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پنهان در پشت قهرمانان 
 1- قهرمان و پهلوان بودن، كار هر كسى 
نيســت و عالوه بر مهارت آمــوزى نيازمند 
ممارست و اخالق مدارى و رعايت اصولى 
سخت است. البته پهلوانى، به دليل گذشت 
بيشــتر و كار در گمنامــى و رعايت كامل 
اصول اخالقى توصيه شده تر است؛ هرچند 

اين روزها، دنياى قهرمانى...

 2021 ژانويـــه    18   1442 جمادى الثانـــى   4   1399 مـــاه  دى   29 دوشـــنبه  
ــان  ــا   3000 تومـ ــماره 3953  12 صفحــــــــــــه روزنامـــه + نيازمنديهـ ــال هفدهـــم  شـ سـ
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تأمين 
سوخت جايگزين 
درصورت اُفت 
فشار يا قطع گاز

خدمت به شهررا 
بر حضور در 
فدراسيون فوتبال 
ترجيح دادم

تفاهم نامه 
3 بانك عامل 
براى تأمين اعتبار 
سد گرين امضا شد

 وام 50 ميليونى 
با 6 ماه تنفس 

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

منابع طبيعى مانع سرمايه گذارى در بخش معدن است
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همدان پيام همدان پيام 
منتشر مى كند

براى هفدهمين بار

 سال پايانى دولت تدبير و اميد
 همدان و 42مين پيروزى 
انقالب اسالمى
 نگاهى به عملكرد 
بخش خصوصى و دولتى

ويژه ويژه 
دهه فجردهه فجر

با ما تماس بگيريد - تلفن:38264433
مصاحبه، تحليل، گزارش، عملكرد، رپرتاژ، آگهى

ويژه 42 مين پيروزى انقالب اسالمى

توضيحات معاون عمراني استاندار درباره طرح جامع شهر:

مناطق الحاقي به همدان را انسان محور مي سازيم
■ خط آهن فامنين- تاكستان بايد ساخته شود

عمليات ساخت 
پروژه چندمنظوره مالير آغاز شد

آلودگى از مرز 79 روز گذشت 

جاى خالى دستگاه پايش 
در نبود هواى پاك

مدير شهردارى منطقه 
خبر داد 

اجراى روكش 
آسفالت معابر منطقه 2 

با حجم بى سابقه 
در 10 سال اخير

شركت گاز استان همدان اولين استان سبـز كشور در زمينه گازرسانى به شهرها و روستاها در سال 97

گ
رهن

در ف
قع 

ى وا
ظيم

د ع
شهي

ان 
خياب

/



Y K

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

دوشنبه  29 دى ماه 1399  شماره 3953

2

 همدان اين روزها مانند بســيارى 
از كالنشهرها با مشكل آلودگى مواجه  
است، اما مديريت اين آلودگى گويا هر 
روز توجيه جديدى دارد، اين درحالى 
اســت كه چندين قانون مصوب براى 
مديريت منابع توليد آلودگى هوا وجود 

دارد.
قانون  پنجاهــم  اصل  اينكــه  عالوه بر 
اساســى هم حفاظت محيط زيست را 
وظيفه عمومى دانسته و فعاليت هايى را 
كه به آلودگى محيط زيست منجر شود، 
ممنوع كرده است حداقل 2 قانون هم 
بــراى جلوگيرى از آلودگى هوا وجود 

دارد.
قانون نحــوه جلوگيرى از آلودگى هوا 
مصوب سال 1374 و قانون هواى پاك 

كه در ســال 1396 در مجلس تصويب و در 
همان سال براى اجرا به سازمان هاى دولتى و 

عمومى ابالغ شد.
اما با اينكه قانون هواى پاك وظايف زيادى بر 
عهده دستگاه ها گذاشته بود اما اجراى ناقص 
اين قانون تاكنون مشــكالت زيادى را براى 

استان متحمل شده است.
اين درحالى اســت كه معاون محيط انسانى 
اداره كل حفاظــت محيط زيســت اســتان 
همدان، شاخص كيفى هواى استان از ابتداى 
ســالجارى تاكنون را بيــش از 70 روز براى 
و  كــودكان  حساس(ســالمندان،  گروه هاى 
بيماران زمينه اى) ناســالم و آلوده اعالم كرده 

است.

همچنين در گــزارش محيط زيســت آمده 
است كه بيشتر آلودگى هواى استان و كيفيت 
نامطلوب شــاخص آاليندگــى مربوط به 4

شهرستان همدان، مالير، نهاوند و كبودراهنگ 
اســت و شــاخص كيفى هواى 6 شهرستان 
ديگر اســتان از ابتداى ســالجاى تاكنون در 

وضعيت پاك و سالم قرار داشته است.
بنا بر اطالعات مســتند اين سازمان آلودگى 
هوا در آبان ماه در همدان امســال ناشــى از 
pm١٠ يعنــى گرد و غبار بــوده اما در آذر 

و دى امسال ناشى از  pm2/5بوده است.
از طرفى همچنان مهم ترين علت آلوده بودن 
شهر همدان مشــكل در تعداد دستگاه پايش 
هوا است زيرا مجهز شدن به 4 ايستگاه پايش 

كيفى هوا براى ارائه آمار دقيق از وضعيت هوا 
همچنان نياز اصلى در اين زمينه است.

بنا بــر گفته معاون محيط انســانى اداره كل 
حفاظت محيط زيست همدان، اين ايستگاه ها 
بايد در مناطق ترافيكى، مســكونى، تجارى و 
حومه شهر راه اندازى شود تا بتوان آمار دقيقى 

از وضعيت آلودگى ارائه كرد.
هم اينك يك ايســتگاه پايــش كيفى هوا در 
شــهر همدان وجود دارد كه پس از برگزارى 
كارگــروه كاهــش آلودگى هوا بــا حضور 
سالمت  بهداشت،  مسئوالن  بحران،  مديريت 
و هواشناسى مكان نصب اين ايستگاه ارزيابى 
شــد اما بنابر ادعاى محيط زيســت اســتان 
متأســفانه با اينكه مبلغى براى خريد و نصب 

آن به حســاب شهردارى همدان 
واريز شده است اين اعتبار براى 
ساير پروژه هاى عمرانى مديريت 
شهرى هزينه شده است و تاكنون 
نشده  خريدارى  دســتگاه  اين 2 

است.
عــادل عربــى همچنيــن افزود: 
اعضاى هيأت علمى دانشگاه نيز 
در اين باره ورود كــرده تا بتوان 
مكانى جامع الشــرايط براى قرار 
دادن اين ايستگاه انتخاب كرد تا 
گرفته  درنظر  مؤلفه هاى  عالوه بر 

شده در مسير باد نيز باشد.
وى افزود: چند نقطه براى نصب 
اين ايســتگاه درنظر گرفته شــد 
كه درنهايت محوطه بيمارســتان 
بعثت شهر همدان به دليل قرار داشتن در كنار 
خيابان پرتردد، منطقه مســكونى و منتهى اليه 

جهش باد براى قرار دادن انتخاب شد.
با اين حال مســئوالن معتقدند در شهر همدان 
با ثبــت 5 روز آلوده براى تمــام گروه هاى 
حساس شهر 22 درصد نسبت به سال گذشته 

كاهش يافته است.
بيــن  در  اســدآباد  شهرســتان  همچنيــن 
شهرستان هاى استان تنها شهر بدون آلودگى 
در ســال 99 گزارش شــده و مالير نيز تنها 
يك روز آلوده را پشت ســر گذاشــته است، 
اين درحالى اســت كه شهرستان كبودراهنگ 
37 روز و شهرســتان نهاوند 29 روز آلوده را 

پشت سر گذاشته اند.
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پنهان در پشت قهرمانان 
 1- قهرمــان و پهلــوان بودن، كار هر كســى نيســت و عالوه بر 
مهارت آموزى نيازمند ممارســت و اخالق مــدارى و رعايت اصولى 

سخت است.
البته پهلوانى، به دليل گذشــت بيشتر و كار در گمنامى و رعايت كامل 
اصول اخالقى توصيه شده تر است؛ هرچند اين روزها، دنياى قهرمانى 

جذاب تر و پرطرفدارتر است.
2- صفحات تاريخ ايران بيانگر حماســه آفرينى حماسه سازان بسيارى 
است كه در گمنامى با ايثار و فداكارى براى اعتالى وطن و آسايش و 

سربلندى هموطنان قهرمانانه و پهلوانانه اقدام كرده اند.
بســيارى از اين اقدامات پهلوانانه حتى براى ثبت در تاريخ هم عنوان 
نشده است و هرازگاهى با حادثه اى، مشخص مى شود كه چه انسان هاى 
پهلــوان گمنامى كه تمــام زندگى خــود را در راه ميهن، هم ميهن و 
ارزش هاى انســانى و آرمان هاى انقالب گذاشته اند و اگر اين حوادث 
هم رخ نمى داد هرگز هيچ كس از بزرگى آنها و كارشان مطلع نمى شد.

3- دوران دفاع مقدس، نمونه ملموس و روشنى از اخالق پهلوانى مردم 
ايران در دفاع از وطن، ناموس و ارزش ها است كه در تاريخ ايران تبديل 
به دورانى درخشان، بى بديل و گنجى بى پايان براى ارتقاى هر شاخصى 

در جامعه به ويژه شاخص هاى فرهنگى شده است.
اين دوران، با حماسه سازى مردم در اوج وحدت و انسجام اتفاق افتاد 
و مقطعى از خودگذشتگى، ايثار و پهلوانى، فداكارى و گذشت همگانى 

را در خود جاى داد.
4- در دوران دفــاع مقدس و به ويژه پــس از آن، عده اى كه برخى از 
آنها حتى در دفاع مقدس هم حضور نداشــتند، تبديل به بهره برداران 

از آن شدند.
اينان هيچ كس جز خود را رنج كشيده و مصيبت ديده جنگ نمى دانستند 
و اين خودبرتربينى آنها را صاحب حق و حقوقى نشان مى داد كه اين 

عده معدود از هيچ كدام گذشت نكردند.
البته اين اتفاق رياكارانه و دنياطلبانه در خون دل خوردن پهلوانان جنگ 

و مردم حماسه ساز رخ داد.
5- با شيوع كرونا در ايران، وحدت و انسجام بى نظيرى در جامعه براى 
مقابله با اين ويروس شــكل گرفت و تمام مردم براى حماسه ســازى 

ديگرى وارد ميدان شدند.
البته خط مقدم اين مبارزه پزشــكان و كادر درمان بودند و مردم براى 
حمايت و قدردانــى از مجاهدت اين مجاهدان و قهرمانان و پهلوانان 

عرصه درمان و پيشگيرى وارد عمل شدند.
6- ورود مردم و رفتار پهلوانانه و قهرمانانه پزشكان و پرستاران و كادر 
درمان دليلى شد تا در شرايطى كه ايران با فشارهاى اقتصادى، تحريم 
دارو و مشكالت ارزى و... دسته وپنجه نرم مى كرد از بسيارى كشورها 
كه شرايط بهترى دارند، بهتر عمل كند و بتواند 3 موج سخت همه گيرى 
را پشت سرگذاشته و چندين واكسن كرونا را به مرحله تست انسانى 

نزديك كند.
در اين ميان، هنوز مقابله با ويروس تمام نشده برخى از پزشكان، تمامى 
آورده و ارزش و اعتبار افزوده اى كه رفتار قهرمانانه پزشــكان و كادر 
درمان فعال در خط مقدم مقابله با ويروس و درمان مبتاليان براى جامعه 
پزشــكى به ارمغان آورده بودند، با پنهان شدن در پشت اين قهرمانان، 

چوب حراج زده اند.
7- اكنون كه جامعه به پزشكان به چشم قهرمان و ايثارگر و حماسه ساز 
مى نگرد، فعاالن و نهادهاى مسئول جامعه پزشكى نبايد اجازه دهند كه 
برخى با منفعت طلبى و جدا كردن ســفره خود از جامعه، اين نگاه را 

تغيير دهند.
نمونه اين رفتارها، اصرار برخى پزشــكان اســم و رســم دار بر انجام 
عمل هاى جراحى در بيمارســتان هاى خصوصــى و اكراه از عمل در 
بيمارســتان هاى دولتى و ســوق دادن بيماران با نگاه مشترى مدارانه و 
ســودمحور به بيمارســتان هاى خصوصى و دســت به  نقدى است كه 
پذيرش بيمه ها را هــم ندارند و بيمار بايد همه هزينه را نقد پرداخت 
كرده و براى دريافت سهم بيمه ها آواره دفاتر آنها شود، آزارى كه مردم 

را از هرچه پزشك و بيمارستان و دولت و ... است دلزده مى كند.
اين رفتار بايد اصالح شود و دانشگاه علوم پزشكى بايد از منافع مردم 
در برابر پزشكان منفعت جو دفاع كرده و اجازه نگاه درآمدى به بيماران 
توســط برخى پزشكان اسم و رســم دار در زد و بند با بيمارستان هاى 
پول محور را ندهد وگرنه اين رفتارها بر برداشت مردم از قهرمانى كادر 

درمان در كرونا نيز تأثير منفى خود را خواهد گذاشت.

افزايش 77 درصدى كمك حاميان ايتام
 در همدان

 مديركل كميته امداد امام خمينى(ره) در اســتان همدان از افزايش 77 
درصدى كمك حاميان ايتام در همدان خبر داد، به طورى كه يك هزار از ايتام 

همدان نيازمند حامى هستند.
پيمــان تركمانه در گفت وگو با فارس با بيان اينكه در 9 ماهه گذشــته 31 
ميليارد تومان توسط خيران به حساب ايتام و فرزندان محسنين واريز شده 
اســت، اظهار كرد: كميته امداد در اين زمينــه وظيفه هدايت و نظارت بر 

روابط بين ايتام و حاميان را دارد.
وى از افزايش 77 درصدى ميزان كمك حاميان در 9 ماهه امســال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته خبر داد و گفت: حدود يك هزار نفر از ايتام 
و محســنين اســتان همچنان در انتظار حمايت مردم نوع دوست استان و 

خيران هستند.
مديركل كميتــه امداد امام خمينى(ره) اســتان همــدان درباره نحوه 
ثبت نــام در طرح اكــرام ايتام و محســنين يادآور شــد: افراد خير و 
نيكــوكار مى توانند با پرداخت حداقل 50 هزار تومان براى هر يتيم در 
ماه، جزو حاميان ايتام قرار گيرند كه اميدواريم شــاهد افزايش حاميان 

در اين طرح باشيم.
وى افزود: خيرانى كه تمايل به مشــاركت در اين امر خداپســندانه دارند، 
مى توانند عالوه بر مراجعه به دفاتر كميته امداد در سراسر استان، با ورود به 
سايت Ekram.Emdad.ir يا ارسال عدد يك به شماره 030003333 

نسبت به ثبت نام خود در اين فعاليت معنوى اقدام كنند.
تركمانــه در پايان بيان كرد: طرح پويش «ايــران مهربان» كه طرح افزايش 
دريافتى ايتام است نيز درحال اجراست و براى تحقق اين سياست از همه 
اقشــار چه كارمندان دولت، چه بازاريان و چه ساير اقشار براى مشاركت 

دعوت مى شود.

آلودگى از مرز 79 روز گذشت 

جاى خالى دستگاه پايش در نبود هواى پاك

كسب 4 مدال توسط دانش آموزان همدانى
 در المپيادهاى علمى 

 مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان از كســب 4 مدال در 
المپيادهاى علمى كشور توسط دانش آموزان استان خبر داد.

 به گزارش اداره اطالع رســانى و روابــط عمومى آموزش و پرورش 
استان، محمد پورداود گفت: با توجه به گزارش سازمان ملى پرورش 
استعدادهاى درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان دانش آموزان مراكز 
سمپاد استان همدان موفق به كسب 4 مدال در المپيادهاى علمى سال 

تحصيلى 99-98 شدند.
 پورداود افــزود: آيريا گودرزى از دبيرســتان فرزانگان 2 همدان در 
نخســتين دوره المپياد تفكر و كارآفرينى موفق به كســب مدال نقره 

كشورى شد.
 وى خاطرنشان كرد: اشكان سهرابى از دبيرستان عالمه حلى2 همدان 
و محمدپارســا ميرزايى سرمد از دبيرستان دوره دوم عالمه حلى يك 
همدان در سى وسومين دوره المپياد فيزيك و محمدحسين جاويد از 
دبيرســتان عالمه حلى 2 همدان در دومين دوره المپياد جغرافيا مدال 

برنز كشورى را كسب كردند.
 گفتنــى اســت المپيادهاى علمــى در 3 مرحله برگزار مى شــود و 
برگزيدگان اين المپيادها از تسهيالت بنياد ملى نخبگان و ارتقا در رتبه 

كنكور برخوردار خواهند شد.

1- ارائه درخواســت رســمى از صادق خرازى بــراى نامزدى در 
انتخابات رياست جمهورى 1400 نتيجه كنگره حزب نداى ايرانيان 
بوده اســت. گويا در اين كنگره كه به صــورت مجازى با حضور 5
هزار نفر از اعضاى اين حزب برگزار شــده، اصرار بر داوطلبى دبير 
كل حزب در انتخابات بوده است. گفتنى است هرچند انتخاب يك 
نامزد تمام اصالح طلب و به طور مشــخص صادق خرازى در كنگره 
حزب نداى ايرانيان مصوب شــده اما ائتالف با ســاير اصالح طلبان 

نيز رد نشده است.
2- طــرح مجلس براى افزايش يارانه نقدى اجرايى مى شــود. گويا 
كميســيون تلفيق با بررســى طرحى قصد دارد ميزان يارانه را از 45
هزار تومان به حداقل يكصد هزار تومان افزايش دهد. گفتنى اســت 
اين اقدام با حذف ارز 4200 تومانى كاالهاى اساسى از بودجه همراه 

خواهد بود كه پيش بينى برخى بر تورم زا بودن اين اقدامات است.
3- حذف غربالگرى زنان باردار در مجلس مطرح شــده است. گويا 
به رغم اعالم موافقت مجلس با حــذف اين اقدام ضرورى، مجلس 
مصوبه اى در اين زمينه نداشته است. گفتنى است طرح اين موضوع 
در يكى از كميســيون هاى مجلس، حكايت از نفوذ مخالفان ســقط 

جنين حتى قانونى و با نظر پزشك، در مجلس است.
4- اپليكيشن هاى شبكه اجتماعى ايرانى همچنان حمايت مى شوند. 
گويا بــا آنكه اين شــبكه ها در جذب و توليد محتــوا موفق عمل 
نكرده اند، امــا در موضوع كوچ كاربران از واتــس اپ آمريكايى به 
سيگنال، اپليكيشن سيگنال از فروشــگاه هاى مجازى ايرانى حذف 
شــد. گفتنى اســت با اقدام كابران واتس اپ در جهان به نپذيرفتن 
شروط اين شركت براى اشتراك گذارى داده هاى كاربران با فيس بوك 
و ترك اين شــبكه اجتماعى، واتس اپ به روزرسانى جديد خود را 

به تأخير انداخت.
5- يك مســئول بــراى اينكه جوانان وام ازدواج خــود را دريافت 
كنند، پيش بينى قابل تأملى داشته است. گويا وى از ايجاد اختالل در 
پرداخت وام ازدواج با تغيير دولت خبر داده تا جوانان روند دريافت 
وام خود را به تعويق نيندازند. گفتنى اســت گمانه زنى 2 برابر شدن 
وام ازدواج دليلى شده تا بسيارى از جوانان به عمد دريافت وام را به 

سال آينده موكول كنند.

 مدير شــركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
همدان از تأمين ســوخت دوم براى صنايعى كه از 

گاز طبيعى استفاده مى كنند، خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــى شــركت پخش 
فرآورده هاى نفتى منطقه همدان، امين روســتايى با 
اعالم اين خبر، گفت: در پى ســردى هوا، افزايش 
مصرف گاز طبيعى و به تبع آن كاهش فشــار گاز، 
امكان قطعى گاز مصــارف صنعتى وجود خواهد 
داشــت كه با تدابير انديشيده شده سوخت دوم و 

جايگزين براى اين مراكز تأمين مى شود.
وي با اشــاره به شعار ســال جهش توليد اطمينان 
داد: درصورت قطع احتمالى گاز طبيعى، ســوخت 
جايگزين توليدكنندگان كاال و خدمات پيش بينى، 
به اندازه كافى ذخيره سازى و آماده تحويل است تا 

وقفه اى در روند توليد ايجاد نشود.
روستايي با اشاره به اينكه الزمه تخصيص سوخت 
دوم ثبت نام در ســامانه سدف اســت، افزود: اين 
سوخت با اولويت بندى، به عنوان ذخيره و با مدت 
زمان 7 تا 15 روزه در اختيار مصرف كنندگان استان 

قرار خواهد گرفت.
اين مقام مســئول خاطرنشــان كرد: سامانه سدف 
مطابق دستورعمل ماده 44 آئين نامه اجرايى مفاد 5
و 6 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز و فرآورده هاى 
نفتى با هدف كنترل و مديريت توزيع بهينه سوخت 
و فرآورده هاى نفتى يارانه اى ايجاد شــده است و 
بدون طى كــردن مراحل الزم ثبت درخواســت، 
امكان ارائه سوخت به هيچ دستگاهى وجود ندارد.

روستايى يادآور شد: به همين منظور هفته گذشته، 

نشســتى با عنــوان «هماهنگى چگونگــى تأييد 
درخواست ها در ســامانه درخواست فرآورده هاى 
نفتى (سدف)» به ميزبانى منطقه همدان و در محل 
سالن اجتماعات شركت گاز استان همدان برگزار 

شد.
مديــر پخش فرآورده هــاى نفتى منطقــه همدان 
تصريح كرد: اين نشست با حضور مديران ستادى 
و مناطق 37 گانه شــركت ملــى پخش به صورت 
ويدئوكنفرانــس و مديريت و معاونــان منطقه و 
به صورت  تأييــد  متولى  دســتگاه هاى  نمايندگان 

حضورى برگزار شد.
ايشان اطالع رســانى به ذى نفعان، توجيه چگونگى 
ايجــاد و اســتفاده از حســاب كاربــرى و تبيين 
دســتگاه هاى متولى تأييــد را از جمله اهداف اين 

جلسه دانست.
داشــت:  اظهار  روســتايى 
ايــن منطقــه آمادگى كامل 
جايگزين  ســوخت  تأمين 
در مواقع قطــع گاز، برق و 
تمامى  براى  بحران ها،  ساير 
بخش هــاى مصرف كننــده 

را دارد اما دريافت اين ســوخت مستلزم اقدامات 
الزم دستگاه ها درباره درخواست در سامانه سدف 

و تأييد آن است.
ايشان با اشــاره به اينكه در اين زمينه شرايط براى 
همه يكسان است، يادآور شد: درحال حاضر حتى 
اگر خود ما هم نياز به ســوخت جايگزين داشــته 
باشيم بايد مطابق دســتور عمل اقدام كنيم در غير 

اين صورت مجاز به اســتفاده از يك ليتر سوخت 
مايع هم نيستيم.

روســتايى تأكيد كرد: در ايــن فرايند ابتدا مالك يا 
نماينــده واحد متقاضي دريافت ســوخت ذخيره 
بايد در ســامانه تجارت آســان جديــد به آدرس 
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درخواست خود را ثبت كند. 

محدوديت تردد 
شبانه در همدان 
و مالير ادامه دارد

 محدوديت تردد شــبانه از ســاعت 21
تا 4 بامــداد با هدف كاهــش دورهمى هاى 
خانوادگى و شــيوع كرونا در 2 شهرســتان  

همدان و مالير ادامه دارد.
استاندار همدان در ستاد استانى مقابله با كرونا 
از شهروندان خواســت بدون ورود پليس و 
اعمال قانون، محدوديت هاى پيش بينى شده را 
جدى بگيرند و نسبت به حفظ سالمت خود 

و ديگران حساس و مسئوليت پذير باشند.
سعيد شــاهرخى بيان كرد: اعمال محدوديت 
تــردد شــبانه در كاهــش رفت وآمدهــا و 
ميهمانى ها تأثيرگذار بوده اســت، درحالى كه 
رفع ايــن محدوديت احتمال افزايش بيماران 

كرونايى در استان را بيشتر مى كند.
به گزارش ايرنــا، وى اضافه كرد: با توجه 
به روند روبه رشــد دورهمى ها در شيوع 
كرونا و ســهم 75 درصــدى آن در موارد 
ابتال به اين ويروس از شــهروندان انتظار 
مــى رود ميهمانى هــا را به وقــت ديگرى 

كنند. موكول 
شاهرخى گفت: همكارى مردم سبب كنترل 
روند روبه رشــد ويروس كرونا در اســتان 
همدان و عبور از شرايط سخت اين بيمارى 
شــد و هم اينك 4 شهرســتان همدان، بهار، 
اســدآباد و فامنين كه نيمى از جمعيت را در 
خود جــاى داده اند در وضعيت آبى كرونايى 

قرار دارند.
وى بيان كرد: همه فعاليت ها در اين شهرستان 
بــا رعايــت پروتكل هاى ابالغــى صورت 
مى گيرد و اميد مى رود ساكنان در 6 شهرستان 
داراى وضعيــت زرد كرونايــى نيز بتوانند با 
رعايت شــيوه نامه هاى بهداشــتى در شرايط 

عادى قرار بگيرند.
اســتاندار همدان با قدردانى از همكارى ائمه 
جمعه و جماعات در همراهى با ستاد كرونا، 
تأكيــد كرد: مهم ترين آئين ها و مراســم هاى 
دينى مذهبــى به دليل جلوگيــرى از اپيدمى 
ويــروس كرونا برگزار نشــد، بنابراين نبايد 
عده اى با برگزارى مراسم زمينه ساز شيوع اين 

ويروس شوند.
شاهرخى درباره بازگشايى مدارس نيز گفت: 
اجبارى به حضور دانش آمــوزان پايه اول و 
دوم دبستان در مدارس نيست زيرا نبايد اجازه 
بدهيم ســالمت دانش آموزان و خانواده ها به 
خطر بيفتد؛ بنابراين همچنان مى تواند از شبكه 

مجازى براى آموزش استفاده كرد.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى استان همدان 
نيز گفت: برگزارى دورهمى و ميهمانى عامل 
75 درصد موارد ابتال به ويروس كرونا در 2

هفته گذشــته در اين استان بوده و روند روبه 
رشــد اين مؤلفه نگرانى جدى دانشگاه علوم 

پزشكى است.
رشــيد حيدرى مقدم اظهار كــرد: با توجه به 
روند روبه رشــد دورهمى هــاى خانوادگى 
و نزديك شــدن به عيــد نــوروز و ديد و 
بازديدهاى نوروزى بايد از هم اكنون نسبت به 

پرهيز از دورهمى ها اطالع رسانى شود.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى استان همدان 

گفت: تصميم به بازگشــايى مدارس از ديگر 
دغدغه هاى مهم دانشگاه علوم پزشكى است 
زيــرا در دوران بازگشــايى مدارس شــاهد 

افزايش شمار مبتاليان به كرونا بوديم.
حيدرى مقدم افزود: همچنين مدارس اســتان 
درحال حاضــر از امكانــات و ظرفيت هاى 
بهداشــتى الزم براى پذيــرش دانش آموزان 
برخوردار نيســتند، به عنوان مثــال با توجه 
به سردى هوا و بســتن در كالس ها، تهويه 
مناسبى براى كالس درس درنظر گرفته نشده 

است.
وى بيــان كرد: درحال حاضر، 4 شهرســتان 
همدان، اســدآباد، بهار و فامنين در وضعيت 
آبى و 6 شهرســتان ديگر اســتان همدان در 

وضعيت زرد كرونا قرار دارند.
جانشين سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان 
در ادامه اين جلســه گفــت: افزايش ازدحام 
و تجمع در دفاتر پيشــخوان مهم ترين علت 
شــيوع كرونا در اين اســتان اســت و براى 
كاهش سرايت پذيرى كرونا در اين اماكن بايد 

تدبيرى انديشيده شود.
به گزارش ايرنا؛ مهدى فرجى در ستاد استانى 
مقابله با ويروس كرونا اظهار كرد: افرادى كه 
نگران شيوع كرونا هســتند بايد براى كنترل 
اين ويروس نسبت به پيشگيرى از ازدحام در 

دفاتر پيشخوان اقدام كنند.
وى افزود: همچنين با نزديك شــدن به پايان 
سال برخى از مراكز عرضه پوشاك به فروش 
فوق العاده و بــا تخفيف لباس اقدام كرده كه 
اين اقدام آنها سبب ازدحام مردم در اين مراكز 

خريد شده است.
جانشين سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان 

بيان كرد: طبق سركشــى هاى صورت گرفته 
وضعيت رعايت پروتكل هاى بهداشــتى در 
2 شهرســتان مالير و تويسركان نگران كننده 
بوده و هم اينك حدود نيمى از مرگ وميرهاى 

كرونايى مربوط به مالير است.
فرجــى درباره ابتالى تعــدادى از اعضاى 
يك گروه جهادى همدان به ويروس كرونا 
گفت: اين گروه جهادى بــا هواپيما راهى 
سيستان و بلوچستان شدند و پيش از اعزام 
ابتالى 3 تــن از آنها به اين ويروس محرز 

شد.
وى افزود: بنابرايــن كارهاى درمانى الزم بر 
روى مبتاليان صورت گرفــت و مابقى تيم 
راهى سيســتان و بلوچستان شدند، همچنين 
افرادى كه پس از ورود به اين اســتان مبتال 
شــدند نيز با همكارى سپاه اســتان مقصد، 

قرنطينه صورت گرفت.
معــاون عمليات انتظامى اســتان همدان نيز 
گفت: تاكنــون 65 هزار نيروى اين مجموعه 
با حضور در هزار و 200 نقطه نسبت به روند 
اجراى پروتكل هاى بهداشــتى و تصميم هاى 

ستاد ملى و استانى كرونا نظارت كردند.
حميدرضا ســعيدزاده افزود: 20 هزار و 180
بازديد از اماكن توســط پليس صورت گرفته 
است كه 8 هزار و 956 تذكر به متخلفان داده 
شــد، همچنين تخلــف 969 واحد به تنظيم 

صورتجلسه و 761 واحد پلمب منجر شد.
وى ادامه داد: به دنبال اعمال محدوديت هاى 
ترافيكى ناشــى از ويــروس كرونا 34 هزار 
دســتگاه خودرو وارد استان شدند همچنين 
27 هزار دستگاه پيش از ورود بازگشت داده 

شدند.

مدير شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان خبر داد

تأمين سوخت جايگزين درصورت اُفت فشار يا قطع گاز

مبارزه با فساد اعتماد عمومى را 
تقويت مى كند

 جوان گرايى، شناسايى و توجه به گزينش و جذب مديران متعهد و 
توانمند با روحيه جهادى و انقالبى مهم ترين رويكرد و مؤلفه پيشگيرى 

از فساد است.
رئيس كل دادگســترى استان همدان در شــوراى پيشگيرى از وقوع 
جرم استان همدان با بيان اينكه بايد زمينه هاى جرم زا شناسايى شده و 
نهادهاى نظارتى به وظايف قانونى و مسئوليت خويش اشراف داشته 
باشــند، اظهار كرد: براى شناسايى و مقابله با زمينه هاى ايجاد فساد در 
جامعه اساس با مسئوليت معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم 
دادگسترى استان همدان كارگروه شناسايى عوامل فسادزا تشكيل شده 
اســت.به گزارش تسنيم، محمدرضا عدالتخواه با اشاه به اينكه مديران 
نهادهاى نظارتى بايد افرادى كارآمد و پيگير با روحيه مسئوليت پذيرى 
باشــند، گفت: در اين صورت اســت مجرمان عرصه اى براى ارتكاب 
جــرم در جامعه پيدا نمى كنند.رئيس كل دادگســترى اســتان همدان 
عنوان كرد: اين اقدام مانع از حبس اطالعات و بروز فســاد مى شــود 
بنابراين بايد از ســوى مديران مورد توجه قرار گيرد.وى آگاه سازى، 
اشراف اطالعاتى و جرم شناســى را از جمله ويژگى هاى مهم تمامى 
دستگاه هاى نظارتى برشــمرد و مطرح كرد: جوان گرايى، شناسايى و 
توجه به گزينش و جذب مديران متعهد و توانمند با روحيه جهادى و 

انقالبى مهم ترين رويكرد و مؤلفه پيشگيرى از فساد است.

محمدپارسااشكان سهرابى
ميرزايى سرمد

محمد حسين
جاويد

آيريا گودرزى

يام
ن پ

مدا
س: ه

عك
/
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عمليات ساخت پروژه چندمنظوره مالير 
آغاز شد

 شــهردارى مالير بــا توجه به 
گســترش شهرنشــينى و نياز به 
زيرســاخت هاى الزم، به ساخت 
پــروژه اى چندمنظــوره در ميدان 

بهارستان اقدام كرده است.
شهردار مالير با اعالم مطلب فوق 
گفت: پروژه شــامل يك ايستگاه 
آتش نشــانى، ســايت مديريــت 
بحران، چند دهنه مغازه و ... است.

به گزارش روابط عمومى شــهردارى مالير، حسين بابايى افزود: اين 
پروژه با مســاحتى حدود 16 هزار مترمربع در دســت ساخت است 
كه حدود 25 درصد پيشــرفت فيزيكى داشته و در مرحله فنداسيون 

و ديوار كشى است.
وى گفت: افزايش روزافزون جمعيت شهرى و گسترش شهرنشينى و 
نيازسنجى هاى صورت گرفته ما را برآن داشت تا در اين قسمت شهر 
به ســاخت اين مجموعه اقدام كنيم تا ساكنان مستقر در اين محله و 

محالت همجوار از مزاياى آن بهره مند شوند.
بابايى ابراز اميدوارى كرد كه با اقدام جهادى، تالش و همت مضاعف 

تا پايان اين دوره، اين پروژه كامل و در اختيار قرار گيرد.
گســترش ســرانه ابنيه فرهنگى با ســاخت پروژه 

فرهنگى-تجارى ميدان استاندارد مالير
وى ادامه داد: شهردارى مالير در راستاى توانمندسازى محالت هدف 
بازآفرينى مالير و به منظور افزايش شــاخص هاى فرهنگى، به ساخت 

مجموعه فرهنگى تجارى ميدان استاندارد اقدام كرده است.
شــهردار مالير اقدامات شهرداري را در اين باره برشمرد و گفت: اين 
مجموعه در 3 طبقه درنظر گرفته شده و داراى 7 دهنه مغازه در طبقه 

همكف با كاربرى بازار ميوه و تره بار محله اى است.
بابايى افزود: اين پروژه با زيربنــاى هر طبقه حدود 600 مترمربع در 
دست ساخت اســت كه حدود 65 درصد پيشرفت فيزيكى داشته و 
جهت فعاليت هاى فرهنگى ســاكنان محله جويبار(سرجو) در ميدان 

استاندارد درنظر گرفته شده است.
وى در پايان ضمن تشكر از همكارى و صميميت مردم اين محله ابراز 
اميدوارى كرد كه ســاخت اين گونه پروژه ها در محالت حاشيه شهر 
به ارتقاى امور فرهنگى، هنرى و مشــاركت شهروندان عزيز و فهيم 

ماليرى در امور شهرى كمك شايانى كند.

شهردار بهار:
پارك آبى بالتكليف مانده است

■ از 4 پارك محله اى به زودى بهره بردارى مى شود
 ضرورت حمايت از زيرســاخت هاى ورزشى و تفريحى به ويژه 

پارك آبى در شهر، بيشتر احساس مى شود.
شهردار شهر بهار در ديدار با تيم رسانه اى همدان پيام با اشاره به طرح 
نيمه تمام پارك آبى شهر بهار، تأكيد كرد: حيف است كه چنين ظرفيت 
بزرگى در شهر بالتكليف مانده است، الزم است مسئوالن ارشد استان 

براى حل اين معضل اقدام كنند.

محمدرضا يارى ادامه داد: 4 پارك محله اى در راســتاى زيباســازى 
محيطى، افزايش تعامالت اجتماعى، ارتقاى نشــاط و شادابى ساكنين 
محله هاى مختلف شــهر بهــار و همچنين آرامش روان و ســالمت 
شهروندان درحال ايجاد است و به زودى به بهره بردارى خواهد رسيد.

وى با بيان اين مطلب، گفت: حفظ و توســعه فضاى سبز با رويكرد 
توجه به مناطق كم برخوردار انجام مى شــود، همچنين نخستين پارك 

بانوان شهر بهار به زودى بهره بردارى مى شود.
 رسانه ها در انعكاس فعاليت هاى 
مجموعه مديريت شهرى تأثيرگذارند

يــارى ادامه داد: تصميم گيرى درســت با تكيــه بر خرد جمعى 
از مهم ترين اتفاقاتى اســت كه در نهاد شــوراها رقم مى خورد 
و شــوراى شــهر همواره در كنار شــهردارى بر حل مشكالت 
مردم و توسعه شهر با اســتفاده از اين نگاه تأكيد داشته و براى 
هرچه مطلوب تر تحقق يافتن اين مهم، رســانه ها مى توانند بسيار 

باشند. تأثيرگذار 
وى با اشــاره به همجوارى بهار با شــهر اللجين و لزوم گســترش 
گردشگرى، افزود: پياده راه گردشگرى از ميدان حاج قاسم سليمانى تا 

ورودى شهر بهار ساخته مى شود.

آگهـي مزايده

بنياد تعاون زندانيان استان همدان

يك  دارد  نظر  در  همدان  زندانيان  تعاون  بنياد 
مدل 1394  سفيد  دنا   سوارى  خودروى  دستگاه 
مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومى بفروش 

برساند.
متقاضيان مى توانند جهت بازديد خودرو و دريافت 
مورخ  دوشنبه  روز  از  مزايده  در  شركت  فرم 
از   99/11/02 پنجشنبه  لغايت   99/10/29

ساعت 9 الى 14 به آدرس ذيل مراجعه نمايند.
بنزين  پمپ  جنب  فلسطين-  ميدان  همدان- 

فلسطين- بنياد تعاون زندانيان همدان

چه زود از ميان ما رفتى
چه زياد داغ بر دل همه گذاشتى

مردمى بانو
دلسوز و پاك انديش بانو

ميهمان نواز و امانت دار بانو
با شخصيت و صادق بانو
سخاوتمند و فداكار بانو

يادت گرامى تر باد
به همه وابستگان عزيز تسليت مى گو ييم.

بتى – على نائينى

و  با
ی ور

آگهي مزايده (نوبت دوم)

روابط عمومى شهردارى تويسركان

ــوز  ــاس مج ــد دارد براس ــركان قص ــهردارى تويس ش
شــماره 7/517 مورخــه 1399/10/06 شــوراى محتــرم 
اســالمى شــهر تويســركان از طريــق مزايــده عمومــى 
در خصــوص واگــذارى يــا فــروش مالكيــت دو ســهم 
ــه مســاحت  ــازه تجــارى ب ــاب مغ ــك ب از 5 ســهم ي
56/65 متــر واقــع در ابتــداى كوچــه باغــوار- پاييــن 

تــر از ورودى مســجد باغــوار اقــدام نمايــد. 
ســاير اطالعــات و جزئيــات در اســناد مزايــده مندرج 
ــق  ــود از طري ــى ش ــا م ــان تقاض ــت از متقاضي اس
ــه ثبــت  ــدام ب ــت اق ســامانه ســتاد الكترونيــك دول

ــام نمايــد.  ن
(م الف 269)

ـال پايانى فعاليت 
سـ

شوراى پنجم و شــهرداران 

منتخب فرصت ارزيابى 3 سال گذشته 

همدان پيام بنابر 
روندان مى دهد. 

را به شــه

اطالع رســانى، صفحه اختصاصى 
رسالت 

ى مجموعه مديريت شهرى استان 
بلديه را برا

راه اندازى  كرده است تا پس از اين هر هفته صفحه 

وراها به اخبار و عملكرد 
اختصاصى شهرداران و ش

د. در تهيه محتواى اين صفحه 
اين حوزه بپرداز

روابط عمومى هاى محترم نيز همكارى 

ى قدردانى دارد.
دارند كه جا

دبير صفحه: سپيده راشدى
خبرنگاران: سحر يوسفى، زهرا اميرى، يوسف امينى و فاطمه كوكبى جالل

 براى نخســتين بار تخفيــف 30 درصد 
عوارض ســاخت براى معتــادان بهبوديافته 

متقاضى مسكن شهر اختصاص يافته است.
شــهردار قروه درگزين با بيــان مطلب فوق 
گفت: براى نخستين بار شهردارى با موافقت 
شوراى اســالمى شــهر به منظور حمايت از 
معتادان بهبوديافته كه متقاضى پروانه ساخت 
هستند، به تخفيف عوارض ساخت به ميزان 
30 درصد براى معتــادان بهبوديافته متقاضى 

ساخت مسكن اقدام كرده است.
مهــدى اســفنديارى صالح افــزود: براســاس 
ــبت  ــهر به مناس ــالمى ش ــوراى اس ــه ش مصوب
ــروزى  ــن پي ــالگرد چهل ودومي ــيدن س فرارس
ــه  ــاز ده ــالمى و آغ ــالب اس ــكوهمند انق ش
ــف  ــه تخفي ــروه ب ــارك فجــر، شــهردارى ق مب

تفكيــك،  عــوارض  جملــه  از  عوارض هــا 
آماده ســازى، ســاخت، پذيــره تجــارى، تمديــد 
ــوارض  ــه و ع ــب، پيش ــاخت، كس ــوز س مج
ــز  ــهرى) 52 درصــد و ني ــازى (ســطح ش نوس
ــراد  ــه اف ــه ب ــراى هدي ــف 2 درصــدى ب تخفي

ــت. ــرده اس ــدام ك ــاب اق خوش حس
وى ادامــه داد: در همين راســتا مؤديانى كه 
از يكم بهمن ماه تا پايان اســفندماه سالجارى 
نســبت به پرداخــت نقدى عــوارض اقدام 
كننــد درمجمــوع از تخفيــف 30 درصدى 
عوارض هــاى ســاختمانى و صنفى بهره مند 

مى شوند.
اسفنديارى صالح افزود: اين تخفيف ها شامل 
كليــه عوارض هــا و بهاى خدماتــى به جز 
كميســيون ماده 033 قانون شــهردارى ها و 

عوارض خودرو مى باشد.
وى در پايــان بــا اشــاره به اينكه شــهر 
براى رشــد و توســعه هرچه بيشتر نياز به 
پرداخت  در  شــهروندان  پرمهر  دست هاى 
عوارض شــهردارى، گفت: از شــهروندان 
خواهشــمنديم بــا توجه بــه فعاليت هاى 
عمرانــى، فرهنگــى، اجتماعــى، خدماتى 
و اقتصادى در ســطح شــهر و در راستاى 
مشــاركت در تســريع عمــران، آبادانــى 
و توســعه شــهرى، نســبت بــه پرداخت 
عوارض و بدهى هاى معوقه خود با اعمال 
تخفيف هاى متنوع دهــه مبارك فجر اقدام 
كند، زيرا با وجوه پرداختى شما شهروندان 
گرامى، شهر پيشــرفت روزافزون داشته و 
در اداره بهتر امور شهر سهيم خواهيد شد.

شهردار درگزين خبر داد

30 درصد تخفيف 
براى معتادان بهبوديافته 
در پرداخت عوارض شهردارى

ســيمان،  شــهرك  ســاخت  عمليات  به زودى   
ايثارگران، بهداشت، فرهنگيان 2 آغاز مى شود.

شــهردار رزن در ديدار با تيم رســانه اى همدان پيام 
گفت: مجوز ســاخت مســكن در شــهرك سيمان 
بــا 120 واحد در هفته دولت صادر شــده اســت 
كه هم اكنون جواز ســاخت در اين شــهرك براى 

متقاضيان صادر شده است.
حجت ا... عليخانى گفت:  از 3 شــهرك ايثارگران، 
فرهنگيان 2 و شــبكه بهداشت روند پيگيرى مجوز 
ســاخت در شــهرك ايثارگــران با جديــت دنبال 

مى شود.
وى ادامه داد: شــهرك ايثارگران رزن در 272 قطعه 
ســاخته خواهد شــد كه با توجه به حل مشــكل 
كميســيون ماده 5 اين شــهرك، ديگر مشكلى براى 
ساخت وســاز در آنجــا وجود ندارد و شــهردارى 
آمادگــى دارد درصــورت واگذارى زمين توســط 

هيأت مديره مجوز ساخت صادر 
كند.

 ايجاد 2 پارك جديد
عليخانى از ايجــاد 2 پارك در 
رزن خبــر داد و گفــت: اين 2
پارك در ورودى شــهر رزن از 
ســمت آوج ايجاد خواهد شد. 
پــارك بانوان2 نيــز در 5 هزار 
مترمربــع و پــارك گل هــا در 
در 15 بانــوان  پارك  مجاورت 

هزار متر در دهه فجر 
خواهــد  كلنگ زنــى 

شد. 
پيشــرفت   
90 فيزيكــى 

درصدى هتل
عليخانــى اظهار كرد: 
رونــد ســاخت هتل 
شهر رزن با مشاركت 
خصوصــى  بخــش 

مطلوب اســت و هم اكنون اين پروژه 90
درصد پيشرفت فيزيكى دارد.

شــايان ذكر است هتل شــهر رزن در 3
هزار مترمربع زيربنا در 3 طبقه در دست 
ساخت است، افزود: اين هتل داراى 15

سوئيت اقامتى خواهد بود.

 پروژه نامگذارى كوچه هاى شهر اسدآباد با نام 
شهدا آغاز شده است.

به گفته شهردار اسدآباد، پروژه نامگذارى و نصب 
تابلو كوچه هاى شهرك سيداحمد كه مزين به نام 
شهداى شهر است، با همكارى شهردارى و شوراى 

اسالمى شهر آغاز شد.
عليرضا فعله گرى خاطرنشان كرد: از خصوصيات 
مهم يك شــهر، گويا بودن آن اســت و يكى از 
ويژگى هــاى گويا بــودن شــهرها روند صحيح 

نامگذارى معابر آن شهر مى باشد.
وى در ادامه گفت: نامگذارى معابر به نام شهيدان 
هميشه جاويد نه صرف معرفى مكان و جغرافياى 
شــهرى بلكه بيانگر عمق تاريــخ و تداعى كننده 
پيشــينه درخشــان مردم غيور در ايثارگرى و نيز 
پاسداشت پايدارى ارزش هاى واالى انقالب و 8

ســال دفاع مقدس و ارج نهادن به مقام شــامخ و 
واالى شهداى هميشه جاويد و گل بوته هاى سرخ 
انقالب است و اين كمترين كارى است كه مى توان 

براى پاسداشت خون اين شهدا انجام داد.

ســيار  وانت بارهــاى  ســاماندهى   
ميوه فروش در 2 خيابان

 وانت بارهــاى ســيار ميوه فــروش در 2 نقطه از 
شهر اسدآباد شامل خيابان هاى 15خرداد و ميدان 
دانشگاه ساماندهى شدند. شهردار اسدآباد گفت: از 
هفته سوم دى ماه سالجارى ساماندهى وانت بارهاى 
سيار ميوه فروش آغاز شده است.فعله گرى گفت: 
ســاماندهى وانت بارهاى ميوه فروش در اسدآباد 
يكى از دغدغه هاى مديريت شــهرى بود و تمام 
نگاه ها به اين مســأله معطوف شــده بود كه اين 
معضل چگونه از سوى مسئوالن مديريت مى شود.
وى افزود: سرانجام با پيگيرى هاى صورت گرفته 
و با حمايت هاى همه جانبه فرماندارى، دادستانى، 
نيروى انتظامى و راهنمايى و رانندگى اسدآباد اين 
مهم به نتيجه رسيد و از 13 دى ماه 99 وانت بارهاى 
ســيار ميوه فروش مى توانند تنهــا در محل هاى 
ياد شــده خيابان 15 خرداد و ميدان دانشــگاه به 
كاســبى بپردازنــد در غير اين صــورت عالوه بر 
جريمه، ماشين هاى افراد متخلف توسط راهنمايى 
و رانندگى به پاركينگ 

هدايت خواهد شد.
خاطرنشان  فعله گرى 
كرد: با دستور دادستان، 
فرمانــدار،  تأكيــد 
نيــروى  فرماندهــى 
فرماندهى  انتظامــى، 
پيگيرى هاى  و  راهور 

مكرر شــهردارى اســدآباد و با توجه به جلسات 
متعدد در شــهردارى با ميوه فروشان، ساماندهى 
وانت بارهاى سطح شهر از صبح 13 دى ماه پيگيرى 

و اجرا شد.
وى گفت: ساماندهى وانت بارها به منظور رفاه حال 
شــهروندان، كاهش ترافيك و جلوگيرى از ايجاد 

حرج و مرج صورت گرفت.
فعله گــرى ادامــه داد: از آنجايى كه مقرر شــده 
وانت بارهاى ميوه فــروش فقط در مكان هاى ذيل 
مستقر شــوند، از همشــهريان عزيز تقاضامنديم 
جهت خريد مايحتاج خود به اين مكان ها مراجعه 
كرده و در اجراى اين امر مهم شــهردارى را يارى 
كنند.شــايان ذكر اســت با وانت بارهايى كه جز 
مكان هاى درنظر گرفته شــده توســط شهردارى، 
در مكان هــاى ديگرى اقدام بــه فعاليت كنند، با 
قاطعيت برخورد خواهد شــد و خودروى آنها به 
پاركينك انتقال داده مى شود و مسئوليت هرگونه 
عواقب ناشــى از همكارى نكردن در اجراى اين 
طرح متوجــه رانندگان خواهد بــود. مكان هاى 
مشخص شده توسط شهردارى خيابان 15 خرداد، 
ساختمان جهاد قديم و ميدان دانشگاه، بلوار شهيد 

قهارى هستند.

درخشش نام شهدا 
بر تارك كوچه و خيابان هاى اسدآباد

به زودى محقق مى شود
ساخت وساز 4 شهرك در رزن
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شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار اجراى پروژه هاى ذيل  بر اساس فهارس بهاى سال 1399 را به پيمانكاراني 
كه داراى گواهينامه صالحيت بهره بردارى از شبكه ، انشعابات و مخازن آب از وزارت نيرو و گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى باشند، 
از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) واگذارنمايد .كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در 

سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
* تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1399/10/27

* هزينه خريد اسناد مناقصه: مبلغ   500،000 ريال است كه ميبايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب استان همدان 
از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

* مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1399/10/27 لغايت 1399/11/02 تاپايان وقت ادارى.
* آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1399/11/13 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

* تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/11/14 سالن جلسات مناقصه گزار.

* مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به 
شماره 123402/ت50659ه  مورخ 1394/9/22  ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده 

حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/11/13 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
نشانى مناقصه گزار: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال-شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى(شنبه

 تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 41934-021   دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات  و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است.

شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى

شماره 
شماره فراخوان در سامانه موضوعمناقصه

مبلغ برآورد (ريال)ستاد
مبلغ تضمين شركت 
در فرآيند ارجاع كار 

ت (ريال)
ساع

يى
شا
زگ
با

ع/99/253
برونسپارى راهبرى ، بهره بردارى ، نگهداشت ، توسعه ، بازسازى 

و بهسازى منابع تامين آب ، تاسيسات پمپاژ ، انتقال ، توزيع و 
پايدارسازى شبكه هاى آب شرب روستايى شهرستان نهاوند

209900700100009612,553,587,423627,679,3719:
30

ع/99/254
برونسپارى راهبرى ، بهره بردارى ، نگهداشت ، توسعه ، بازسازى 

و بهسازى منابع تامين آب ، تاسيسات پمپاژ ، انتقال ، توزيع و 
پايدارسازى شبكه هاى آب شرب روستايى شهرستان اسدآباد

209900700100009712,743,832,030637,191,60210

   نوبت دوم

ساخت مخزن 150 متر مكعبى حوضچه شير آالت، فنس كشى، اجراى خط پمپاژ روستاى جزوان مجتمع عظيم 
دره از توابع شهرستان كبودراهنگ

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار اجراى پروژه ساخت مخزن 150 متر مكعبى حوضچه شير آالت 
،فنس كشى ، اجراى خط پمپاژ روستاى جزوان مجتمع عظيم دره از توابع شهرستان كبودراهنگ  با برآورد اوليه  4,497,936,478 ريال بر اساس فهارس بهاى 
سال 1399 را به پيمانكاراني كه داراى گواهينامه صالحيت معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در رشته آب (حداقل پايه 5) و گواهينامه تاييد صالحيت 
ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى با سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اوليه 25% مبلغ برآوردي مناقصه و تحويل موقت 
يا قطعي همان پروژه و نيز دو رضايت نامه از باالترين مقام دستگاه اجرايي در كارهاي مرتبط پيشين طي 5 سال گذشته باشند(جهت دارندگان رتبه 5 )، از طريق 
سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) واگذارنمايد .كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. شماره فراخوان در سامانه ستاد 2099007001000095 است . الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

* تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1399/10/27
* هزينه خريد اسنادمناقصه: مبلغ 500،000 ريال است كه ميبايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب استان 
همدان از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1399/10/27 لغايت 

1399/11/02 تاپايان وقت ادارى.
*آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1399/11/13 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

* تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/11/14  ساعت 9 سالن جلسات مناقصه گزار.
* مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار:  224,896,824 ريال است كه پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 6 آيين 
نامه تضمين معامالت دولتى به شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/09/22  ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه 
مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/11/13 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان 

تحويل و رسيد دريافت شود.
نشانى مناقصه گزار: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال-  شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه

 تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 41934-021 ، دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات  و سايت شركت به نشانى www.hww.ir  درج شده است.

 شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى

 به شماره ع/ 99/131-4  

   نوبت دوم

معاون بهره بردارى شركت آب و فاضالب همدان خبر داد
پايان بخشى از مطالعات جمع آورى فاضالب 

از رودخانه «گنجنامه»
 بختيارى فر معاون بهره بردارى و توسعه فاضالب شركت آب و فاضالب 
اســتان همدان از پايان بخشــى از مطالعات طرح جداســازى فاضالب از 

رودخانه گنجنامه همدان خبر داد.
فرهاد بختيارى فر در گفت وگو با خبرنگار بازار ضمن ارائه گزارشــى درباره 
مطالعه طرح جمع آورى فاضالب منطقه توريستى گنجنامه، گفت: با توجه 

به تأمين 15 درصدى آب شرب همدان از رودخانه عباس آباد و نياز به رفع 
آلودگى اين رودخانه، شركت آب و فاضالب استان همدان به منظور مطالعه 
جمع آورى فاضالب توليدى از اماكن حدفاصل رودخانه ميدان عباس آباد تا 
مجموعه گنجنامه قراردادى با موضوع نقشــه بردارى فاز يك و 2 مطالعات 
جمع آورى فاضالب هاى هدايت شده به سمت رودخانه عباس آباد از ميدان 
گنجنامه تا ميدان عباس آباد را با مهندسين مشاور «رى آب» منعقد كرد.

وى با بيان اينكه برابر ارزيابى هاى انجام شده اجراى مطالعات مذكور نيازمند 
750 ميليون ريال اعتبار اعالم شــد، عنوان كرد: برابر قرارداد منعقدشده 
محدوده مورد مطالعه شــامل باغ هاى اطــراف رودخانه عباس آباد و جاده 

گنجنامه، مراكز تفريحى، رستوران ها و همچنين دهكده توريستى گنجنامه 
اســت. بختيارى فر با بيان اينكه اين طــرح مطالعاتى به منظور جمع آورى 
فاضالب منطقه گنجنامه پيشــنهاد شــد، اظهار كرد: براســاس اين طرح 
پيشــنهاد اجراى 15 كيلومتر شبكه جمع آورى فاضالب در 2 طرف حريم 
رودخانه عباس آباد به همراه آزادســازى حريم آن بــا برآورد تقريبى 760 

ميليارد ريال ارائه شده است.
وى عنــوان كرد: طرح مذكور به صورت ثقلى در مجاورت حريم رودخانه با 
تمهيدات خاص و پس از تأمين اعتبار و مشــخص شــدن دستگاه اجرايى 

قابل اجرا است.

سرپرست استان: 
پروين قادري دانشمند

خبرنگاران:  شكيبا كوليوند
 اكرم محمدي، صفورا كاظميان

شماره تلفن: 09183149040

مدير سازمان تعاون روستايى عنوان كرد
پرداخت يارانه گوجه فرنگى به كشاورزان 

استان همدان
 مدير تعاون روستايى استان همدان از پرداخت يارانه محصول گوجه 

فرنگى طرح خريد حمايتى به كشاورزان استان همدان خبر داد.
مجيد مســلمى راد در گفت وگــو با خبرنگار بــازار از پرداخت يارانه 
محصــول گوجه فرنگى طرح خريد حمايتى به كشــاورزان اســتان 
همــدان خبر داد و گفت: مبلــغ 17 ميليارد و 500 ميليون ريال در 
وجه كشــاورزان گوجه كار كه در قالب طرح خريد حمايتى محصول 

خود را تحويل داده بودند پرداخت شد.
وى اضافه كرد: امســال 8 هــزار و 793 تن محصول گوجه فرنگى از 

كشاورزان به صورت حمايتى خريدارى شد.
مســلمى راد افزود: امسال نيز اتحاديه تعاونى  روستايى استان همدان 

به عنوان مباشر خريد حمايتى گوجه فرنگى انتخاب شده بود.
وى با اشــاره به جزئيات طرح خريد حمايتى گوجه فرنگى سال 99
گفت: قيمت خريد محصول مورد نظر از كشاورزان گوجه كار هر كيلو 
ده هــزار ريال بود كه مبلغ 8 هزار ريال از ســوى كارخانه و مبلغ 2

هزار ريال مطابق دســتورالعمل ابالغى طرح، به عنوان يارانه از سوى 
مديريت تعاون روستايى استان همدان پرداخت شد.

مدير تعاون روســتايى استان همدان ادامه داد: مطالبات گوجه كاران 
كامل پرداخت و تسويه شد.

مدير جهاد كشاورزى همدان خبر داد
آغاز عمليات اجرايى شهرك تخصصى 

سير همدان از سال آينده
 مدير جهاد كشاورزى همدان از آغاز عمليات اجرايى شهرك سير 
همدان از سال آينده خبر داد و گفت: شهرك تخصصى سير همدان 

با تكيه بر موضوع فرآورى در زمينى 30 هكتارى ايجاد خواهد شد.
احمد قديمى گرجائى در گفت وگو با خبرنگار بازار درباره برنامه ريزى ها 
براى ســير همدان مطرح كرد: ســير همــدان از اهميت ويژه اى در 
برنامه ريزى هايمان برخوردار است و بر همين اساس تصميم بآن شد 
تا در قالب راه اندازى يك شــهرك سير موضوع فرآورى اين محصول 

پيگيرى شود.
وى از آغاز عمليات اجرايى شهرك سير همدان از سال آينده خبر داد 
و عنوان كرد: شهرك تخصصى سير همدان با تكيه بر موضوع فرآورى 

در زمينى 30 هكتارى ايجاد خواهد شد.
مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان همدان با بيان اينكه هم اكنون 
اين طرح در مرحله شناسايى زمين و وضعيت تخصيص آب است، 
مطرح كرد: در مســير رفع موانع و اخذ استعالمات الزم اين پروژه 

قرار داريم.
وى در پاســخ به اينكه يكى از مشــكالت محصول ســير بوى آن و 
فاضالب اســيدى اســت كه از اين محصــول ايجاد مى شــود و به 
تأسيســات آب و فاضالب صدمه وارد مى كنــد، آيا در اين زمينه به 
بحث هاى زيســت محيطى اين پروژه فكر شده است يا خير؟ اظهار 
كرد: در اين باره از اداره كل محيط زيســت اســتان همدان استعالم 
خواهد شــد و اگر مشــكلى براى آب هاى زيرزمينى و يا خاك ايجاد 
شــود، كوتاه مى آييم و هر نظرى كه اين اداره مطرح كند، مطابق با 

آن پيش خواهيم رفت.
قديمى گرجائــى با تأكيد بــر اينكه تعداد 70 تــا 80 واحد فرآورى 
ســير در اين شهرك مستقر شده و فعاليت خواهند كرد، اظهار كرد: 
سرمايه گذار شهرك سير، فرآورى كنندگان سير و تعاونى سيركاران 

است.
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صادرات محصوالت مشاغل خانگى همدان 
در دستور كار قرار گرفت

 معاون اشــتغال تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان با بيان 
اينكه تســهيل فروش و صادرات محصوالت مشاغل خانگى در دستور 
كار اســت، گفت: تفاهم نامه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى با جهاد 
دانشگاهى براى ايجاد بازار فروش محصوالت و توليدات مشاغل خانگى 

به امضا رسيده است.
مصطفــى قربانفر در گفت وگو با خبرنگار بازار از پرداخت تســهيالت 
بانكى به مشاغل مختلف در استان همدان خبر داد و عنوان كرد: استان 

همدان در اين باره عملكرد خوبى داشته و كارنامه مورد قبولى دارد.
وى با بيان اينكه تســهيالت بانكى در قالــب تبصره 18 قانون بودجه 
اعطا مى شوند، گفت: تسهيالت بانكى در اين قالب به واحدهاى بزرگ 
خوداشــتغالى كه از سوى سازمان جهاد كشــاورزى، سازمان صنعت، 
معدن و تجارت و اداره ميراث فرهنگى اســتان معرفى و داراى مجوز 

هستند، به صورت يارانه اى تعلق مى گيرد.
قربانفــر با بيان اينكه يارانه هاى تعلق يافته به هر واحد متغير اســت، 
گفت: ممكن است به يك واحد يارانه 3 درصدى و به واحد ديگر يارانه 
ده درصدى تعلق بگيرد اما در مجموع ميانگين نرخ سود تسهيالت ارائه 
شده به واحدهايى كه از سوى دستگاه هاى مذكور معرفى مى شوند در 

استان همدان به 7 درصد مى رسد.
معاون اشــتغال تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان افزود: نرخ 

سود اين تسهيالت بانكى در كل كشور بين 12 تا 15 درصد است.
قربانفر درباره ايجاد مشاغل خانگى نيز مطرح كرد: مشاغل خانگى در 
ابتداى كار منابع مالى چندانى نياز ندارند و بيشــترين مشكلى كه در 

مشاغل خانگى وجود دارد مربوط به رونق بازار فروش است.
وى با بيان اينكه تسهيل فروش و صادرات محصوالت مشاغل خانگى 
در دســتور كار اســت، عنوان كرد: در اين زمينــه تفاهم نامه وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى با جهاد دانشــگاهى براى ايجاد بازار فروش 
محصوالت و توليدات حاصل از مشاغل خانگى به امضا رسيده تا بتوان 
با اين روند محصوالت توليدى مشاغل خانگى را با كمك پيشران ها و 

پشتيبانان به بازار فروش متصل كرد.
قربانفر افزود: طى رايزنى با صادركنندگان فرش و قالى، طرح و نقشه اى 
كه مدنظر صادركننده فرش اســت در اختيار افراد شاغل در مشاغل 
خانگى قرار مى گيرد و كار بافندگى قالى با اين نقشــه پيش مى رود و 
بدين ترتيب، ســودى عايد پيشبران و پشتيبانان و سودى نيز نصيب 
فعاالن در حوزه مشاغل خانگى مى شود و مى توانند صادرات محصوالت 

و توليدى هاى خود را نيز در پيش بگيرند.
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 قانون منابع طبيعى بايد اصالح شــود زيرا 
قوانين اين بخش روند سرمايه گذارى در بخش 
استخراج از معادن استان همدان را قفل كرده 

است.
رئيس ســازمان نظام  مهندســى معدن استان 
همدان گفت: متأسفانه منابع طبيعى قوانينى 
را ســر راه گذاشــته كه مانع ثبت و اكتشاف 
معادن است، به نوعى كه در اين قانون آمده هر 
فردى كه معدنى مى گيرد بايد از روستايى كه 
معدن در آنجا وجود دارد، پروانه چراى دام دار 

را حذف كند.
محمدبشــير يوســفى يگانــه در گفت وگو با 
خبرنگار بازار با تأكيد بر لزوم اصالح اين قانون 
ادامه داد: اين روند در گذشــته وجود نداشت 
به نحــوى كه يك معدن دار تنهــا بايد موافقت 
حــذف پروانه 5 تا ده دامــدار را مى گرفت اما 
درحال حاضــر بايد يك معــدن دار كل پروانه 

چراى يك دامدار را حذف كند.
 فعاالن در حوزه معدن 

 با درهاى بسته مواجه مى شوند
رئيس ســازمان نظام  مهندســى معدن استان 
همــدان بيان كــرد: يك دامدار با اين شــغل 
زندگى خود را مى گذراند و امكان اينكه موافق 
باشــد كه پولى بگيرد و پروانه چرايش حذف 
شود وجود ندارد و به اين ترتيب مى توان گفت 
فعاالن در حوزه معدن با درهاى بســته مواجه 

مى شوند.
يوســفى در ادامــه صحبت هاى خــود با بيان 

اينكه ادامه اين روند مشــكل زا اســت، تأكيد 
كرد: قانون منابع طبيعى بايد اصالح شود زيرا 
اين قانون روند سرمايه گذارى در استان همدان 
را قفل كرده و به نوعى از ســال گذشته ميزان 

اكتشاف ما نيز قفل است.
وى در پاســخ به اينكه آيا مشكالت پهنه بندى 
در اســتان همدان مرتفع شــده است يا خير؟ 
اظهار كرد: مشكل بعدى سر راه سرمايه گذاران 
اين بخش پهنه شــدن استان همدان است كه 

همچنان ادامه دارد.

رئيس ســازمان نظام  مهندســى معدن استان 
همدان عنوان كرد: وزارتخانه 2 پهنه بزرگ را 
در استان همدان مدنظر قرار داده تا مطالعاتى 
داشته باشــد و همين موضوع سبب شده يك 
سال اشخاص حقيقى نتوانند در زمينه معادن 

استان همدان وارد كار شوند.
يوسفى ادامه داد: متأسفانه هنوز با مشكل اين 
پهنه هــاى مطالعاتى روبه رو هســتيم و مداوم 
قــول مى دهند كــه تا چند هفتــه بعدى اين 
پهنه ها برداشته مى شــود اما اين مهم محقق 

نمى شود.
رئيس ســازمان نظام  مهندسى معدن استان 
همــدان تأكيد كرد: معــاون هماهنگى امور 
تأكيد  نيــز  همدان  اســتاندارى  اقتصــادى 
كرده هرچه ســريعتر اين پهنه هاى مطالعاتى 
برداشــته شــود كه اميدواريم شاهد اجراى 
اين دســتور در اسرع وقت باشــيم زيرا اين 
مشــكالت ســنگ هاى بزرگــى پيــش پاى 
اســتان  معادن  بخــش  در  ســرمايه گذارى 

مى شود. محسوب  همدان 

كرونـا تلنگري 
بر صنعت بسته بندي

 رئيس انجمن ملى ســيب زمينى ايــران با تأكيد 
بر اينكه شــيوع ويروس كرونا اين موضوع را گوشــزد 
كرد كه بايد به ســمت خريــد محصوالتى برويم كه 
بســته بندى باشند، عنوان كرد: در اين راستا، زمان آن 
رسيده تا مسئولين در مسير تحقق شعار جهش توليد 
قدم بردارند و بايد بروكراسى ها و كاغذبازى ها را از سر 
راه ســرمايه گذارانى كه براى بســته بندى محصوالت 

كشاورزى از مبدأ پا پيش مى گذارند، بردارند.
خســرو طالبى در گفت وگو با خبرنــگار بازار ادامه 
داد: در دوران پســاكرونا، محصوالت كشاورزى بايد 
از مبدأ با رعايت پروتكل هاى بهداشتى درجه بندى، 

دسته بندى و بسته بندى شده باشند.
وى به وضعيت كشــت سيب زمينى در كشور اشاره 
كرد و گفت: در كشــور ايران ساالنه شاهد توليد 5 
ميليون و 200 هزار تُن ســيب زمينى هســتيم كه 
سهم توليد سيب زمينى كاران همدانى از اين ميزان، 
بالغ بــر يك ميليون تا يك ميليون و 200 هزار تُن در 

سال است.
طالبى تأكيد كرد: بســيارى از ســيب زمينى كاران 
همدانــى در زمين هــاى ديگر اســتان ها همچون 
استان هاى كردستان، لرســتان، زنجان و كرمانشاه 
فعال هستند و اســتان همدان به نوعى بارانداز اين 
سيب زمينى ها نيز محسوب مى شود بدين سان بايد 
گفت كه توجه به موضوع صنايع تبديلى، در استان 

همدان ضرورت دارد.
عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى، صنايع معادن 

و كشاورزى ايران وضعيت راه اندازى صنايع تبديلى 
همــدان در حوزه ســيب زمينى را بســيار كمتر از 
ظرفيت آن برشمرد و گفت: نياز است تا اين موضوع 
را در همدان تقويت كنيم و در مســير بسته بندى، 

فرآورى و صنايع تبديلى اين محصول قدم برداريم.
رئيس انجمن ســيب زمينى اســتان همدان عنوان 
كرد: با توجه به شــيوع ويروس كرونا بايد درزمينه 
دسته بندى و درجه بندى ســيب زمينى ها از مبدأ و 

درنهايت دسته بندى آن ها نيز فكر شود.
 بروكراسى هاى ادارى 

از پيش پاى سرمايه گذاران حذف شود
طالبى ادامه داد: نياز به كيفيت توليد و بســته بندى 
مناسب محصول سيب زمينى مطابق با پروتكل هاى 

بهداشتى است.
وى در بخش پايانى صحبت هاى خود يادآور شــد: 

بايد بروكراسى هاى ادارى از پيش پاى سرمايه گذاران 
حــوزه درجه بنــدى، دســته بندى و بســته بندى 

محصوالت كشاورزى حذف شود.
اما به راستى لزوم توجه به ارتقاى بهره ورى كشاورزى 
و كاهــش ضايعات، بخــش مهمى در كشــاورزى 

محسوب مى شود.
اســتان همدان قطب توليد ســيب زمينى كشــور 
و بارانــداز ســيب زمينى اســت اما همواره شــاهد 
گاليه منــدى  ضايعــات،  وجــود  خــورى،  تــازه 
ســيب زمينى كاران و خروج سيب زمينى از استان و 
ورود آنها بــه واحدهاى فرآورى و صنايع تبديلى در 
استان هاى ديگر هســتيم كه البته دراين بين شاهد 
سود دالالن و واسطه ها و البته ديگر استان ها بوده ايم 
كه با خريد سيب زمينى هاى همدان باقيمتى ارزان 
و واردكــردن آن به عرصه فرآورى، خيلى پيش تر از 

همدان گام هاى الزم در اين زمينه را برداشته اند.
با همه اين تفاســير زمان آن رســيده تا بدانيم كه 
علت معدوم ســازى محصوالت كشــاورزى در لب 
مرزهــا، بى توجهى بــه اســتانداردهاى صادراتى و 
شناسايى نشدن مناســب بازار هدف است كه حال 
با شيوع ويروس كرونا و تأكيد بر رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى زمان آن رسيده تا به بحث درجه بندى و 
بسته بندى محصوالت كشاورزى توجه بيشترى شود.

در اين بين، استانى چون همدان كه قطب توليدكننده 
ســيب زمينى است مى تواند پيشگام در اين عرصه و 
البته ورود به حوزه فرآورى و صنايع تبديلى مربوط 
به اين محصول باشــد تا به همــراه اين روند، نه تنها 
مانع از خالى ماندن دستان سيب زمينى كاران بومى و 
ايجاد اشتغال در اين حوزه شده بلكه صادرات و رونق 

اقتصادى را نيز براى استان همدان موجب شود.

رئيس سازمان نظام  مهندسى استان:

منابع طبيعى مانع سرمايه گذارى 
در بخش معدن است
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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 اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139960326005000935 مورخ 1399/10/02 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك نهاوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي بابامراد سياهوشــى فرزند محمد به شماره شناسنامه 62 و به شماره ملى 3961110931 صادره از نهاوند ششدانگ يك باب مغازه 
به مساحت 65/53 مترمربع قسمتى از پالك شماره 896 فرعى از 3871 اصلي بخش يك ثبت نهاوند واقع در كمربندى بروجرد جنب الستيك فروشى روستايى حقوق ارتفاقى ندارد 
خريداري از مالك رســمي احسان اهللا ميرى تصرفات مالكانه متقاضى نسبت به مورد تقاضا محرز گرديده اســت. 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 837)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/29

محمدعلى جليلوند 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

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 اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139960326005001016 مورخ 1399/10/16 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك نهاوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضيه  خانم معصومه ولى الهى فرزند امامعلى به شماره شناسنامه 816 و شماره ملى 3960873883 صادره از نهاوند ششدانگ يك باب 
ساختمان به مساحت 199/09 مترمربع قسمتى از پالك شماره 287 فرعى از 3871 اصلي بخش يك نهاوند واقع در بلوار شاهد خريداري از سلطانعلى ده پهلوان حقوق ارتفاقى ندارد. 
تصرفات مالكانه متقاضى نسبت به مورد تقاضا 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 872)
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/10/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/11/14

محمدعلى جليلوند
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

بيش از 15 هزار راننده تاكسى تسهيالت كرونايى 
دريافت كردند

 مديرعامل اتحاديه تاكســيرانى هاى شهرى كشور اعالم كرد كه تاكنون 15 هزار و 
125 راننده تاكسى در طرح حمايت از مشاغل آسيب ديده از كرونا تسهيالت 2 ميليون 

تومانى دريافت كردند.
مرتضى ضامنى در گفت  وگو با ايرنا افزود: 2 نوع تسهيالت در حوزه رانندگان تاكسى 
به آنها اعطا شده كه نخستين آن تسهيالت مشاغل آسيب ديده توسط وزارت تعاون، كار 
و رفــاه اجتماعى به مبلغ 6 ميليون تومان به همه رانندگان حوزه حمل و نقل عمومى 
درون شــهرى از جمله تاكسى، سرويس مدارس و ساير ناوگان فعال در حوزه حمل و 

نقل عمومى بود كه در سامانه كارا ثبت نام كردند.

بيش از 6000 جنين داراى معلوليت سقط شده اند
 معاون توســعه پيشگيرى و درمان اعتياد سازمان بهزيســتى كشور درباره اهميت 

آزمايش هاى غربالگرى، توضيحاتى داد.
فاطمــه رضوان مدنى در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جــوان، درباره آثار حذف 
آزمايشات غربالگرى، اظهار كرد: درحال حاضر افزايش اميد به زندگى، كاهش سرعت 
بارورى و انباشــتگى ســنى در كشور باعث حركت كشــور به طرف سالمندى شده، 
كــه اين موضوع خود باعــث عوارضى چون كاهش ميزان جمعيت در ســنين كار و 
نبود هماهنگى بين جمعيت توليدكننده و مصرف كننده مى شــود و يكى از راهكار هاى 
مناسب جهت پيشگيرى از مشــكل فوق افزايش ميزان بارورى و ازدياد تولد كودكان 

سالم و كارآمد است.

امتحانات دانشگاه هاى علوم پزشكى مجازى است
 معاون آموزشى وزارت بهداشت اعالم كرد كه امتحانات دانشگاه هاى علوم پزشكى 
عمدتا به صورت مجازى برگزار مى شود. على اكبر حق دوست در گفت وگو با مهر درباره 
شيوه برگزارى امتحانات پايان ترم نيمسال اول 1400-1399 در دانشگاه هاى علوم پزشكى، 
گفت: امتحانات دانشــگاه هاى علوم پزشكى عمدتاً به صورت مجازى برگزار مى شود و 
تنها براى گروه هايى كه در دانشــگاه حضور دارنــد مانند كارورزان امتحانات حضورى 
خواهد بود.در همين زمينه سعيد هاشــمى نظرى رئيس مركز سنجش آموزش پزشكى 
درباره شيوه برگزارى امتحانات پايان ترم نيمسال اول 1400-1399 در دانشگاه هاى علوم 
پزشكى، گفت: امتحانات مجازى دانشگاه هاى علوم پزشكى بر اساس شيوه نامه برگزارى 

آزمون هاى مجازى كه از سوى وزارت بهداشت ابالغ شده برگزار مى شود.

ستاره صبح: جان در تله آلودگى هوا
 غرقه در نيل چه انديشه كند باران را!!

شروع: قيمت طال در سرازيرى سقوط
 پس همونه بدجور ترمز بريده!!

همدان پيام: گاز كافى نداريم برق قطع مى شود
 بنابراين در مصرف آب صرفه جويى كنيد!!

صمت: وام مسكن؛ درد يا درمان
 اينم شده دوستى خاله خرسه!!

كسب و كار : آدرس غلط قطعى مكرر برق
 بس همونه نتيجش شده سوخت مازوت!!

آفتاب: چاى 45 هزارتومانى به قيمت 100 هزار تومان
 شده قضيه يارانه و بسته معشيتى ها!!

مردم ساالرى: عقب راندن بيت كوين از برق خوارى 
 اينم يكى از همون اسم هاى من درآوردى و دهان پر كنه!!

آفتاب: صداى موج چهارم كرونا 
 سيگنالش با آلودگى هوا تركيب شده قطعى داشته!!

اخبار صنعت: بازار خودرو ديگر كشش افزايش قيمت را ندارد 
 ديگه خودرو هم زده بر طبل بى عارى!!

اقتصاد پويا: بى ثباتى اقتصادى ايران، پايان يافت 
  بس ديگه خدا بخواد داريم ميريم تو سراشيبى رشد اقتصادى!!

دنياى اقتصاد: بورس در «تله ارزندگى»
 مى خوان بكوبن از نو بسازن!!

همدان پيام: اشتغال زايى به سبك چينى
 فقط حواستون باشه مثل سبك تغذيه شون نباشه!!

خريدار: احتمال كاهش بيشتر نرخ فلزات گران بها
 بدون شرح!!

راه مردم: خودرو ارزان مى شود اما به يك شرط
 مگه هندوانه س كه به شرط چاقو باشه!!

72 درصد مسكن روستايى نهاوند 
نوسازى شده  است

 رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمى نهاوند با بيان اينكه از ابتداى 
كار مقاوم ســازى واحدهاى مسكونى روســتايى در اين شهرستان 
تاكنون 72 درصد اين واحدها مقاوم ســازى شــده و تعدادى نيز در 

دست اقدام است.
مقاوم ســازى  كار  ابتــداى  از  كــرد:  اظهــار  نثــارى  عليرضــا 
ــون  ــد تاكن ــتان نهاون ــتايى در شهرس ــكونى روس ــاى مس واحده
ــز در  ــدادى ني ــده و تع ــازى ش ــا مقاوم س ــن واحده 72 درصــد اي

ــت. ــدام اس ــت اق دس
به گزارش همدان پيام، وى افزود: تعداد واحدهاى مقاوم سازى شده 
اين شهرستان كه پايان كار دريافت داشته اند از ابتدا تاكنون 15 هزار 
و 900 واحد مسكونى با اعتبارى بالغ بر 180 ميليارد تومان بوده كه 

بر اين اساس نهاوند مقام نخست استان را داراست.
ــه  ــان اينك ــا بي ــد ب ــالمى نهاون ــالب اس ــاد مســكن انق ــس بني رئي
ــزار  ــوع 23 ه ــه درمجم ــتا دارد ك ــد 168 روس ــتان نهاون شهرس
ــكونى  ــد مس ــزار و 371 واح ــا 26 ه ــتايى ب ــوار روس و 450 خان
ــد  ــا اينكــه شهرســتان نهاون ــا توجــه ب ــزود: ب ــرار دارد، اف در آن ق
ــى در  ــر باالي ــه از خط ــد زلزل ــن روى كمربن ــرار گرفت ــل ق به دلي
ــذا الزم اســت  ــاى طبيعــى برخــوردار اســت؛ ل ــه وقــوع بالي زمين
ــار الزم  ــده و اعتب ــازى ش ــتا مقاوم س ــهر و روس ــاكن آن در ش مس

ــا منظــور شــود. ــراى آنه ب
وى بــا تأكيد بر اينكــه امروز اين مســأله مهم يعنى نوســازى و 
مقاوم سازى مساكن روستايى نيازمند همكارى بخشداران و دهياران 
شهرستان است، گفت: درحال حاضر ده هزار واحد مسكن روستايى 

شهرستان نهاوند نيازمند نوسازى و مقاوم سازى است.
نثارى از اجراى طرح هاى هادى روســتايى در سطح شهرستان خبر 
داد و افزود: يكى از برنامه هايى كه در دســتور كار بنياد مسكن قرار 
دارد اجراى طرح بهسازى روستايى است كه تاكنون فاز يك بهسازى 
94 روستا از 168 روســتاى شهرستان در دستور كار قرار گرفته كه 
54 روستا به بهره  بردارى رســيده و 40 روستاى ديگر نيز در دست 

اقدام است.
وى با بيان اينكه تاكنون 22 هزار و 350 واحد مســكن روســتايى 
با كمك اداره ثبت اســناد از بنياد مســكن موفق به اخذ سند مالكيت 
شده اند، گفت: در حوزه شــهرهاى زير 25 هزار نفر تاكنون هزار و 
138 واحد مســكونى ساخته  شــده و هزار و 101 واحد پايان كار 

گرفته اند.

و  آســفالت  روكــش  اجــراى   
اصالح وضعيــت معابر شــهر در رأس 
درخواست هاى شــهروندان از شهردارى 
قــرار دارد و بــه همين دليل شــهردارى 
همدان، پروژه روكش آســفالت در سطح 
وســيع را يكى از اولويت هاى برنامه هاى 
خود قرار داده اســت. شهردارى منطقه 2 
به عنوان يكى از مناطق مهم شهرى نيز به 
اين موضوع مهم توجه كرده و توانسته در 
9 ماهه نخست سالجارى بيش از 50 هزار 
تن آسفالت ريزى در معابر سطح اين منطقه 
داشته باشــد كه در ده سال اخير بى سابقه 

است.
عباس صوفى شهردار همدان از برنامه هاى 
اصلى شهردارى منطقه 2 تا پايان سالجارى 
ســخن گفت و افزود: گفت: ده هزار تن 
آســفالت جهت لكه گيــرى معابر فرعى 
و محالت و 40 هــزار تن جهت اجراى 
روكش آسفالت اساســى در معابر اصلى 
ســطح حوزه نيز از برنامه هاى شهردارى 
منطقه 2 تا پايان ســالجارى اســت. يكى 
ديگر از گاليه هاى شــهروندان ساكن در 
منطقه 2، آب گرفتگى در برخى معابر اين 

منطقه اســت كه مديريت اين منطقه طى 
يك عمليات اجرايى كوتاه مدت به رفع آن 
اقدام كرد تا رضايت شهروندان را كسب 

نمايد.
 آمار بى سابقه در 10 سال اخير

مدير منطقــه 2 همدان نيز حجم عمليات 
روكش آســفالت 9 ماه اخير سطح حوزه 
اســتحفاظى منطقه را بيش از 50 هزار تن 
اعالم كرد و آن را در مقايســه با ده سال 

گذشته بى سابقه دانست.
به گزارش روابط عمومى شهردارى منطقه 
2 همدان، حامد جليلوند با اعالم اين خبر 
توضيــح داد: با توجه به شــيوع ويروس 
كرونا در ســالجارى با تــالش مجموعه 
شــهردارى منطقه 2 و همكارى سازمان 
عمران توانســتيم حجم عمليات روكش 
آســفالت در سطح حوزه را با افزايش 35
درصدى نســبت به سال گذشته، يعنى به 

50 هزار تن در 9 ماه نخست برسانيم.
وى هزينه صرف شــده در حوزه آسفالت 
را 250 ميليارد ريــال اعالم كرد و گفت: 
با توجه به آمار عملكرد سال هاى گذشته، 
اجراى روكش آســفالت امسال شهردارى 

منطقه 2 از لحاظ حجمى نسبت به ده سال 
اخير بى سابقه بوده است.

 توجه به كيفيت در كنار كميت
جليلوند كيفيت اجراى روكش آسفالت را 
در كنار كميــت آن از نكات مهم و مورد 
دقت و توجه شهردارى منطقه 2 برشمرد و 

تصريح كرد: در عمليات روكش آسفالت 
ســطح حوزه، زيرســازى محــل اجراى 
آسفالت و تراكم آن توسط آزمايشگاه هاى 
تحت  شــهردارى،  تأييد  مــورد  معتبر 
نظارت كارشناســان شهردارى منطقه و 

سازمان عمران آزمايش مى شود.
وى نتايج آزمايش هاى آسفالت ريزى هاى 

ســطح منطقه 2 را با 95 درصد مطلوبيت 
عنوان كرد و افزود: اين درصد رقم باال و 
مورد تأييد در بحث كيفيت آسفالت ريزى 

است.
10 هــزار تن آســفالت براى 

لكه گيرى
جليلوند اجراى روكش آســفالت را به 2

بخش آســفالت ريزى اساسى و لكه گيرى 
تفكيــك كرد و خبر از اختصاص ده هزار 
تن آسفالت جهت لكه گيرى معابر فرعى و 
محالت و 40 هزار تن براى آسفالت ريزى 

اساسى در معابر اصلى سطح حوزه داد. 
وى در اين باره توضيح داد: كوچه اركيده، 
بنفشــه، ميخك و اقاقيا واقع در كوى امير 
كبير، كوچه رفاه 8 واقع در شهرك بهشتى، 
كندرو بلوار مطهرى، كوچه پرتو واقع در 
بلــوار 15 فروردين، خيابان مهر، طراوت، 
بهاران، بديع الحكما، گل و نگارستان واقع 
در كوى پرديس، بلــوار محمديه، خيابان 
رازى جنب بيمارستان بعثت، خيابان نايب 
احمد، بلوار 9 دى، كوچه كنعان و شقايق 
واقع در بنى هاشم، كوچه شهيد ارزانفود 
واقع در جنب خيابان تختى، كوچه مشكى 
واقــع در حصار حاج شمســعلى و مانند 

تنها  بخشــى اين 
از معابرى هستند كه در سالجارى روكش 

آسفالت آن صورت گرفته است.
 اولويت با معابر آسيب ديده

جليلوند تعيين اولويت بندى عمليات هاى 
آســفالت ريزى در نقاط مختلف ســطح 
حوزه استحفاظى منطقه را فرسوده و كهنه 
و آسيب ديده بودن آسفالت معابر اصلى با 
تأييد معاونت فنى و عمرانى شــهردارى 
منطقه عنوان كــرده و در ادامه گفت: در 
معابر فرعى نيز اجراى آســفالت براساس 
بررسى و مشــاهدات ميدانى كارشناسان 
منطقــه و يا بنا بــه درخواســت اهالى 
محــل و يا پس از حفارى دســتگاه هاى 
خدمات رســان انجام مى گيرد و همچنين 
حفارى هاى ايجاد شــده در سطح معابر 
و خيابان ها نيز در اســرع وقت توســط 
اكيپ هاى آســفالت كارگاه امانى معاونت 
خدمات شهرى و اجرايى منطقه لكه گيرى 

مى شود.
 مهار آب هاى سطحى

مدير شــهردارى منطقه 2 همدان با اشاره 
آب هاى  جمــع آورى  عمليات  اجراى  به 
ســطحى و لوله گذارى بلوار مطهرى و 9 
دى نيز گفت: اين پروژه يكى از مهم ترين 
اقدامات در حوزه مهار آب هاى ســطحى 
است كه براساس مشاهدات اخير با اجراى 
اين طرح مشــكل آبگرفتگى معابر در اين 

محدوه مرتفع شده است.
جليلوند با اعالم اينكه عمليات حفارى و 
لوله گذارى در اين پروژه به پايان رســيده 
است و در اين فصل آب گرفتگى معبر در 
اين محدوده اصالح شده، افزود: هم اكنون 
تونل هاى  بتن ريــزى  مرحله  در  پــروژه 
حفرشــده در بلوار مطهرى قــرار دارد و 

ان شاءا... تا پايان سال به پايان مى رسد.
وى اعتبــار عمرانى اين پــروژه را 130
ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: 3 كيلومتر 
لوله گــذارى در خيابان هاى اطراف ميدان 
رســالت و بلــوار 9 دى و مطهرى انجام 
شــده تا از طريق آن آب هاى سطحى به 
سمت رودخانه پشت پمپ بنزين فروغ 

هدايت شود.
 نحوه اجراى پروژه

مدير شهردارى منطقه 2 همدان به نحوه 
اجراى اين پروژه پرداخت و تصريح كرد: 
ايــن پروژه از ميدان 9 دى آغاز و به بلوار 
مطهرى به سمت رودخانه جنب مزداگينه 
ختم مى شود كه ابتدا با عمليات حفارى در 
ســنگ هاى سخت به شكل تونل صورت 
پذيرفــت و با اجراى لوله گذارى و تثبيت 
تونل ها توســط اجراى بتن به ســرانجام 

مى رسد.
جليلوند افزود: از نكات قابل توجه در اين 
پروژه مى توان به صرفه جويى در هزينه ها، 
زمان و ســختى حفارى در ســنگ هاى 
سخت اشاره كرد كه با تعيين راهكارهاى 
مناســب از حفــارى به طــول 600 متر 
جلوگيرى شــد كه در نتيجــه در زمان و 

هزينه صرفه جويى گرديد.
مدير شهردارى منطقه 2 همدان از اجراى 
بيش از 7 هــزار متر جدول گذارى نهرى 
در جهــت هدايت آب هاى ســطحى در 
سطح منطقه خبر داد و افزود: از آنجا كه 
كاهش خطرپذيرى شهر در مقابل سيالب 
يكــى از پروژه هاى مهم در شــهردارى 
اســت، با ايجاد و ترميم نهرى سعى در 
جمــع آورى و هدايــت اصولى آب هاى 
روان داريم تا به اين طريق بتوانيم گامى 
در كاهش آسيب هاى ناشى از آن برداريم. 
از اين رو شــهردارى منطقه 2 پروژه هاى 
اجراى نهرى خيابان شــهدا، عمار، بلوار 
شــهيد مصيب مجيدى و صياد شيرازى، 
خيابــان گلزار، بلــوار محمديه و 9 دى، 
خيابــان نايب احمــد و چندين معبر در 
كوى محمديه را در دستور كار قرار داد و 

به پايان رسانيد.
جليلونــد در پايان هــدف از اجراى اين 
پروژه ها را هدايت و دفع آب هاى سطحى، 
كنترل روان آب ها و ارتقاى سطح كيفى و 
ايمنى معابر شهر، ارتقاى سطح بهداشت 
محيط زندگى و جلب رضايت شهروندان 
عنوان كرد و در ادامه گفت: افزايش كيفيت 
زندگى شــهروندان يكى از شاخص هاى 
رضايــت از عملكرد شــهردارى ها بوده 
كه ســاماندهى هدايت آب هاى سطحى، 
ســهولت در عبور و مرور، ارتقاى سطح 
ايمنى معابر و مديريت به هنگام بحران در 
شرايط جوى نامناسب از برنامه هاى مهم 

شهردارى محسوب مى شود.

مدير شهردارى منطقه خبر داد 

اجراى روكش آسفالت معابر منطقه 2 
با حجم بى سابقه در 10 سال اخير

جليلوند: 3 كيلومتر 
لوله گذارى در خيابان هاى 

اف ميدان رسالت و بلوار9 
اطر

دى و بلوار مطهرى انجام شده تا 

از طريق آن آب هاى سطحى به 

سمت رودخانه پشت پمپ 
بنزين فروغ هدايت 

شود.

گزارش ويژه
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تأكيد رئيس شوراى شهر همدان در صحن شورا:
دفترچه عوارض محلى سال 1400 شهردارى 

متناسب با معيشت مردم باشد
 رئيس شوراى اســالمى شــهر همدان تأكيد كرد: شهردارى بايد 
دفترچه عوارض محلى سال 1400 را متناسب با وضعيت معيشتى مردم 

تدوين كند.
به گزارش روابط عمومى شوراى اســالمى شهر همدان، سيدمسعود 
عسگريان در هفتادويكمين جلسه صحن شورا كه با محوريت بررسى 
ارزش  معامالتــى 1400 شــهردارى همدان برگزار شــد، افزود: در 3
سال گذشــته طرح نخستين شهردارى بر اين بود كه به سمت عدالت 
اجتماعى حركت كند اما امروز در ســال چهارم از دوره پنجم شــورا 
قرار داريم و شــهردارى همچنان در اين زمينه قادر به رعايت عدالت 

اجتماعى نشده است.
عسگريان افزود: با افزايش ارزش معامالتى و محاسباتى كه در دفترچه 
عوارض محلى مشــاهده مى شــود، اين امر نه تنها عدالت اجتماعى را 
به دنبال ندارد بلكه ما يك درآمد و عوارض مضاعف چندصد درصدى 
از مردم اخذ خواهيم كرد، به اســتناد اينكه در حاشيه هاى شهر پروانه 

رايگان صادر مى كنيم و اين عادالنه نيست.
وى خطاب به مديران شهردارى همدان تأكيد كرد: در تدوين دفترچه 
عوارض محلى نرخ مشــخصى را ارائه دهيــد كه براى عموم عدالت 
رعايت شــود تا با شرايط اقتصادى كنونى فشار مضاعفى به مردم وارد 
نشــود، اگر قرار است بخشى از هزينه ها و درآمدها را تأمين كنيم بايد 

دفترچه به صورت منطقى تدوين شود.
رئيس شوراى شهر همدان در پايان سخنانش از تمديد مهلت ثبت نام در 

جشنواره شهروندان برگزيده تا پايان دى ماه جارى خبر داد.

ماده 56 ضامن ادامه پروژه گرين بدون توقف
تفاهم نامه 3 بانك عامل براى تأمين اعتبار 

سد گرين امضا شد
 نهاوند-معصومه كمالوند-خبرنگار همدان پيام: با امضاى تفاهم نامه 
تأمين اعتبار سد گرين نهاوند با حضور رؤساى بانك هاى كشاورزى، 
تجــارت و صادرات و با حضور نماينده نهاوند در مجلس، حاال ديگر 
مى توان نسبت به ادامه عمليات اجرايى اين پروژه بدون توقف اميدوار 
بود. نماينده  مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه اعتبار 
ســد گرين با امضاى مديران عامل بانك هاى كشــاورزى، تجارت و 
صادرات تأمين شده، افزود؛ با امضاى تفاهم نامه تأمين اعتبار سد گرين 
نهاوند كه از محل ماده 56 است و مشكل اعتبارى ريالى اين پروژه حل 

و عمليات اجرايى آن به زودى و دوباره آغاز خواهد شد.
به گفته عليرضا شهبازى، مجموع اعتبار مورد نياز براى ادامه عمليات 
اجرايى پروژه ســد گرين 337 ميليارد تومان اســت كه بر اساس اين 

تفاهم نامه به اين پروژه تخصيص خواهد يافت.
شــهبازى گفت: بانك هاى كشــاورزى، صادرات و تجارت با امضاى 
تفاهم نامه اى بــراى تأمين مالى پروژه تكميل ســد مخزنى گرين در 
شهرستان نهاوند اســتان همدان با عامليت بانك كشاورزى همكارى 

خواهند كرد.
اين تفاهم نامه بين شــهبازى نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى 
اســالمى به امضاى روح ا... خدارحمى مديرعامل بانك كشــاورزى، 
حجت ا... صيــدى مديرعامل بانــك صادرات و رضــا دولت آبادى 

مديرعامل بانك تجارت رسيده است.
اين طرح با عامليت بانك كشــاورزى و تضمين نامه سازمان برنامه و 
بودجه كشــور پرداخت خواهد شد تا پروژه تكميل سد مخزنى گرين 

نهاوند متعلق به شركت آب منطقه اى همدان انجام شود.
مديرعامل بانك كشــاورزى در اين جلسه با اشــاره به مشاركت 40 
درصدى و عامليت 60 درصدى اين پروژه توســط بانك كشاورزى، 
اظهار اميدوارى كرد: با پيگيرى سازمان آب و مجرى طرح و تخصيص 
منابع به زودى پروژه تكميل و مردم منطقه از مزاياى اين طرح بهره مند 
شوند. خدارحمى افزود: تأمين حق آبه كشاورزى پايين دست به روش 
آبيارى تحت فشار براى 5 هزار و 670 هكتار زمين به عالوه حق آب هاى 
كشاورزى دشت چمچال، تأمين آب شرب مورد نياز شهرستان نهاوند 
و روستاهاى اطراف، تأمين آب مورد نياز صنعت منطقه، افزايش توليد 
انرژى برق آبى نيروگاه گاماسياب، كنترل سيالب و .. از جمله مزاياى 

اجراى طرح تكميل سد مخزنى گرين نهاوند است.
 تحويل دستگاه اكسيژن ساز به بيمارستان نهاوند

وى همچنين بيان كرد: دســتگاه اكسيژن ساز مورد نياز نهاوند تحويل 
شبكه بهداشت و درمان و بيمارســتان شهيد قدوسى نهاوند شد. اين 
دســتگاه اكسيژن ســاز براى زمان بحران كرونا است كه امروز توسط 
شركت هوابار دانشــگاه علوم پزشكى استان تحويل بيمارستان شهيد 
قدوسى نهاوند شد. نماينده نهاوند گفته است، اين تجهيزات با پيگيرى 
او در جلســه اى به همراه مدير شبكه بهداشــت شهرستان در وزارت 
بهداشت اختصاص يافته است. شهبازى از اختصاص برخى تجهيزات 
ديگر هم به بخش بهداشت و درمان نهاوند خبر داده است. پيش از اين 
هم قرار بود دستگاه سى.تى اسكن نهاوند توسط علوم پزشكى تا پيش 

از دهه فجر به شبكه بهداشت شهرستان تحويل داده شود.

امكان انتقال حق بيمه از صندوق روستائيان 
به ساير صندوق هاى بازنشستگى فراهم شد

 به دنبال پيشــنهاد وزيــر تعاون، كار و رفاه اجتماعى به شــوراى عالى رفاه و تأمين 
اجتماعى، اين شــورا در مصوبه اى با نقل و انتقــال حق بيمه از صندوق بيمه اجتماعى 
كشاورزان، روستائيان و عشاير به ساير سازمان ها و صندوق هاى بازنشستگى يا بالعكس 

موافقت كرد.
براســاس اين مصوبــه به منظور هماهنگى در نقل و انتقال حــق بيمه بين صندوق هاى 
بازنشستگى كشورى و به استناد تبصره 2 بند الف ماه 57 قانون احكام دائمى برنامه هاى 

توسعه كشور مصوب 1395 نقل و انتقال حق بيمه از صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، 
روســتائيان و عشاير به ســاير ســازمان ها و صندوق هاى بازنشســتگى و يا بالعكس 

امكان پذير است. 
مديرعامل صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، روستائيان و عشــاير در اين زمينه بيان 
كرد: براساس مصوبه شــوراى عالى رفاه كه با پيگيرى هاى فراوان انجام شد اين امكان 
فراهم شــد تا عزيزانى كه عضو صندوق بيمه روستائيان و عشاير هستند، بتوانند سوابق 
بيمه اى خود را نزد اين صندوق به ساير صندوق ها به ويژه سازمان تأمين اجتماعى ببرند.

ــدوق  ــه اى از صن ــوابق بيم ــال س ــكان انتق ــود ام ــه نب ــان اينك ــا بي ــيركانى ب ــى ش عل
روســتائيان بــه ســاير صندوق هــاى بازنشســتگى بــود، افــزود: در برخــى مــوارد، بنــا 

بــه داليلــى يــك روســتايى ممكــن اســت دوران جوانــى خــود را در روســتا گذرانــده 
باشــد امــا فرصــت  شــغلى ايجــاد شــود كــه بتوانــد تحــت پوشــش تأميــن اجتماعــى 
ــا نمى توانســتند ســابقه بيمــه صنــدوق روســتائى  ــرد، ام ــرار بگي ــا ســاير بيمه هــا ق ي
ــن  ــا در اي ــردازى آنه ــان بيمه پ ــد و به نوعــى زم ــل كنن ــا منتق ــاير صندوق ه ــه س را ب

ــه هــدر مى رفــت. ــدوق ب صن
وى با تأكيد بر اينكه امروز با اين مصوبه اين امكان وجود دارد كه ســوابق بيمه اى خود 
را منتقل كنند، گفت: مردم براى اين موضوع عجله نكنند و با مشــاوره كافى اين كار را 
انجام دهند، از سوى ديگر جابه جايى حق بيمه هزينه هاى جانبى دارد و با آگاهى كامل 

نسبت به هزينه ها بيمه خود را منتقل كنند.

آگهي حصر وراثت
آقــاى محمدناصــر جليلــى داراى شــماره شناســنامه 5029198245 بــه شــرح دادخواســت بــه كالســه 112/9900500ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصــر 
وراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان اميــر جليلــى بــه شــماره شناســنامه 5020022543 در تاريــخ 1399/10/01 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود 
ــد 1342 صــادره  ــه شــماره شناســنامه 495 متول ــد محمدعلــى ب ــه:1- محمدناصــر جليلــى فرزن زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت آن متوفــى منحصــر اســت ب
ــى، 3-هانيــه جليلــى  ــادر متوف ــد 1345 صــادره از فامنيــن م ــه شــماره شناســنامه 738 متول ــد گالبعلــى ب ــى، 2-زهــرا ســرخوش فرزن ــدر متوف از فامنيــن پ
فرزنــد ابوالمحســن بــه شــماره شناســنامه 5020104401 متولــد 1377 صــادره از فامنيــن همســر متوفــى، 4-حامــد جليلــى فرزنــد اميــر بــه شــماره شناســنامه 
0317106937 متولــد 1397 صــادره از كــرج پســر متوفــى. اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر 
كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. (م 

الــف 297)
مهدى رجب زاده 
 قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين 

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 اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139960326006001279 - 1399/08/26 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم محدثه تركاشوند فرزند على به شماره شناسنامه 3920410637 صادره از مالير ششدانگ يك باب ساختمان و دو باب مغازه به مساحت 
243/24 مترمربع قسمتى از پالك يك اصلي اراضى دولت آباد واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى آقاى ميراحمد فتاحى 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 403)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/14

محمدرضا امينى 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

غزل اسالمي»
 به تازگــى الحاق 680 هكتار زمين به شــهر 

همدان چالش برانگيز شده است. 
قرار بر اين اســت كه بخشي از زمين هاي پشت 
روستاي شــورين كه مربوط به راه وشهرسازي 
است و يا زمين هاي شهرداري در مسير روستاي 
حسن آباد به شهر الحاق شوند اما درحال حاضر 
براي مطالعه در دســت كارشناســان است. با 
اين حال هفته گذشــته يكي از اعضاي شوراي 
شهر به الحاق 500 هكتار از زمين هاي شهرداري 
به شــهر همدان واكنش نشــان داد و گفت كه 
«ســند اين زمين ها به اسم شــهرداري است اما 
معارض هم دارند. شــهرداري پول اين زمين ها 
را به مردم نداده و آنهــا نمي گذارند هيچ كاري 
در زمين هايشان انجام بدهيم، بنابراين نمي توانيم 
اين  بگيريم».  تصميــم  مــردم  زمين هاي  براي 
درحالي اســت كه ماه هاست كه شهرداري اين 
زمين ها را براي الحاق به شــهر معرفي كرده و 

اكنون در دست بررسي است.
معاون امــور عمراني اســتاندار همدان هم در 
واكنش به اين گفته ها بيان كرد كه «شــهرداري 
خودش اين زمين ها را براي الحاق معرفي كرده 
اما اگــر نمي خواهند، اعالم كننــد تا ما كاري 
روي ايــن زمين ها انجام ندهيم و فقط زمين هاي 

راه وشهرسازي را براي الحاق مطالعه كنيم».
پيش از اين هم مشــكالتي از اين دست گريبان 
طرح جامع شــهر همدان را گرفته بود و نتيجه 
آن شد كه اين مطالعات پس از 3 سال به نتيجه 
نرســيده و هنوز چالش هايي براي پايان كار و 

تصويب طرح جامع وجود دارد.
تأكيد  هم  استاندار  عمراني  معاون  كه  همان طور 
كرد «تصميم گيري با حضور چندين نفر و راضي 
كردن همه دســتگاه ها و كارشناسان و رسيدن 
به يك تصميم مشــترك كارى سخت و زمان بر 

است». 
اما تاجايي كه مي شود بايد گروه ها و دستگاه هاي 
مختلــف به جمع بنــدي واحدي برســند تا با 

چالش هاي كمتري مواجه شويم و اين درصورتي 
امكان پذيــر خواهــد بود كه وقتي بررســي و 
مطالعات طرح جامع به مشــاور و كارشناسان 
سپرده شده به آنها اعتماد شود و برخي ها كمتر 

در آن دخالت كنند. 
درســت اســت كه كمي تغيير در مصوبه هاي 
طرح جامع مي تواند نفع گروهي و يا دستگاهي 
را به خوبي تأمين كند اما بايد دلســوزانه به فكر 

آينده شهر و منافع مردم هم بود. 
در ادامه گفت وگوي فرهــاد فرزانه معاون امور 
عمراني استاندار همدان را در اين باره مي خوانيم. 

ديدگاه  از  ايده آل  شهر   
شما چگونه شهري است؟

شهري ايده آل اســت كه مردم 
در آن آســايش داشته باشند و 
نيازهاي فكــري و روحي آنها 
را تأمين كنــد؛ مانند يك خانه. 
همه خانه ها با آجر و ســيمان 
ســاخته شــده اند اما برخى از 
آنها دلگيــر و تعدادي هم دلباز 
هســتند و احســاس آرامــش 
مي دهنــد. بنابراين يك شــهر 
هم بايد انســان محور باشــد و 
وقتي مي گوييم شــهرداري بايد 
برود  انســان محوري  سمت  به 
منظور اين اســت كه بايد تردد 

ماشين را به حداقل برساند. 
شــهر  عمده  هم  درحال حاضر 

همدان ساخته شده و نمي توانيم برايش كار زيادي 
انجام بدهيم امــا واقعــا آرزو دارم 680 هكتاري 
كه قرار اســت به شــهر الحاق شود خوب ساخته 
شود، طوري كه همه اقشار جامعه از مرفه گرفته تا 
كم بضاعت بتوانند با پولي كه دارند آنجا و در كنار 
هم زندگي كنند. در عين حال انسان محور هم باشد.

  در شوراي شهر گفته مي شود زمين هاي 
شهرسازي  و  مسكن  كل  اداره  و  شهرداري 
داراي معارض هســتند و امكان الحاق آنها 

به شهر همدان 
نــدارد،  وجود 
طرح  در  امــا 
براي  جامــع 

آنها برنامه ريزي شــده و در مرحله مطالعه 
زمين ها  اين  از  هكتار  كارشناســي 680  و 

هستيد. تكليف چيست؟
اگر زمين هاي هركدام از اين دســتگاه ها مشــكل 
داشــته باشــند به شــهر الحاق نمي كنيم. مالك ما 
ســند تك برگ اســت كه راه وشهرســازي براي 
همه زمين هاي موردنظر ســند تك برگ دارد. اگر 
مشكل  مي گويد  هم  شــهرداري 
دارند خــب الحاق نمي شــوند. 
البته ممكن اســت كه زمين هاي 
داشته  معارض  راه وشهرســازي 
باشــند اما مالك دادگاه هم سند 
است. راه وشهرسازي 680 هكتار 
و شــهرداري 500 هكتــار براي 
الحاق  معرفــي كرده اند كه هنوز 
مشخص نيســت كدام زمين ها به 
شهر الحاق مي شــوند اما به نظرم 
دوســتان در شوراي شــهر بايد 
حرفشــان را يكي كننــد و اگر 
به طور قطعي بگويند زمين نداريم 
شهرداري  زمين هاي  الحاق  بحث 

تمام مي شود.
  محيط زيستي ها مخالف 
ساخت  حتي  و  ويالســازي 
خانه كارگري در باغات حاشيه شهر هستند، 
اما خيلي ها دوست دارند در داخل باغ و ويال 
چنين  جلوي  مي تــوان  چطور  كنند.  زندگي 
ساخت وسازهايي را گرفت وقتي زندگي در 
ساختمان هاي بزرگ و وياليي براي برخي از 

اقشار يك نياز است؟
شــهر يكســري نيازها دارد و افرادي هستند كه 
دوســت ندارند در آپارتمان زندگــي كنند و يا 
تمكن مالي بااليي دارند و نياز دارند در خانه هاي 

وياليي بــزرگ زندگــي كنند. ما بايــد طوري 
برنامه ريزي كنيم كه به هرشــكلي شده همه اين 
افراد را در شهر نگه داريم. مثال مسكن مهر براي 
پاسخ به نياز يك قشر از جامعه بود؛ اما مي خواهيم 
در 680 هكتار جديد فقط نياز يك قشــر جامعه 
ديده نشــود بلكه هم كساني كه آپارتمان كوچك 
مي خواهند و هم افــرادي كه واحدهاي بزرگ و 
لوكس مي خواهند، تأمين شود در عين حال به نياز 
افــرادي كه ويالهاي كوچــك و بزرگ و لوكس 
مي خواهند هم در اين منطقه پاســخ داده شود و 
ايــن اتفاق هم خواهد افتاد. چون بيشــتر همدان 
ساخته شده و نمي توانيم كاري بكنيم. ويالسازي 
در دامنه الوند هم ديگر كافي است. پس بايد براي 
مناطق ديگر برنامه ريزي كنيم تا به اغلب نيازهاي 
اقشــار مختلف همدان پاســخ بدهيــم؛ بنابراين 
هدف اين است كه زمين هاي الحاقي انسان محور 
طراحي شود و همه نيازهاي جامعه در اين منطقه 

تأمين شود.
  ويالســازي در دامنه الوند زياد شده و 
بخش زيادي از باغات به اين شكل از بين 
بقيه  شدن  نابود  از  جلوگيري  براي  رفته اند، 

باغ ها چه اقداماتي انجام مي دهيد؟
به جرأت مي گويم كه در همدان نســبت به ســاير 
شــهرهاي كشور خيلي خوب توانسته ايم باغات را 
حفظ كنيم. مجوز ساخت وساز اين منطقه به عهده 
شهرداري و جهاد كشاورزي است و سرسختانه هم 

در مقابل ساخت وسازهاي اين چنيني ايستاده ايم. 
حتي در مدت اخير تقاضاهاي زيادي براي ساخت 
هتــل و مجتمع هاي تجاري در باغــات بلوار ارم، 
تپه عباس آباد و گنجنامه به دســتمان رســيده اما با 

هيچ كدام موافقت نكرده و نخواهيم كرد.
با اين حال همدان چون شهر گردشگري است بايد 

به برخى مسائل توجه ويژه شود.

  چــرا در مواقعي مي بينيــم قيمت يك 
واحد آپارتماني در شهرك بهشتي با قيمت 
واحــدي در جايــي مانند ســعيديه پايين 

يكسان و يا نزديك به هم است؟
چون زمين نداريم و بايد عرضه و تقاضا را با همين 
زمين هايي كه داريم پاسخ بدهيم. اين اواخر مي بينيم 
كه در شــهرك بهشــتي در 2 نقطه بلندمرتبه سازي 
شده و اين خوب است كه واحدهاي اين چنيني در 

اين شهرك ساخته شده است. 
به  دليل گراني و كمبود زمين است كه مجبور شديم 
بخشي از زمين هاي دولتي كه قابليت دارند را براي 
الحاق به شهر بررسي كنيم. قصد اين است كه نياز 

به زمين برطرف و عرضه و تقاضا معقول شود.
جامع  طرح  جلسات  مي گويند  برخى ها    
بعضي  مي شود.  برگزار  بسته  درهاي  پشت 
از اعضاي شــوراي شهر هم مي گويند ما را 
براي جلســات دعوت نمي كنند يا اينكه ما 
را نامحرم حســاب مي كنند و طرح را به ما 

نشان نمي دهند.
جلسات كارشناسي در تاالر قرآن در حضور حدود 
50 نفر برگزار مي شود و هيچ گاه پشت درهاي بسته 
نبوده اســت. شوراي شهر هم از همان ابتدا در اين 
جلسات نماينده داشته، تعدادي از دانشگاهيان هم 
از نخستين جلســات حضور داشته اند. با اين حال 
به تازگى هم نامه اي به دانشگاه  آزاد و بوعلي براي 
معرفي نماينده براي حضور در جلســات ارســال 

كرده ايم اما تاكنون جوابي نداده اند. 
  براي ساخت راه آهن فامنين- تاكستان 

برنامه اي نداريد؟
به نظر من اين خط بايد كشــيده شود اما به مرور؛ 
چون درحال حاضر چند خط آهن در دست ساخت 
اســت و بايد ابتدا آنها را تمام كنيم، نمي شود همه 

كارها را با هم انجام بدهيم.

 بازار ســرمايه نسبت به گذشــته داراى شرايط 
متفاوتى است، تا آنجا كه اعتماد سهامداران به اين 
بازار از بين رفته و هر روز بيشــتر از روز گذشــته 
سرمايه آنها در اين بازار سوخت مى شود. اتفاقى كه 
يك كارشــناس بازار سرمايه اعتقاد دارد مسئوالنى 
كه روزى مردم را براى حضور در اين بازار تشويق 

مى كردند، حال بايد پاسخگوى مردم باشند.
شــاخص كل بورس روز شنبه براى نخستين مرتبه 
وارد كانــال يــك ميليون و صد هزار واحد شــد. 
درواقــع از زمانى كه اصالح يا همان ريزش در اين 
بازار در مردادماه آغاز شد تا شنبه، هيچ گاه شاخص 
به كانال يك ميليون و صــد هزار واحد عقب گرد 
نكرده و كــف يك ميليون و 200 هزار واحد براى 
بورس حفظ شــده بود. اما ادامه روند ريزشــى در 
اين بازار باعث شــد اتفاق مذكور رخ دهد و شاهد 
صف فروش در انواع ســهم هاى كوچك و بزرگ 
بازار بوديم. درواقع درحالى كه تا پيش از مردادماه 
بســيارى از كارشناســان صعود شــارپى بازار را 
غيرمنطقى مى دانستند حال بر اين باورند كه سقوط 
اين بازار در اين روزها غيرمنطقى نيســت و اعتماد 

در اين بازار از دست رفته 
است.

مردم  بى اعتمادى   
به بورس همه چيز را 

باهم مى سوزاند
روزبه  راســتا،  ايــن  در 
شــريعتى تحليلگر بازار 
ســرمايه در گفت وگو با 
ايســنا، با تأكيد بر اينكه 
بازار  روان شناســى  بايد 

صورت بگيرد، اظهار كرد: اســفندماه سال 1398 و 
فروردين و ارديبهشــت سال 1399 با وجود شيوع 
كرونا، ريــزش بازارهاى جهانــى و دالر 14 هزار 
تومانى، بــازار پرقدرت بــاال مى رفت به طورى كه 
بازار بيش از ارزش ذاتى خود معامله مى شد. در آن 
روزها بازار بيش واكنشــى داشت و نه تنها توجهى 
به اخبار منفى نمى كرد بلكه به اخبار مثبت بيش از 
حد وزن مى داد. درحال حاضر پارادايم فكرى بازار 

برعكس شده است.
وى ادامه داد: در اوايل ريــزش بازار در مرداد 

و شــهريور، اين پيشــنهاد مطرح شــد كه براى 
جلوگيرى از روند ريزشــى بــازار، بايد تجديد 
اســتهالك ناپذير  دارايى هاى  محــل  از  ارزيابى 
يعنى از محــل امالك و دارايى اجرايى شــود. 
البته در آن زمان با اين پيشــنهاد مخالفت شــد، 
اما درحال حاضر نوشــدارو بعد از مرگ سهراب 
شده است. بازار به جايى رسيده كه مردم عادى 
به شــدت بدبين شــده اند. تير آخر هم صندوق 
پااليش يكم بود كه ارزش آن نصف شده است. 
بســيارى از افرادى كه اين صندوق را خريدارى 

كرده بودند مردم عادى بودند كه سررشــته اى از 
بورس نداشــتند و فقط براســاس سبقه دارايكم 

اقدام به خريد كرده بودند. 
 ريزش بورس آثار اقداماتى است كه در 

گذشته انجام شده است
اين تحليلگر بازار ســرمايه با اشاره به مباحثى كه 
درمــورد كاهش قيمت دالر مى شــود، گفت: بازار 
به طــور باورنكردنى به اخبار مختلف وزن مى دهد. 
صحبت از دالر ده هزار تومانى مى شود بازار به اين 
موضوع وزن مى دهد. از آزاد شــدن ارزهاى بلوكه 
شده و دالر 15 هزار تومانى صحبت به ميان مى آيد، 
بازار به آن وزن مى دهد. هرچند نرخ دالر كاهشــى 
اســت اما بازار بورس ميزان كاهش را حســاب و 
كتاب نمى كند. بازار با چنان ســرعتى مى ريزد كه 
مشخص نيست در سيكل نااميدى است يا ترس و 
وحشت. اين ريزش منطقى نيست. فقط بايد گفت 
اين اتفاق آثار اقداماتى است كه در گذشته صورت 

گرفته است.
شريعتى با تأكيد بر اينكه اعتماد به بورس با حرف 
برنمى گردد، توضيــح داد: مردم به اين بازار اعتماد 

كردند و ضربه خوردند. تكنيكاليســت ها هم دچار 
ترس شده اند. اينكه همه سهم ها، از جمله سهم هايى 
كه به بازار جهانى مرتبط هستند، چه سهم هايى كه 
در بورس كاال هستند و چه سهم هايى كه مى خواهند 
تجديد ارزيابى دهند و گزارش هاى خود را در كدال 
ثبت كنند باهم داراى صف فروش هســتند، يعنى 

مشخص نيست نقطه تعادل كجا است.
وى ادامه داد: اميدواريم شــاخص كل در محدوده 
يــك ميليون و 50 تا يك ميليون و صد هزار واحد 
بايســتد. با حرف چيزى درست نمى شود. در هفته 
گذشــته، جلساتى برگزار شــد اما اتفاق مثبتى رخ 
نداده اســت. زيرا ديگر پولى در اختيار حقوقى ها 
نيســت و از طرف ديگر صندوق هاى بازنشستگى 

پول الزم دارند و سهم مى فروشند. 
 دولت بايد پاسخگو باشد

اين تحليلگر بازار ســرمايه افزود: حدود 40 هزار 
ميليارد تومان پــول از بازار بيــرون رفت و مردم 
بــه حضور در بازار تشــويق شــدند. حداقل بايد 
از مســئوالن سؤال شود كه شــما كه مردم را براى 
حضور در بازار ســرمايه تشويق كرديد، اكنون چه 
پاسخى براى مردم داريد؟ دولت نمى تواند پولى به 
بازار تزريق كند اما همين كه براى كســرى بودجه 
و حقوق و پــاداش جلوى فــروش صندوق هاى 
بازنشستگى و تأمين اجتماعى را در بورس بگيرد، 
اقدام خوبى اســت. يعنى منبع درآمد ديگرى براى 

كسرى هاى خود پيدا كند.

توضيحات معاون عمراني استاندار درباره طرح جامع شهر:

مناطق الحاقي به همدان 
را انسان محور مي سازيم

■ خط آهن فامنين- تاكستان بايد ساخته شود

آنها كه مردم را براى بورسى شدن تشويق مى كردند 
بايد پاسخگو باشند!

همدان  بيشــتر  چــون 
نمي توانيم  و  شده  ساخته 
كاري بكنيم. ويالسازي در 
دامنه الوند هم ديگر كافي 
اســت. پس بايــد براي 
برنامه ريزي  ديگر  مناطق 
نيازهاي  اغلب  به  تا  كنيم 
اقشــار مختلــف همدان 

پاسخ بدهيم
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پاشــازاده مشــروط بر 
ليگ  به  را  پــاس  اينكه 
يك مى برد سرمربى پاس 
و  بست  قرارداد  و  شــد 
درصورت مسجل نشدن، 
40 درصد از مبلغ قرارداد 

وى كسر خواهد شد.

امروز بيژن حيدرى در تبريز سوت مى زند
 بيژن حيدرى در تبريز ديدار 2 تيم تراكتور و اســتقالل را قضاوت 

مى كند.
در ادامه رقابت هاى ليگ برتر فوتبال كشــور امروز 2 بازى در شهرهاى 
تبريز و تهران برگزار مى شود كه در اين بازى ها پرسپوليس ميزبان فوالد 
خوزســتان و اســتقالل در تبريز ميهمان تراكتور است. اين ديدارها را 

محمدحسين زاهدى فرد و بيژن حيدرى قضاوت مى كنند.
در ديدار پرسپوليس برابر فوالد خوزستان محمدحسين زاهدى فرد سوت 
مى زند و على ميرزابيگى و فرزاد بهرامى وى را در امر قضاوت همراهى 
مى كنند.  همچنين كميته داوران قضاوت بازى حســاس تراكتور مقابل 
اســتقالل در ورزشــگاه يادگار امام را به بيژن حيدرى داور بين المللى 
استان همدان سپرده اســت و حيدرى را حسن ظهيرى و سيديعقوب 

حجتى كمك مى كنند.

حضور همدان در ليگ اسكواش كشور
 تيم اسكواش همدان براى نخستين بار در مسابقات ليگ اسكواش 
كشور شركت مى كند. هيأت اسكواش استان همدان براى نخستين بار و 
با هماهنگى فدراسيون اسكواش يك تيم از بازيكنان و مربيان اسكواش 

را براى شركت در مسابقات ليگ اسكواش كشور معرفى كرد.
محمدصالح نصرتى، محمدمهدى دواتگر، آرشام بابكيان، على جوادى، 
عليرضا حكم آبــادى و نيما محمودى به عنوان نفــرات اصلى و رهام 

اصفهان و مانى رنجبرگل نيز به عنوان ذخيره انتخاب شدند. 
همچنين جالل محمــودى به عنوان مربى و وحيــد به خوش به عنوان 
سرپرســت و متين باب الحوائجى به عنوان مسئول روابط عمومى، اين 

تيم را همراهى مى كنند.

قضاوت صولتى در ليگ 2
حامد رنجبرصولتى در هفته پنجم ليگ دسته دوم قضاوت مى كند.

رقابت هاى فوتبال ليگ دســته دوم كشور از فردا در شهرهاى مختلف 
دنبال مى شــود كه از سوى دپارتمان داورى فدراسيون فوتبال قضاوت 
يكى از اين بازى ها به داوران همدانى سپرده شده است. روز چهارشنبه 
تيم آواالن كامياران در ورزشگاه خانگى خود آزادى، ميزبان فوالدنوين 
اهواز است.بنا بر اعالم فدراسيون فوتبال اين ديدار را حامد رنجبرصولتى 
داور بهارى اســتان سوت مى زند و امين سخايى و سامان سحاب منش 
ديگر داوران همدانى وى را در اين بازى كمك مى كنند. همچنين حجت 
قيانورى ديگر داور استان به عنوان داور چهارم همراه كوپل داورى استان 

در اين بازى است.

ترويج فرهنگ پهلوانى در استان 
ضرورت است

 مديركل ورزش و جوانان استان با اعضاى هيأت باستانى شهرستان 
مالير ديدار كرد.

حميد ســيفى در اين ديدار با بيان اينكه ورزش زورخانه اى ريشــه در 
فرهنگ غنى كهن ديار اســتان همدان دارد، گفت: ورزش زورخانه اى 
شهرستان مالير داراى پهلوانان ارزشمندى است كه همواره براى اعتالى 
نام استان همدان و منش پهلوانى و بزرگ مردى اين ديار تالش كرده اند.

وى با اشاره به اينكه هيأت ورزش هاى زورخانه اى شهرستان مالير يكى 
از هيأت هاى فعال استان است، گفت: اداره كل ورزش و جوانان استان 
همدان همه تالش خود را براى بست و گسترش ورزش زورخانه اى كه 
مورد تأكيد و توجه مقام معظم رهبرى است را به كار مى گيرد تا بتوانيم 

در اين زمينه نيز موفق باشيم.
ســيفى با بيــان اينكه درحال حاضــر ده پروژه ســالن زورخانه اى در 
شهرستان هاى استان همدان در دست ساخت و بهره بردارى است، گفت: 
اميدواريم با به بهره بردارى رســاندن اين پروژه ها بتوانيم ورزشــكاران 
نام آور و مســتعد براى آينده ورزش اســتان پرافتخار و ورزش دوست 

همدان تربيت كنيم.

وزنه بردار ماليرى قهرمان ليگ برتر جوانان 
كشور شد

 وزنه بــردار جوان و خوش آتيــه ماليرى مدال طالى مســابقات 
وزنه بردارى ليگ برتر جوانان كشور را ازآن خود كرد.

عليرضا  زندى در مسابقات وزنه بردارى ليگ برتر جوانان كشور در دسته 
مثبت 105 كيلوگرم كه به ميزبانى اهواز برگزار شد، توانست با مجموع 
370 كيلوگرم مقام نخســت و مدال طالى اين مسابقات را ازآن خود 
كرد و افتخارى ديگر را براى ورزش اين شهرســتان و استان همدان به 
ارمغان آورد. شــايان ذكر است زندى درحال حاضر اردونشين تيم ملى 
وزنه بردارى جوانان كشــور براى حضور در مســابقات جهانى 1400

عربستان است كه در ارديبهشت ماه 1400 برگزار خواهد شد.

بابك صمديان مدير آكادمى پاس همدان شد
 بابك صمديان از مدرســان فدراسيون فوتبال به عنوان مديرآكادمى 

باشگاه پاس همدان منصوب شد.
صمديان عالوه بر مدرســى فدراسيون فوتبال، ســال ها به عنوان مربى 
و ســرمربى در تيم هايى نظير پاس، شهردارى همدان، شاهين كيش و 

آلومينيوم هرمزگان فعاليت داشته است.
مديــر اســتعداديابى تيم ملى پايه در غرب كشــور و مســئول كميته 
اســتعداديابى فوتبال همدان از ديگر سوابق اين مربى و مدرس فوتبال 

است.
آكادمى باشــگاه پاس در ســال هاى اخير با وجود زحمات مربيان، اما 
به دليل نبود ســاختار مديريتى مطلوب به صورت منسجم و منظم اداره 

نشد و اكنون مديريت باشگاه به دنبال ساماندهى اين وضعيت است.

بانوى ركابزن استان در«كنتينانتال» بحرين
دوچرخه سوار همدانى 

به باشگاه كنتينانتال بحرين پيوست
 پريسا مجنونى دوچرخه ســوار بهارى استان همدان مورد توجه 
تيم «كنتينانتال» بحرين قرار گرفت و قرار اســت در ليگ اين كشور 

ركاب بزند.
دوچرخه سوارى همدان اگرچه در سال هاى اخير به نسبت دهه 80 
با افت مواجه شده، اما حاال با برنامه ريزى و پشتكار دست اندركاران، 
در انديشــه بازگشــت به دوران اوج گذشته و رســيدن به قله هاى 

افتخارآفرينى است.
تاريخ دوچرخه سوارى همدان سرشار از موفقيت هاى شايسته بانوان 
ركابزن از جمله مريم غياثوند، ماندانا دهقان، انســيه بياتى و دالرام 
ذاكرانى است كه توانسته اند مدال هاى رنگارنگ ملى و بين المللى را 

براى اين استان به ارمغان آورند.
كارنامه طاليى دختران ركابزن همدانــى درحالى ويترين افتخارات 
ورزش اســتان را درخشــان تر كرده كه در اين ســال ها به دليل نبود 
پيســت تخصصى، تردد در مســيرهاى پرحادثه جاده اى را به جان 

خريدند تا بتوانند به مدال قهرمانى دست يابند.
حاال پس از ركود چند ساله از تداوم درخشش بانوان ركابزن، بارديگر 
شاهد افتخارآفرينى نســل جديدى از بهترين هاى دوچرخه سوارى 

استان در ميادين بين المللى هستيم.
پيوســتن بانوى دوچرخه سوارى همدان به يك تيم خارجى به عنوان 

نخستين لژيونر اين استان در روزهاى گذشته خبرساز شد.
پريسا مجنونى سومين بانوى لژيونر تاريخ فدراسيون دوچرخه سوارى 
كشور و نخستين دختر همدانى است كه موفق به حضور در ليگ هاى 
خارجى مى شــود. مجنونى دوچرخه سوار همدانى و زاده شهرستان 
بهار با درخشش در ميادين مختلف مورد توجه تيم كنتينانتال بحرين 

قرار گرفت و قرار است در ليگ اين كشور ركاب بزند.
اين اتفاق بى نظيــر در ورزش همدان به طور قطــع موفقيت بزرگ 
در تاريخ قهرمانان اين اســتان خواهد بود. او به زودى راهى بحرين 
مى شود تا ضمن عقد قرارداد رسمى، در ليگ اين كشور فعاليت كند.

احتمال لغو المپيك توكيو قوت گرفت
ــك  ــاى المپي ــو بازى ه ــال لغ ــا احتم ــروس كرون ــاره وي ــن دوب ــل اوج گرفت  به دلي

ــو وجــود دارد. توكي
بــه گــزارش نيويــورك تايمــز، بــا افزايــش مــوارد ابتــال بــه ويــروس كرونــا در سراســر 
ــه  ــو و كميت ــات توكي ــكا، مقام ــا و آمري ــزرگ در اروپ ــور ب ــن كش ــن و در چندي ژاپ
بين المللــى المپيــك باالخــره درحــال اذعــان بــه ايــن نكتــه هســتند كــه ممكــن اســت 

ــد.  ــر نباش ــك امكان پذي ــاى المپي ــزارى بازى ه برگ
IOC ممكن است براى نخستين بار پس از جنگ جهانى دوم مجبور شود المپيك را لغو 

كند. اين يك ضربه بزرگ مالى به كميته بين المللى المپيك و ژاپن خواهد بود كه بيش از 
12 ميليارد دالر براى ســاخت استاديوم ها و بهبود زيرساخت هاى خود براى آماده سازى 

بازى ها، ميلياردها دالر ديگر هزينه كرده تا اين رويداد را يك سال به تأخير بيندازد.
كــوان گاســپر نايب رئيــس ســابق كميتــه بين المللــى المپيــك و عضــو افتخــارى ايــن 
ــرى در  ــراى تصميم گي ــى ب ــد مكان ــه ســازمان ملــل مى توان ــرده ك ــه، پيشــنهاد ك كميت

مــورد سرنوشــت المپيــك بــه تعويــق افتــاده توكيــو باشــد.
گاســپر در اين باره گفت: اگر به دنبال شخص ثالثى بوديد كه تشخيص دهد اين مسأله به 
خاطر بحران كوويد-19 فراتر از مســأله اى است كه مربوط به ورزش يا منافع ملى باشد، 
در اين صورت مى توان مواردى را به سازمان ملل مطرح كرد و با مشاركت و داورى آنها 

اين سؤال را پرسيد كه آيا المپيك برگزار بشود يا خير؟
ــه  ــا را ب ــه بازى ه ــد ك ــق كردن ــارس تواف ــاه م ــو و IOC در م ــدگان توكي برگزاركنن
مــدت يــك ســال بــه تعويــق بيندازنــد. ايــن جشــنواره ورزشــى قــرار بــود در جــوالى 
و آگوســت گذشــته برگــزار شــود. مراســم افتتاحيــه بازى هــاى تابســتانى اكنــون بــراى 

ــزى شــده اســت. 23 جــوالى برنامه ري
درحالى كه ژاپن، كشــورى با بيش از 125 ميليون نفر جمعيت، تقريباً بيش از 300 هزار 
مورد ابتال و بيش از 4 هزار مورد مرگ را ثبت كرده اســت كه بســيار كمتر از كشورهاى 
غربى اســت، در روزهاى گذشته آمار ابتال در آن افزايش يافت و 6 هزار نفر در يك روز 

مبتال شدند.

سليمان رحيمى »
 عباس صوفى در نشســت بــا خبرنگاران 
ورزشى استان با اشاره به انتخابات فدراسيون 
فوتبال گفت: من شــهردار همدان هستم و در 
برابر شــهروندان و اعضاى شوراى شهر تعهد 
دارم كه شهر را مديريت كنم، اگر سال گذشته 
مى شــدم،  انتخاب  فدراســيون  انتخابات  در 
شــوراى شهر فرصتى 2 ســاله داشت تا يك 
شــهردار جديد را انتخــاب و اهداف خود را 

ادامه دهد.
وى بــا بيان اينكــه در انتخابــات فعلى پس 
از بررســى جوانب امر به اين نتيجه رســيدم 
كه با توجه به اينكه تنهــا 6 ماه تا پايان دوره 
شوراى شهر و شهردارى باقى مانده، حضورم 
در انتخابــات به صالح نيســت زيــرا پس از 
جدايى من از شــهردارى، فــرد ديگرى براى 
6 ماه مديريت شــهردارى را قبول نمى كرد و 
اين وسط شــهر و شهردارى متضرر مى شد و 
به لحاظ اخالقى درست نبود كه به فدراسيون 
بروم و حضور در شهردارى و خدمت به مردم 

را بر حضور در فدراسيون ترجيح دادم.
رئيس هيأت فوتبال استان با اشاره به وضعيت 
باشــگاه پاس همدان، گفت: بايد همه كمك 
كنيم كه هرچه سريع تر تيم فوتبال پاس همدان 
ســاختارمند شود تا شــاهد كاهش مشكالت 
اين تيم باشيم. با اتحاد و همدلى و دور كردن 
حاشــيه ها بايــد آرامش به تيــم فوتبال پاس 

همــدان بازگردد تا شــاهد 
بازگشت روزهاى خوب اين 

تيم باشيم.
صوفى با بيان اينكه از لحاظ 
معنوى پاس متعلق به دستگاه 
ورزش استان است، گفت: با 
توجه به مشكالت اقتصادى 
دولــت، تأمين منابــع مالى 
بايد  و  اســت  شده  محدود 
براى چاره انديشى مشكالت 
مالى تيم فوتبال پاس ساختار 

اين تيم مشخص شود.
وى خاطرنشــان كرد: هيأت 
فوتبــال قانونــى نمى تواند 
تيمــدارى كنــد و در بحث 
مديريــت تيم هــاى فوتبال 
شهردارى  پاس،  نظير  استان 

و گرين كشاورز به طور قانونى هيأت نمى تواند 
كارى انجام دهد، تنها مديريت فوتبال استان و 
برگزارى مسابقات برعهده هيأت فوتبال است. 
درصورتى هيأت فوتبــال مى تواند اين كار را 
انجام دهــد كه از طريــق اداره كل ورزش و 
جوانان استان منابع مالى به حساب هيأت واريز 
شــود تا ما آن را در اختيار تيم ها قرار دهيم و 
تاكنون حمايت هاى ما از پاس بدين شكل بوده 
است. ما از حق خودمان در برگزارى مسابقات 
و حق نقل و انتقاالت از پاس گذشــته ايم كه 
بيش از يك ميليــارد تومان از زمان ورود اين 

تيم به همدان مى شود.
صوفى درباره انتخاب پاشــازاده افزود: فصل 
گذشته تيم فوتبال پاس از بى تجربگى سرمربى 
و كادرفنى خود بســيار لطمه خورد به همين 
دليل امســال اين تصميم گرفته شد كه از يك 

مربى باتجربه و كارنامه دار اســتفاده شــود و 
درنهايت مهدى پاشــازاده با سابقه صعود با 4 
تيم به عنوان سرمربى تيم فوتبال پاس انتخاب 
شــد و بايد به پاشــازاده فرصت مناسب داده 

شود.
وى گفت با چند مربى مذاكره شد و سرانجام 
با توجه به پيشــنهاد پاشــازاده وى را انتخاب 
كرديم. پاشازاده مشــروط بر اينكه پاس را به 
ليگ يك مى برد ســرمربى پاس شد و قرارداد 
بست و درصورت مسجل نشدن 40 درصد از 

مبلغ قرارداد وى كسر خواهد شد.
صوفى ادامه داد: به غير از 6 ماهى كه مديرعامل 
باشــگاه پاس بودم، كوچك ترين دخالتى در 
امور تيم و باشگاه نكرده ام 
و تنهــا در برخــى موارد 
تنها بــراى كمك به تيم و 
مسئوالن  درخواســت  به 
كردن  حل  براى  باشــگاه 
عمــل  وارد  مشــكالت 

شده ام.
مديــركل  گفــت:  وى 
ورزش و جوانان استان با 
همكارى كارشناسان حوزه 
ورزشى اداره خود به دنبال 
تعريف يك ساختار ادارى 
هستند  پاس  باشگاه  براى 
به  تيم  اين  مشــكالت  تا 
حداقل برسد و مديرعامل 
و هيأت مديره اين باشگاه 
براساس ضوابط مندرج در 

اساسنامه مشخص شود.
رئيس هيأت فوتبال استان همدان افزود: امروز 
مالك قانونى اين باشــگاه مشــخص نيست 
و يك هيأت مؤســس در بــدو انتقال تيم به 
همدان، به عنوان مالك مشــخص شــده اند و 
ديگر تشكيالتى به صورت رسمى براى باشگاه 

وجود ندارد.
وى با اشــاره به وضعيت هيأت فوتبال استان 
همدان بيــان كرد: هيأت فوتبال اســتان طبق 
برنامه و بدون كوچك ترين مشــكل و حاشيه 
در اين ســال ها، ليگ ها، مسابقات و دوره هاى 

آموزشى را برگزار كرده است.
رئيس هيأت فوتبال اســتان عنــوان كرد: در 
دوران كرونا نيز يكى از اســتان هاى كشــور 
بوديم كه براى نخستين بار دوره هاى مربيگرى 
و داورى را برگــزار كرديم و مجوز برگزارى 

مسابقات را نيز گرفته ايم.
وى دربــاره جابه جايــى در دپارتمان داورى، 
خاطرنشــان كرد: تغييــر وجابه جايى در هر 
مجموعــه اى وجود دارد و ما نيز به اين نتيجه 
رســيده ايم كه اين جابه جايى صورت بگيرد. 
مهدى الوندى از نيروهاى جوان ما اســت و 
در استان ذى نفع نيست و از فيروزبخت نيز در 
كميته آمار و اطالعات بهره مى بريم، همچنين 
على خسروى رئيس كميته داوران را نيز حفظ 

كرده ايم.
رئيس هيأت فوتبال استان همدان با بيان اينكه 
وضعيت زمين هاى چمن بيشتر شهرستان هاى 

استان مناسب نيست و حتى بعضى شهرستان ها 
اصــال رختكــن بازيكنــان و داوران ندارند، 
خاطرنشــان كرد: طبق هماهنگى ها، مديركل 
ورزش و جوانان اســتان همدان به ما قول داد 
سال آينده 8 زمين فوتبال مصنوعى استاندارد 

در سطح استان ايجاد شود.
وى با بيان اينكه پايان دوره 4 ســاله رياست 
در هيأت فوتبال نزديك است، گفت: ثبت نام 
از نامزدهاى مجمــع انتخاباتى هيأت فوتبال 
از امروز آغاز مى شود و مجمع انتخاباتى نيز 
به احتمال زياد اواسط اسفند برگزار خواهد 

شد.

 مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان، 
در نشست اركان هيأت و تنى چند از قهرمانان 
شــطرنج اســتان، اظهار كرد: خوشبختانه در 
ماه هاى اخير برنامه هاى خوبى براى توســعه 
همه جانبه زيرساخت هاى ورزشى و همچنين 

حمايت از هيأت ها ورزشى اجراشده است.
حميد ســيفى با بيــان اينكه در بــدو ورود 
2 ميليــارد تومــان اعتبار بــراى حمايت از 
هيأت هاى ورزشــى فعال جذب شــد و در 
اختيار آنها قرار گرفت، گفت: مالك ما براى 
پرداخت به هيأت هاى ورزشى داشتن برنامه 

مدون و گستره فعاليت است.
وى افزود: شطرنج يكى از رشته هاى ورزشى 
اســت كه ذهن انسان را باز مى كند و موجب 
پرداختن هرچه بهتر به ساير امورات زندگى 
است لذا اميدواريم مسئوالن و متوليان هيأت 

شــطرنج در استان نسبت به جذب حداكثرى 
جوانان و نوجوان به اين رشته ورزشى اقدام 
كنند. سيفى تصريح كرد: از بدو ورود به استان 
همدان براى پيشبرد اهداف ورزش و جوانان 
كارگروه هاى توانمندى در حوزه هاى عمرانى، 
ورزشــى، امورات جوانان، ســرمايه گذارى، 
جذب ســرمايه گذار و ماركتينگ ورزشــى 
تشكيل شــده كه نتايج مطلوب و ارزشمندى 
را براى ورزش و جوانان اســتان همدان رقم 

مى زند.
وى در پايــان گفت: امروز قطــار ورزش و 
جوانان اســتان همدان به رغــم موانع موجود 
درحــال حركــت اســت بنابرايــن از همه 
ورزشكاران  قهرمانان،  ورزشــى،  هيأت هاى 
تقاضا داريم براى استمرار اين حركت تالش 

كنند.

عباس صوفى:

خدمت به شهر را 
بر حضور در فدراسيون فوتبال ترجيح دادم

اختصاص اعتبار به هيأت هاى ورزشى 
منوط به داشتن برنامه است
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راهيابى 30 مجسمه ساز به گام 
دوم سمپوزيوم ملى مجسمه سازى 

همدان
 برگزيدگان ســاخت ســرديس نام آوران همدان در 
مرحله نخست توسط شــوراى انتخاب جشنواره ملى 
مجسمه ســازى مفاخر همدان معرفى شــدند و گروه 
منتخب در گام دوم ساختن ماكت سرديس معرفى شده 

را انجام مى دهند.
پس از فراخوان اوليه و اســتقبال قابــل توجه، بيش از 
80 مجسمه ســاز شامل چهره هاى شناخته شده و جوان 
متقاضى شركت در ســمپوزيوم مجسمه سازى همدان 
شدند. پس از پايان مهلت مقرر، كار بررسى آثار توسط 
شوراى انتخاب متشكل از هنرمندان نام آشنا در حرفه و 
هنر مجسمه سازى ايران، سعيد شهالپور، بيژن غنچه پور 

و حسين على  عسكرى آغاز شد.
بــه گــزارش دبيرخانــه نخســتين ســمپوزيوم ملى 
مجسمه سازى همدان، درنهايت پس از بحث و تبادل نظر 
و جمع بندى در جلسه مشترك، شوراى انتخاب اسامى 
30 هنرمند منتخب را از جمع متقاضيان پس از ارزيابى 
آثار ارســالى معرفى كرد. رونــد انتخاب در اين مرحله 
براساس تصاوير ارسالى و سابقه حرفه اى هنرمند صورت 
گرفت و در گام دوم براســاس توجيه طرح، انتخاب و 
اســناد بصرى ارائه شده توسط هنرمند مجسمه ساز كار 
ساخت ماكت سرديس انجام مى شود. كهن شهر همدان 
از وجود چهره هاى نام آور و تأثيرگذار در تاريخ فرهنگى 
و هنرى ايران بهره مند اســت. در همين راستا شهردارى 
همدان با هدف معرفى بيش از پيش بزرگان و نام آوران، 
نخستين ســمپوزيوم مجسمه سازى مشــاهير و مفاخر 
كهن شهر همدان را برگزار مى كند. سازمان سيما، منظر 
و فضاى سبز شــهرى شهردارى همدان با همين هدف 
و ايجاد مشــاركت فعال هنرمندان مجسمه ساز در خلق 
ســرديس از مفاخر اين شهر با انتشار فراخوان عمومى 

كار اجراى سمپوزيوم را آغاز كرد.
نخستين سمپوزيوم مجسمه سازي مشاهير و مفاخر شهر 
همدان، در اسفندماه جارى با نمايش ماكت سرديس هاى 
ساخته شده افتتاح مى شــود و قرار است مجسمه سازان 
سرديس هاى اصلى را در فروردين ماه سال آينده تحويل 
دبيرخانه بدهند. وحيد على ضمير معاون خدمات شهرى 
شهردارى همدان، رئيس شوراى سياست گذارى، حسين 
خانجانى رئيس سازمان سازمان سيما، منظر و فضاى سبز 
شهرى شــهردارى همدان، رئيس سمپوزيوم و سيدامير 

فاضليان دبير اين رويداد مهم هنرى هستند.
جزئيــات نتايــج، خبرهــا و گزارش هــاى تصويرى 
فضــاى  و  منظــر  ســيما،  ســازمان  تارنمــاى  در 
نشــانى بــه  همــدان  شــهردارى  شــهرى  ســبز 
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عالقه مندان است.

صدور 198 مجوز اشتغال 
براى هنرمندان صنايع دستى

 در نهاوند
 رئيس ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
نهاوند گفت: در 9 ماهه نخســت سالجارى 198 مجوز 
فعاليت و اشــتغال براى 304 هنرمند نهاوندى در حوزه 

صنايع دستى صادر شده است.
 محسن جانجان عنوان كرد: از ابتداى سالجارى تا پايان 
آذرماه براى 61 متقاضى پروانه توليد انفرادى، براى 53 
نفر كارت شناسايى، براى 6 نفر پروانه توليد كارگاهى 
و براى 12 نفر جواز تأسيس كارگاهى صادر و براى 66 
نفر تمديد پروانه توليد انفرادى با تعهد اشتغال 304 نفر 
انجام شده است. وى افزود: در اين مدت 140 صنعتگر 
براى بهره مندى از بيمه روستايى عشــايرى به معاونت 
صنايع دستى اســتان همدان معرفى و به آنها مبلغ يك 
ميليارد و 500 ميليون ريال تســهيالت مشاغل خانگى 
پرداخت شده است. رئيس ميراث فرهنگى،گردشگرى و 
صنايع دستى نهاوند بيان كرد: 12 پرونده در رشته منبت 
در روستاى «دهفول» نيز در قالب طرح تسهيالتى «يك 
روســتا، يك محصول» به صندوق كارآفرينى معرفى و 
12 جواز تأسيس كارگاهى براى صنعتگران مبل و منبت 
براى ســاخت كارگاه در شــهرك صنعتى مبل و منبت 

«دهفول» صادر شده است.

مالحظاِت نايب رئيس جامعه بومگردى
يك سال ميهمان نداشتيم آب دستش بدهيم

 همه تأسيسات گردشگرى سال سختى را سپرى كردند؛ در اين يك 
سال ميهمان نداشتند كه يك ليوان آب دستش بدهند، چگونه مى گويند 

در برخى از اين خانه ها براى ميهمان شراب سرو مى شود؟!
با وجود نظارت مستقيم و مستمر دستگاه هاى مختلف از نيروى انتظامى 
گرفته تا وزارت اطالعات، چگونه هنوز نظارت و مجوز اين اقامتگاه ها 

محل سؤال است؟!
نايب رئيس جامعه بومگردى كشور درباره چگونگى نظارت بر فضاهاى 
ســنتى و اقامتگاه هــاى بومگردى با عنوان اين مطلــب مى گويد: بارها 
درخواست و تأكيد شده مانع گسترش و فعاليت اقامتگاه هاى غيرقانونى 
شــوند. روســتاهاى زيادى داريم كه فقط 2 اقامتــگاه بومگردى دارند 
درحالى كه تعداد زيادى خانه بدون مجوز در كنار آنها فعاليت مى كنند، 
ايــن خانه ها هيچ ارتباطى به بومگردى ها ندارند و ما هم به فعاليت آنها 

معترض هستيم.
به گزارش ايسنا، اكبر رضوانيان با بيان اينكه براى كسب مجوز اقامتگاه 
بومگردى بايد مراحل زيادى طى شــود و نظارت هاى مستمر از سوى 
دســتگاه هاى مختلف صورت  گيرد، افزود: مثال اداره ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى در هر اســتان ناظر بر مسائل فنى، تاريخى 
و ثبت ملى ســاختمان است. اداره هاى بهداشت، نظارت هاى مربوط به 
آشــپزخانه، محل تهيه غذا و آشپزها را انجام مى دهند. پليس نظارت بر 
اماكن نيروى انتظامى نيز با نظارت هاى سرزده ميهمان ها را كنترل مى كند 
و اگــر بومگردى و يا اقامتگاهى، ميهمان بدون مدارك پذيرفته باشــد، 
بالفاصله پلمب مى شود. آتش نشــانى هم بر امنيت اقامتگاه ناظر است 
و پيــش از صدور مجوز، مديريت و صاحــب اقامتگاه و برخى نيروها 
نيز از اداره اطالعات اســتعالم مى شوند و سوابق آنها بررسى مى شود. با 
وجود اين تعداد دستگاه ناظر و سختگيرى در صدور مجوز، چرا هنوز 
برخى مى پرســند چه كســانى و كجا روى بومگردى ها نظارت دارند؟! 
شايد آنهايى كه در اين باره اظهارنظر كرده اند در اين باره اطالعات ندارند.

وى ســپس اين پرسش را مطرح كرد كه آيا اين دليل قانع كننده اى است 
كه هر شــخصى از هــر جايگاهى برخى اتفاقات را كــه مورد تأييد ما 
هم نيست، به همه بومگردى ها و صاحبان تأسيسات گردشگرى تعميم 
دهد؟ اين اقامتگاه ها مطابق قانون جمهورى اسالمى مجوز دارند و تحت 

نظارت هستند.
رضوانيان با بيان اينكه خانواده محور بودن بومگردى ها سبب شفافيت در 
ساختار آنها شده كه اصِل آن در تضاد با فساد است، گفت: بومگردى ها 
اغلب در بافت روستايى و تاريخى شهرها ايجاد شده اند؛ در كنار مسجد 
و حسينيه و مكان هايى كه با اعتقادات و فضاهاى بومى منطقه درهم تنيده 
شده است. نيروى حاضر در آنها معموال از جامعه محلى است و با آنها 
تعامالتى دارد. بنابراين بومگردى به پايدارى خود، شهر، روستا و مردم 

محلى فكر مى كند و به اشاعه فساد منجر نمى شود.
نايب رئيس جامعه بومگردى با اشاره به بيكارى بومگردى ها اظهار كرد: 
نه تنها بومگردى ها، بلكه همه تأسيســات گردشگرى نزديك به 2 سال 
اســت كه وضعيت اقتصادى و معيشــتى خوبى ندارند. اين اقامتگاه ها 
معموال 2 طيف مسافر دارند؛ گردشــگران خارجى و طبيعت گردان كه 
پس از خروج يكجانبه آمريكا از برجام، ســفر توريست هاى خارجى به 
ايران كم شــد و پس از گرانى بنزين هم سفرهاى داخلى كاهش يافت. 
در تمام اين مدت دغدغه همه ما حفظ نيروى انســانى و بقا بوده است. 
در اين يك ســال هم ارتباط مان را با 16 اســتان كــه جامعه بومگردى 
دارند، مســتمر ادامه داده ايم تا مبادا اقامتگاهى از چرخه خارج شــود و 
يا نيروها بيكار شــوند. آخرين لطفى هم كه به ما شــده وام با سود 12 
درصد و بازپرداخت 2 ساله بود كه نمى دانم چند درصد از بومگردى ها 
يا تأسيسات گردشگرى موفق به دريافت آن شدند. متأسفانه گردشگرى 

از همه نظر مورد بى مهرى است.
افزايش بومگردى ها به عنوان اقامتگاه «ارزان» و «خانواده پســند» يكى از 
ايده هاى على اصغر مونسان از زمان آغاز رياست سازمان ميراث فرهنگى 
و گردشــگرى بود. سقف عددى كه او به آن فكر مى كرد 2 هزار واحد 
بومگردى بود كه البته از ابتدا به اين نگاهِ صرفا آمارى نقدهايى وارد شد. 
در نهايت، على اصغر مونسان وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع 
دستى زمســتان 98 خبر داد كه تعداد بومگردى ها از مرز 2 هزار واحد 
عبور كرده اســت؛ اقامتگاه هايى كه دقيقا از همان روزها كه همزمان شد 
با شيوع ويروس كرونا، يك سال تعطيلى و بيكارى را تجربه كرده اند و 
برخى از آنها براى رهايى از بار هزينه ها حتى به حراج گذاشته شده اند.
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فناوري

پيش بينى ميزان خطر كرونا 
با يك آزمايش خون

 پژوهشــگران آمريكايى در بررسى جديد خود نشــان داده اند كه 
شــايد يك آزمايش خون ساده بتواند به پيش بينى سريع خطرات ناشى 
از كوويد-19 كمك كند.به گزارش ايســنا، يكى از جنبه هاى آزاردهنده 
بيمارى همه گير كوويد-19، اين است كه پزشكان نمى توانند پيش بينى 
كنند كه بيمارى كدام يك از افراد تازه بسترى شده، قرار است شديدتر 
شــود و پيامدهايى مانند لزوم اســتفاده از لوله تنفسى، دياليز كليه و يا 
مراقبت هاى ويژه را به همراه داشــته باشد. آگاهى از سن بيمار و شرايط 
پزشــكى او مى تواند به پيش بينى چنين پيامدهايى كمك كند اما هنوز 
هم هنگامى كه بيماران جوان تر و به ظاهر سالم تر، دچار عوارض شديد 

مى شوند كه به مرگ مى انجامند، براى پزشكان تعجب آور است.

استفاده از سلول هاى بنيادى جسد 
براى درمان نابينايى

 محققان در مطالعــه اى كه گامى در جهت درمان اختالل عملكردى 
اســت كه موجب نابينايى 200 ميليون نفر در سراســر جهان شــده، از 
سلول هاى بنيادى شبكيه انسان هاى فوت شــده براى درمان نابينايى در 
ميمون ها اســتفاده كردند. به گزارش ايسنا، اختالل عملكردى كه باعث 
نابينايى مى شود و 200 ميليون نفر را در سراسر جهان تحت تأثير قرار داده، 
به لطف يك تحقيق تجربى و بررسى همتا شده، مراحل اوليه و آزمايشى 
را در درمان نابينايى پشت سر گذاشته است.طبق مطالعه اى كه بخشى از 
يك همكارى بين المللى بين دانشكده پزشكى Icah در مؤسسه «مونت 
سيناى»، سلول هاى مولكولى سلول هاى شبكيه گرفته شده از سلول هاى 

بنيادى چشم جسدها در پيوند روى چشم ميمون ها زنده ماندند.

فضاپيماى «اوريون» آماده پرواز به ماه است
 طبق اعالم ناســا، فضاپيماى «اوريون» باالخره براى پرواز به كره 

ماه آماده شده است.
به گزارش خبرآنالين، فضاپيماى اوريون(Orion) ســاخته شركت 
«الكهيد مارتيــن»(Lockheed Martin) يك قدم ملموس براى 

بازگشت انسان به ماه برداشته است.
طبق اعالم ناســا، اين غــول هوافضايى، مونتاژ و آزمايش ســفينه 
اوريون را به پايان رســانده و آن را آماده انجام مأموريت آزمايشــى 
«آرتميس آى» (Artemis I در ســال 2021 كرده و آن را به ناســا 
منتقل كرده اســت. اكنون فقط كارهاى آماده ســازى نهايى مانده كه 
شامل بارگيرى سوخت، يكپارچه سازى سيستم هشدار و لغو پرتاب 

و نصب سفينه روى موشك «SLS» ناسا است.

پيشگيرى از عفونت باكتريايى 
با كمك يك ماده مغذى

 پژوهشــگران آمريكايى در بررسى جديد خود دريافتند كه يك 
ماده مغذى مى تواند از عفونت باكتريايى پيشگيرى كند.

به گزارش ايســنا، دانشمندان هنگام مطالعه در مورد دفاع ايمنى بدن 
در برابر عفونت  باكتريايى، دريافته اند كه يك ماده مغذى موســوم به 
تائورين(Taurine)، به روده كمك مى كند تا عفونت هاى پيشــين 
را به يــاد بياورد و باكترى هــاى مهاجم مانند «كلبســيال پنومونيه» 
(Klebsiella pneumoniae) را از بين ببرد. شايد اين پژوهش 
كه توســط دانشمندان 5 مؤسسه وابســته به «موسسه ملى سالمت» 
(NIH) آمريكا انجام شــده اســت، بتواند به ارائه جايگزينى براى 

آنتى بيوتيك ها كمك كند.

كشف روش جديدى 
براى توليد سوخت مصنوعى

 دانشمندان چينى فرايندى را كه به طور معمول به دماى عملياتى 
بســيار باال نياز دارد، تغيير داده اند تا بتوانند به شكل مقرون به صرفه 
و كارآمدى همراه با كاهش توليد كربن دى اكسيد، متانول مصنوعى 
توليد كنند. به گزارش مهر، از آنجا كه جهان درحال فاصله گرفتن از 
سوخت هاى فسيلى است كه صدها سال منبع اصلى تأمين انرژى بشر 
بوده اند، تبديل كربن دى اكسيد(CO٢) به سوخت هاى هيدروكربنى 
ممكن اســت راه حلى ايده آل براى مقابله با مشــكالتى مانند بحران 
انرژى و اثر گازهاى گلخانه اى باشــد. درحالى كه تاكنون روش هاى 
زيادى براى تبديل CO٢ به ســوخت هاى آلى بررسى شده است، 

محدوديت هايى در آنها وجود دارد.

مريم مقدم »
 در همدان 43 هــزار و 500 نفر در زمينه صنايع 
دستى مشغول به كار هستند و صنايع دستى 7 درصد 
ظرفيت اشتغال استان همدان را به خود اختصاص داده 
است. اما اين آمار قابل توجه در روزهاى شيوع كرونا 
با خسارت هاى جبران ناپذيرى براى در دست گرفتن 

بازار كار روبه رو شده است. 
براساس آمارى كه از سوى مديركل ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى همدان در رسانه ها منتشر 
شــد، ســال 1398 بيش از 3 ميليون و 700 هزار تن 
صنايع دستى از استان همدان صادر شده كه ارزش آن 
بيش از 35 ميليون دالر اســت اما اين ميزان صادرات 

در سال 1399 با چالش روبه رو شد. 
علــى مالمير در اين زمينه عنوان كرد: در يك ســال 
گذشته براى هنرمندان اين استان بيش از هزار و 852 
پروانه توليد انفرادى و 365 پروانه توليد كارگاهى و 
800 كارت شناسايى شاغالن مختلف صنايع دستى 

استان همدان صادر شده است.
 50 ميليون تومان تسهيالت با 6 ما تنفس

وى حاال با اشــاره بــه چالش هاى پيش روى 
هنرمندان در روزهاى شــيوع كرونا، به 

تصميمــات اخيــر وزارتخانه براى 
حمايت از آنها اشاره كرد و گفت: 
به هنرمندان و فعاالن صنايع دستى 
كه در دوران كرونا دچار خسارت 
شدند، تا سقف 50 ميليون تومان وام 

با كارمزد 4 درصــد و 6 ماه تنفس و 
اقساط 5 ساله (60 ماه) پرداخت مى شود.

مالمير گفت: معاونت صنايع دســتى و هنرهاى 
ســنتى وزارت ميــراث فرهنگــى، گردشــگرى و 
صنايع دستى و بنياد بركت ستاد اجرايى فرمان حضرت 
امام(ره) با هدف حمايت از هنرمندان و فعاالن صنايع 
دستى و هنرهاى سنتى و كسب و كارها و طرح هاى 
اين حوزه كه در دوران كرونا دچار آســيب شده اند، 

تفاهم نامه  مشترك همكارى امضا كردند.
معــاون صنايع دســتى و هنرهاى ســنتى كشــور، 
توانمندسازى توليدكنندگان، صنعتگران و هنرمندان، 
توزيع كنندگان، تأمين كنندگان، صادركنندگان، فعاالن 
تجــارت الكترونيك و همچنين حاميان كســب و 
كارهــاى صنايع دســتى را از اهــداف اصلى تفاهم 
مشترك با بنياد بركت ســتاد اجرايى فرمان امام(ره) 
عنوان كرد و افزود: براساس اين تفاهم نامه به فعاالن 
حوزه صنايع دســتى تا ســقف 50 ميليــون تومان 
تســهيالت با نرخ كارمزد 4 درصد پرداخت مى شود 
و پس از 6 ماه تنفس، بازپرداخت آن در 5 ســال (60 

ماه) انجام مى شود.
 بسته هاى حمايتى از كســب و كارهاى 

آسيب ديده
پويــا محموديــان بــا بيــان اينكه اين تســهيالت 

زنجيــره  همــه  قرض الحســنه 
صنايع دســتى از توليدكننده و 
توزيع كننده تا كسب و كارهاى 
الكترونيك مرتبط اين حوزه را 
شامل مى شود، گفت: پس از 
6 ماه تنفس به زودى به صورت 
سراسرى در كشور اعالم مى شود 
و متقاضيان پس از بررسى صالحيت 
و تأييد از سوى ادارات كل ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى براى دريافت وام به 

بانك هاى عامل معرفى مى شوند.
وى افزود: اين تسهيالت به غير از بسته هاى حمايتى 
از كسب و كارهاى آسيب ديده صنايع دستى در دوران 
كرونا است كه در مراحل محتلف از طريق كارگروه 
اقتصادى ســتاد ملى مقابله با كرونا تصويب و ابالغ 

شده است.
محموديان، ايجاد اشتغال و محروميت زدايى و رونق 
كسب و كار را فصل مشترك مأموريت هاى معاونت 
صنايع دســتى وزارت ميراث فرهنگى و بنياد بركت 
دانســت و تصريح كرد: صنايع دستى يكى از عوامل 
مهم در توســعه و اشــتغالزايى در مناطق محروم و 
كمتر برخــوردار و ركن اصلى فعاليت اقتصاد بومى 
در بســيارى از روستاها اســت؛ از طرفى در دوران 
كرونا يكى از كســب و كارهايى كه بيشترين آسيب 
را متحمل شد، بخش صنايع دستى و هنرهاى سنتى 
كشور بود كه با امضاى تفاهم نامه با بنياد بركت، تالش 
مى كنيم با كمك به هنرمندان و صنعتگرانى كه در اين 
دوران دچار ضرر و زيان و بســيار زيادى شدند، اين 

بخش را تقويت كنيم.

  حمايت از 1000 طرح
 ايجاد 3 هزار شغل جديد

محموديان با بيــان اينكه با امضاى تفاهم نامه با بنياد 
بركت، هزار طرح در حوزه صنايع دســتى توســط 

اين بنيــاد حمايت خواهد شــد، گفت: 
نخســتين هــدف حفظ مشــاغل 

دستى  صنايع  كارگاه هاى  موجود 
و پايدارى مشــاغل و كسب و 
كارهاى اين حوزه است و پس 
از آن ايجاد شغل جديد است كه 
اميدواريم با اين تفاهم نامه و مفاد 

مندرج در آن بتوانيم 3 هزار شغل 
جديد ايجاد كنيم.

معاون صنايع دســتى و هنرهاى سنتى كشور، 
صنايع دستى را تنها عامل توسعه در روستاهاى ملى 
و جهانى صنايع دســتى عنوان كرد و افزود: تاكنون 
52 شهر و روستاى صنايع دستى در كشور ثبت ملى 
شــده اند كه از اين مجموعه 32 شــهر و 20 روستا، 
خانواده شهرها و روســتاهاى ملى صنايع دستى را 
تشكيل مى دهند، اشــتغال و درآمد صنايع دستى در 
زندگى اهالى اين 20 روستا نقش اصلى و اساسى را 
بازى مى كند و كرونا شرايط زندگى و درآمدهاى آنها 

را به شدت تحت تأثير قرار داده است.
وى با اشاره به اينكه 75 درصد حوزه صنايع دستى را 
زنان تشكيل مى دهند، گفت: كسب و كار اين گروه 
در شرايط كرونا دچار آسيب هاى بسيارى شده است 

كه اميدواريم اين تفاهم كمك كوچكى به آنها باشد.
معاون صنايع دستى و هنرهاى سنتى كشور با اشاره 
به 2 ماه باقيمانده تا پايان سال «جهش توليد»، افزود: 

صنايع دستى و هنرهاى ســنتى با پيشينه چند هزار 
ســاله، مهم ترين بخش توليد در حوزه فرهنگ ايران 
اســت و الزم مى دانســتيم از تمام توان خود در اين 
حوزه استفاده كنيم؛ در همين راستا در وزارت ميراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى از ابتدا 
تالش كرديم بــا يك رويكرد هم افزا 
و مشاركت پذير همه سرمايه ها و 
ظرفيت هاى موجود در كشور را 
براى استحكام بخشــى به حوزه 
صنايع دستى و هنرهاى سنتى، به 

ميدان بياوريم. 
وى تصريح كرد: از ابتداى سال 99 
با همين نگاه هم افزا و راهبرد استفاده از 
همه ظرفيت هاى ملى، تفاهم نامه هاى همكارى 
مشــترك با ســاير نهادها و دســتگاه هاى كشور، از 
جمله بنياد «كرامت مجموعه آستان قدس رضوى»، 
بنياد «اقتصادى كوثر»، بنياد «احســان بركت» و ساير 
نهادهاى كشور امضا شده است كه به رونق اقتصادى 
اين حوزه و حل شدن برخى از مشكالت هنرمندان 
و فصل جديدى از همكارى هاى دوجانبه در ســطح 

ملى، كمك مى كند.
محموديــان هدف از اقدامــات و رويدادهاى حوزه 
صنايع دستى را كمك به سرپا نگاه داشتن كارگاه هاى 
صنعتگرانى دانست كه در دوران كرونا دچار مشكل 
شدند، افزود: نمايشــگاه ملى مجازى صنايع دستى 
درحال برگزارى است، حضور در اين نمايشگاه براى 
هنرمندان صنايع دســتى رايگان است و همه عوايد 
حاصل از فروش بدون كسر هزينه و كارمزد، به خود 

هنرمندان اختصاص دارد.

«فيش حج» را 
چگونه بفروشيم؟

 ســازمان حج و زيارت، شيوه واگذارى قانونى 
اسناد يا فيش هاى حج و عمره را اعالم كرد.

به گزارش روابط عمومى ســازمان حج و زيارت، 
مديركل برنامه ريزى پذيرش و اعزام ســازمان حج 
و زيارت با اشــاره به راه اندازى ســامانه واگذارى 
اولويت تشرف به حج تمتع، هشدار داد: متقاضيان 

مراقب افراد سودجو باشند.
كامران اكبرى درباره ســامانه نقل و انتقال قبوض 
وديعه گذارى حج، توضيح داد: براساس مندرجات 
درج شــده در قبوض وديعه گذارى و اختيارات و 
ضوابطى كه ســازمان حج و زيارت فراهم آورده، 
شخص وديعه گذار مى تواند با رعايت شرايط تعيين 

شده، قبض خود را براى يك بار واگذار كند.
وى افزود: در راســتاى ارائــه خدمت به متقاضيان 
و ســهولت كار آنها اعم از واگذار كننده قبوض يا 
دريافت كننده، ســامانه اى از ســوى سازمان حج و 
زيارت به نشــانى tasharof.haj.ir طراحى و 
اجرا شده است كه در اين بستر خدمات مناسبى به 

متقاضيان ارائه مى كند.
مديركل برنامه ريزى پذيرش و اعزام ســازمان حج و 
زيارت گفت: متقاضيان با ورود به اين سامانه مى توانند 
درخواســت خود را در هر اســتان يا شهرستانى كه 
وديعه گذارى كرده اند و ســكونت دارند ثبت كنند و 
سپس با انتخاب كارگزارانى كه داراى مجوز از سازمان 
حج و زيارت هستند، مبادرت به نقل و انتقال اولويت 

قبوض وديعه گذارى كنند.
وى متذكــر شــد: واگذاركننــدگان و همچنيــن 
دريافت كننــدگان قبــوض وديعه گــذارى حــج 

«فروشــندگان و خريداران اســناد» بايد اقدامات 
خود را از طريق ســامانه مذكور و تحت نظر دفاتر 
كارگزارى تعيين شــده انجام دهند و به سايت ها و 
افراد سودجويى كه در اين راستا به تبليغ مى پردازند، 

مراجعه نكنند.
 اكبــرى با بيان اينكــه اين ســامانه نقش مؤثرى 
در كوتاه كردن دســت واســطه ها و ســودجويان 
و هزينه هــاى اضافــى ناشــى از آن دارد، افزود: 
وديعه گــذاران مى توانند از اين بســتر بــا ارتباط 
مستقيمى كه با انتقال گيرندگان قبض ايجاد مى شود، 
اولويت تشرف خود را به افراد واجد شرايط واگذار 
كرده و از ثواب حجى كه فرد به اين واسطه مشرف 

مى شود، بهره مند شود و نايب الزياره آنها باشد.
وى تأكيــد كــرد: هيچ يــك از مراكــز، افراد و 
ســامانه هايى كه در حــوزه «بحث خريد و فروش 
قبوض وديعه گذارى حج و عمره» تبليغات وسيعى 

را در كشور راه اندازى و هدايت كرده اند مورد تأييد 
سازمان حج و زيارت نيستند. اين گونه اقدامات در 
رونــد جارى امور اخالل ايجاد كــرده، روال مقررِ 
اينگونه واگذارى ها را دچار وقفه كرده، واسطه گرى 
اتفاق افتاده و هزينه هايى به طرفين تحميل شــده 
اســت، بنابراين به متقاضيان تأكيد مى شود كه امور 
واگــذارى و تهيه قبض خود را از طريق ســامانه 
مذكور دنبال كرده و مطلقاً اين كار را از طريق افراد 

و مراكز واسطه گر دنبال نكنند.
مديركل برنامه ريزى پذيرش و اعزام ســازمان حج 
و زيــارت درباره واگذارى كارت هاى اولويت هاى 
عمره نيز گفــت: درباره كارت هــاى اولويت هاى 
عمره نيز كسانى كه تمايل به تهيه و يا واگذارى آن 
را دارنــد، بايد تنها از طريق دفاتر زيارتى مجاز در 
سطح استان يا شهرستان محل سكونت خود اقدام 

و پيگيرى كنند.

 فعاالن صنايع دستى آسيب ديده از كرونا اقدام كنند 

 وام 50 ميليونى با 6 ماه تنفس 
■ 43 هزار و 500 همدانى در زمينه صنايع دستى مشغول به كار هستند
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