

كرونازده حال و روزى بهتر را شاهد بوديم. 
با آنكه در برنامه ششم توسعه حتى يك جمله 
در مورد گردشگرى عنوان نشده بود، مجلس و 
فراكســيون گردشگرى به اين موضوع پرداخته 
و طى جلســات مختلفى در مــاده 99 و 100، 

گردشــگرى را لحاظ كرده و دولت را مجبور 
كردند تا ســند راهبردى گردشگرى را تدوين 
كند. اما هنوز هيچ عمل اجرايى از سوى دولت 

براى راه اندازى اين سند ديده نشده است.
استراتژى آينده بايد برنامه ريزى متقنى مى بود تا 
راهبردها را اعالم كند اما كامال مشخص بود كه 
تيم اقتصادى دولت بــراى اين موضوع راهبرد 
مناسب نداشت و در برنامه ريزى ها و تخصيص 
بودجــه، آن را جدى نمى گرفت و با اين وضع 
تكليف ساير دستگاه ها و اين صنعت دست وپا 

شكسته مشخص بود.
همدان هم گزينه شد

بــه هــر ترتيب برچســب شــهر گردشــگر 
در همــان شــلوغى   هاى كارى رويداد  هــاى 
گردشــگرى بين المللى مترصد چسبيده شدن 
به پيشــانى گردشگرى همدان بود اما برخالف 
برنامه ريزى   هاى ارائه شــده از سوى وزارتخانه 
و پيگيــرى ميراث فرهنگى همــدان آنقدر اين 
پيشــنهاد خام و ايــن مقولــه بى برنامه بود كه 

خروجى آن در هاله اى از ابهام ماند. 
شهر گردشگر كه بارها مورد تأكيد وزير ميراث 
فرهنگى قرار گرفته بود ،مى خواست چه اتفاق 
جديدى در وضعيت گردشــگرى ايران ايجاد 

كند؟
آيا اين عنوان به ايجاد زيرساخت براي صنعت 
گردشــگري ايران منجر شد يا تنها در حد يك 
تئوري از ســوي ميراث فرهنگي مطرح شد و 
رها ماند؟ آيا رويكرد شهر گردشگر در وزارت 
ميراث فرهنگي، صنايع دســتي و گردشــگري 
شــامل جزئياتي اســت كــه بايــد در اختيار 
استان هاي كشور قرار مى گرفت و تحقق آن به 
تغيير رويكرد دســتگاه هاي مختلف در صنعت 

گردشگري ايران وابسته بود؟
 درجه بندى شهرها 

در زمينه گردشگرى
در سال  هاى اخير تعيين معيارها و تدوين مدل 
ارزيابى براى سازمان به منظور ارزيابى و درجه 
بندى شهرها در زمينه گردشگرى، با ايجاد يك 
سيســتم اعتباردهى در سازمان براى ارزيابى و 
درجه بندى شهرها در زمينه گردشگرى و ايجاد 
ساختار  هاى الزم بر مبناى استاندارد و خطوط 
راهنمــاى ســازمان  هاى اعتباردهنده با تمركز 
بر مدل   هاى مطالعاتــى و فرايند  هاى عملياتى 
مرتبــط، بــا درنظرگيرى ضوابــط و مقررات 
ســازمان و نيز ارتباطات و فضاى قانونى همه 
نهادها و ســازمان  هاى دولتى و ساير ذى نفعان 
و تعيين عناوين دوره   هاى آموزشــى موردنياز 
در معاونت گردشــگرى همدان انجام شد؛ اما 
خروجــى اين مطالعات هرگز مســير اجرايى 

خود را پيدا نكرد. 
در آخريــن اظهارنظرات در ايــن زمينه زاهد 
شــفيعى مديــركل دفتر مطالعــات و آموزش 
گردشــگرى درباره پروژه شهر گردشگر عنوان 

كرده اســت، هدف شهر گردشگر كه فاز نخست آن سال 
گذشــته انجام شــد و فاز دوم آن نيز آغاز شده، ارتقاى 
رقابت پذيرى مقاصد گردشگرپذير كشور معرفى و ترغيب 
برند  هاى مقاصد گردشگرى اعم از شهر و روستاست كه 
در پروژه ملى اعتبارســنجى، ارزيابى و رتبه بندى مقاصد 

گردشگرپذير تعريف مى  شود.
وى با اشــاره به اينكه در اجراى فاز دوم پروژه مطالعات 
عميق تــرى روى مقاصد گردشــگرپذير صورت گرفته 
اســت، به تشريح اهداف اين مطالعات پرداخت و عنوان 
كرد: اين مطالعات و تحليل هــا ظرفيت   هاى هر مكان را 

به طور موردى مشخص و 3 هدف را دنبال مى  كنند. هدف 
ارزشــى كه ابزارى براى تحقق يك هدف غايى در ايجاد 
فضايى پويا و رقابتى بين مقاصد گردشگرى كشور است. 
هدف كاربردى كه گواهينامــه اى منطبق بر ظرفيت   هاى 
بالقوه و بالفعل مقصد است و سطح توسعه يافتگى مقاصد 

كشور از منظر گردشگرى را نشان مى  دهد. 
وى تصريــح كرد: ايــن گواهينامه يك برآينــد كلى از 
نتايج حاصل از قدرت برند اعم از دارايى شــهر، تجربه 
گردشــگران، ادراك گردشگران از دارايى، نگرش جامعه 

محلى نسبت به توسعه گردشگرى است. 

به هر ترتيب در امتيازبندى شــهر گردشــگرها، 3 شهر 
كرمان با امتياز 64/26، همــدان 64/19 و اردبيل 58/19

نيز با كسب 3 ستاره به عنوان مقصد گردشگرپذير تعريف 
مى  شوند. نهايتاً هدف از اين پروژه، ارتقاى صالحيت   هاى 
مقاصد و ارســال گزارش جامع آن به ســازمان جهانى 

گردشگرى است.
اما مشــخص نيســت در اين بى برنامگى ها مقوله شــهر 
گردشگر به كجا ختم خواهد شد و اين امتيازات اهدايى 
به شــهر ها با چه هدفى خواهد بود و به عنوان مثال همين 

همدان را به كدام سمت وسو خواهد بُرد.

طرح هايى كه در بى برنامگى  جا مى  مانند 

چه خبر از شهر گردشگر؟
مريم مقدم  »

 «چه خبر از شــهر گردشگر؟» اين پرسشى اســت كه در محافل فعاالن گردشگرى اين 
روزها مطرح مى  شود، اما پاسخ درستى براى آن نيست. از سال 1396 مطرح شد كه همدان 
هم يك شهر گردشگر مى  شود اما تا امروز خبرى از اختصاص اين عنوان يا اعمال برنام  هاى 
در اين زمينه نيست. به نظر مى رسد طرح شهر گردشگر در بازار بى برنامگى   هاى متوليان امور 

در اين حوزه گم شده است. 
در سال  هاى اخير توجه به صنعت گردشگري به يك شعار ُمسرى بين مسئوالن تبديل شد و 
آنقدر اين صنعت الغر را با اهميت خواندند و بر نقش آن در ارزآوري و ايجاد اشتغال سريع 
در كشــور تأكيد كردند كه تب آن همدان را با ظرفيت   هاى دست و پا شكسته گردشگرى 
هدف قرار داد و اين گونه گردشــگرى محور توسعه اســتان ترسيم و مقوله   هاى جدى ترى 

شناخته شد.
 بر همين مبنا رئيس جمهورى ســازمان ميراث فرهنگي را مكلف كرده است كه نگاهي ويژه 
به حوزه گردشــگري داشته باشد و خود نيز چندين بار نقش صنعت گردشگري كشور را به 
اندازه اي مهم دانست كه خواســتار تغيير نام اين سازمان به گردشگري، ميراث فرهنگي و 

صنايع دستي شد. 
پس از آن بود كه همه دســتگاه ها به ويژه سازمان ميراث فرهنگي، مكلف شدند توجه جدي 

به گردشگري داشته باشند.

جشنواره «تئاتر فجر» 
را در خانه ببينيد
 ســه سامانه نمايشــى تلويزيون تئاتر ايران، نمايش 
نت و تيوال فيلم نمايش   هاى اجراشــده در سى ونهمين 

جشنواره تئاتر فجر را پخش مى  كنند.
به گزارش ايســنا، به نقل از روابط عمومى سى ونهمين 
جشــنواره تئاتر فجر، فيلم نمايش   هــاى آثار حاضر در 
ســى ونهمين جشــنواره تئاتر فجر از 14 تا 21 بهمن 
هر روز از ســاعت 18 به مدت 24 ســاعت در 3 سامانه 
 ،/https://tv.theater.ir نمايشى تلويزيون تئاتر ايران
نمايش نت www.namayeshnet.com، تيوال 
عالقه مندان  بــراى   /https://www.tiwall.com
جشنواره قابل تماشا است. جدول زمان بندى پخش اين 

آثار نيز منتشر شده است.
 نشســت   هاى پژوهشى حضورى و مجازى 

جشنواره تئاتر فجر مشخص شد
به گزارش روابط عمومى ســى ونهمين جشنواره تئاتر 
فجر، نشست   هاى پژوهشى سى ونهمين جشنواره تئاتر 
فجر با عنوان «گشــايش فضاى عمــل جديد تئاترى: 
بررســى امكانات، تمهيــدات و زيبايى شناســى تئاتر 

در فضاى مجازى» توســط دفتــر پژوهش، آموزش و 
انتشــارات اداره كل هنر  هاى نمايشى در عمارت نوفل 

لوشاتو تهران برگزار مى  شود.
 برنامه برگزارى اين نشست ها 

به شرح زير است
روز نخســت: كنش ارتباطى جديــد تئاتر در فضاى 
مجــازى؛ مدير پنل: بهــزاد آقاجمالــى؛ اعضاى پنل: 
كيومرث مرادى، يوســف باپيــرى؛ چهاردهم بهمن از 

ساعت 14 تا 16
و  قابليت هــا  مجــازى:  تماشــاخانه  دوم:  روز   ■
محدوديت هــا؛ مدير پنل: بهزاد آقاجمالى؛ اعضاى پنل: 
رضا حامدى خواه، محمد عمروآبادى؛ پانزدهم بهمن از 

ساعت 14 تا 16
■ روز سوم: تغييرات ضرورى تكنيكى و زيبايى شناختى 
تئاتر در فضاى مجازى؛ مدير پنل: افشــين خورشــيد 
باختــرى؛ اعضاى پنــل: على ژكان، ايــوب آقاخانى؛ 

شانزدهم بهمن از ساعت 14 تا 16
■ روز چهارم: اقتصاد تئاتر و عرضه آثار در تماشاخانه   هاى 
مجازى؛ مدير پنل: افشين خورشيدباخترى؛ اعضاى پنل: 
قطب الدين صادقى، شهرام گيل آبادى؛ هفدهم بهمن از 

ساعت 14 تا 16
■ روز پنجم: چالش   هاى آموزش عملى تئاتر در فضاى 

مجازى؛  مدير پنل: سعيد اسدى؛ اعضاى پنل: محمدرضا 
على اكبرى، شيوا مسعودى؛ هجدهم بهمن از ساعت 14

تا 16
نسخه ضبط شــده صوتى (پادكست) و تصويرى هر 
جلســه روز بعد پس از برگزارى نشســت در فضاى 
مجازى ســى و همين جشــنواره تئاتر فجر و سايت 
اختصاصى دفتر انتشــارات نمايش بارگذارى خواهد 

شد.
ســى ونهمين جشــنواره تئاتر فجر به دبيرى حســين 

مسافرآستانه تا 20 بهمن درحال برگزارى است.


