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ايثار براى محلى ترين 
انتخابات ايران 

 1- فرايند برگزارى انتخابات شــوراها 
چند روز مانده به آغــاز مرحله ثبت نام از 
داوطلبان با دســتور وزير كشور آغاز شده 
اســت.وزير كشور درحالى دســتور آغاز 

فرايند انتخابات شوراهاى اسالمى شهر...
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عمليات اجرايى 
ساماندهي 
ترافيكي و بهبود 
تردد دركوي 
رضوان آغاز شد

آتش به جان 
داروخانه نهاوند 
افتاد

فرش درگزين 
450 سال 
قدمت دارد

برگزارى هرگونه 
آئين و تجمع 
در روزهاى پايانى 
سال ممنوع است

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

تلخكامى شاغالن و بازنشستگان از عيدى ناچيز 
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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جناب آقايان
محمدحسين، على رضا   ، عبدالمهدى 

محمدكاظم و مقداد شريف

 مديرعامل و كاركنان شركت تعاونى  مديرعامل و كاركنان شركت تعاونى 
فرآورده هاى گوشتى خوراك آفرينفرآورده هاى گوشتى خوراك آفرين

با نهايت تاسف درگذشت مادرى مهربان و 
دلسوز مرحومه مغفوره شادروان 

خانم ناظميان خانم ناظميان 
همسر مرحوم آقاى شريف الواعظين اعلى ا...مقامههمسر مرحوم آقاى شريف الواعظين اعلى ا...مقامه

را تسليت عرض مى نمائيم.
از خداوند منان براى آن عزيز از دســت رفته رحمت 
واسعه و براى ساير بازماندگان صبر جزيل مسئلت 

داريم. 

معاون وزير ميراث فرهنگى: 
منظر تاريخى هگمتانه تنها كانديداى اثر تاريخى 

براى جهانى شدن است

 نماينــده ولى فقيه در اســتان و امام 
جمعــه همدان با بيان اينكــه امروز بايد 
شــرايط حضور جوانان در مســجد را 
فراهم كنيم، گفت: ابزار هنر براى جذب 
جوانان و انتقال محتواى معارف دينى در 

مساجد به كار گرفته شود.
بــه گــزارش ايرنــا، حجت االســالم 
والمسلمين حبيب ا... شعبانى روز گذشته 
در جمــع اعضاى كانون هــاى فرهنگى 
هنرى مســاجد، با بيان اينكه كانون هاى 

فرهنگى، هنرى داراى نقاط مثبتى هستند 
كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اظهار كرد: 
يكــى از مهم تريــن ظرفيت هايى كه در 
كانون هاى فرهنگــى هنرى وجود دارد، 
ايجاد بســتر مناسب براى جذب جوانان 

به مساجد است.
شعبانى با بيان اينكه كانون هاى فرهنگى بايد 
از جمعيت هايــى كه در محالت مختلف 
حاضر هستند نيز به نحو احسن استفاده كند، 
گفت: با استفاده از اهالى هر منطقه مى توانيم 

تشكيالت منسجم و اثرگذارى را در مناطق 
مختلف ايجاد كنيم.

امــام جمعه همــدان بــا بيــان اينكه 
انديشــه هايى كــه در قالب هنــر ارائه 
مى شــود داراى جذابيت بيشترى است، 
مطرح كرد: اگر آنچنان كه بايد به بحث 
هنر و ارائه مطالب درست در قالب هنر 
توجه نشــود، آن زمان تفكرات باطل در 
قالب هنر در جامعه ارائه و گسترش پيدا 
مى كند و ديگران باطل را در قالب تزيين 

شده، به خورد جوانان مى دهند.
وى بــا تبريــك اعياد پيــش رو، گفت: 
به لحــاظ وجود فضاى كرونايى و اعمال 
مراســم هاى  برگزارى  در  محدوديت ها 
مذهبى، كانون هاى مســاجد در محالت 
جشــن  برگزارى  متولى  خود  مى توانند 
در محالت خود باشــند و به برگزارى 
جشــن هاى محله محور اقدام كنند تا در 
سطح شــهر ثابت كنيم روز نيمه شعبان 

روز شادى ما است.

 استاندار همدان گفت: رمز موفقيت 
و تــداوم انقالب با وجود دشــمنى و 
تحريم هاى سرســختانه تقويت روحيه 
ايثار و شــهادت در جامعه اســت كه 
نسل به نسل به قشــرهاى مختلف انتقال 

يافته است.
شاهرخى  سيدســعيد  ايرنا،  گزارش  به 
در مراســم اختتاميه كنگره ملى «لشكر 
فرشــتگان تاريخ ســاز» كــه به صورت 
ويدئوكنفرانــس برگــزار شــد، با بيان 
اينكه فرهنگ ايثار، فداكارى و شهادت 

از افتخارهاى مانــدگار نظام جمهورى 
اســالمى ايران است، افزود: بايد تكريم 
از خانواده شــهدا به عنوان يك وظيفه و 
تكليف مورد توجه آحاد مختلف مردم 
باشــد زيرا اســتقالل، آزادى، امنيت و 
پيشــرفت هاى كنونى كشــور در گرو 

تداوم اين مشى است.
ــورت  ــه به ص ــى ك ــن مل ــن آئي در اي
ويدئوكنفرانســى برگــزار شــد متــن 
بــه  اســالمى  انقــالب  رهبــر  پيــام 
شــهيد،  زن  17هــزار  ملــى  كنگــره 

ــاز توســط حجت االســالم  آزاده و جانب
نماينــده  شــكرى  والمســلمين 
امــور  و  شــهيد  بنيــاد  در  ولى فقيــه 
ــت  ــش قرائ ــران در محــل هماي ايثارگ

ــد. ش
همچنيــن در ايــن كنگره معــاون اول 
معاون  اوحدى  سعيد  جمهورى،  رئيس 
رئيــس جمهور و رئيس بنياد شــهيد و 
امور ايثارگران و معصومه ابتكار معاون 
رئيس جمهورى در امور زنان و خانواده 
به سخنرانى درباره جايگاه زن پرداختند.

در اين آئين در اســتان همدان خانواده 
«فياض فــر» بــا 4 شــهيده، «افتخارى 
صنايع» با 3 شــهيده، خانواده «حيدرى» 
با 5 شــهيد شامل 2 شــهيده و 3 شهيد 
و همچنيــن جانبــاز 50 درصد «فاطمه 
جابرى» فعــال فرهنگــى و اجتماعى، 
جانبــاز 35 درصد «منيــره مرادعليان» 
از قهرمانــان مســابقات دارت و خير 
گروه هاى جهــادى و جانباز 25 درصد 
فرهنگى  فعــال  نصرا...نيــا»  «فاطمــه 

اجتماعى تجليل شدند.

امام جمعه همدان: 
هنر در جذب جوانان و انتقال معارف دينى به كار گرفته شود

استاندار همدان: 
رمز تداوم انقالب تقويت روحيه ايثار و شهادت است

ثبت نام داوطلبان انتخابات شورا آغاز شد
■ اشتياق براى عضويت در شوراهاى اسالمى شهر و روستا            ■ متقاضيان ثبت نام در انتخابات چه كنند؟

و  تأسيســات  مشــكالت  رفــع   
شهر  فاضالب  جمع آورى  شــبكه هاى 
همدان تــا پايان ســال 1400 پيگيرى 

مى شود.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
شوراى اســالمى روزگذشته در جمع 
استان  كاركنان شركت آب و فاضالب 
همدان از پيگيرى ها به منظور رفع تمام 
مشــكالت مرتبط با حوزه تأسيسات و 
شهر  فاضالب  جمع آورى  شــبكه هاى 

همدان تا پايان سال 1400 خبر داد.
به گزارش روابط عمومى آب و فاضالب 
استان، حميدرضا حاجى بابايى با اشاره 
بــه يكپارچه ســازى 2 مجموعه آبفاى 
شهرى و روستايى عنوان كرد: پيش از 
اين اقدام آبفاى روستايى اعتبارات الزم 
را نداشــت اما امروز با دستور ادغام 2 

براى  خوبى  برنامه ريزى هاى  مجموعه، 
شــهر همدان، بخش مركزى، قهاوند و 

شهرستان فامنين انجام شده است.
نماينــده مــردم همــدان و فامنين در 
مجلــس با بيان اينكه مــن عالقمند به 
مديرعامل  همانند  كه  هســتم  مديرانى 
شــركت آب و فاضالب اســتان براى 
جذب اعتبارات ملى تالش كنند، گفت: 
اگر چند مدير در اســتان باشــد كه از 
اعتبارات ملى به خوبى استفاده مى كند، 
يكــى از آنها مديرعامل آبفاى اســتان 

همدان است.
وى با بيــان اينكه با پيگيــرى مديران 
اعتبارات به ســمت اســتان ســرازير 
مى شود، بيان كرد: خوشبختانه با تالش 
دوســتان در آبفاى اســتان مدول دوم 
تصفيه خانه فاضالب همدان فعال شــد 

و درحال حاضر يك هزار و 280 ليتر در 
ثانيــه تصفيه و بازيافت فاضالب انجام 

مى شود.
حاجى بابايى با بيان اينكه نهضت خوبى 
به منظور خدمت رســانى بــه مردم راه 
افتاده اســت، گفت: در بحث فاضالب 
درحال  تصفيه خانه هــا  همدان  شــهر 
فعاليت هســتند و با ايجاد شــبكه هاى 
مســير  در  فاضــالب  جمــع آورى 
روســتاهاى محور امامزاده محسن(ع) 
روستا   20 تقريبا  بهداشــتى  مشكالت 

مرتفع خواهد شد.
وى با بيــان اينكه پيمان نامه هاى خوبى 
به منظور خدمت رســانى بــه مردم با 
شــركت آب و فاضالب استان منعقد 
شــده اســت، عنوان كرد: به دنبال اين 
هستيم كه سال 1400 هيچ گوشه اى از 
شهر همدان مشكل تأسيسات فاضالب 

نداشته باشد.
نماينــده مــردم همــدان و فامنين در 
مجلس با بيــان اينكــه در بحث رفع 
مشــكالت فاضالب جورقان، قهاوند، 

فامنين و همدان با قــدرت ورود پيدا 
كرده ايم، عنوان كرد: بايد در سال 1400 
مشكلى در بحث آب، فاضالب، گاز و 

برق نداشته باشيم.
وى با تأكيد بر اينكه بايد پيمانى همگانى 
به منظور رفع مشــكل مردم وجود داشته 
باشــد، بيان كرد: طى ســال هاى گذشته 
موفق به حل مشــكالت آب مسير جاده 
مالير، گره چقا و روســتاى ده پياز مرتفع 
شــد. حاجى بابايى در ادامه با اشاره به 
اينكه ما به دنبال تسهيل شرايط زندگى 
مردم هســتيم، گفت: بر همين اساس و 
مطابــق مصوبه مجلس آب، برق و گاز 
مشتركينى كه الگوى مصرف را رعايت 
كنند رايگان خواهد شــد كه براساس 
بررســى هاى انجــام شــده پيش بينى 
مى شود يك سوم جمعيت همدان شامل 

اين نوع از بخشش ها شوند.
وى در پايان عنوان كــرد: به دنبال اين 
هســتيم كه در ســال 1400 در بحث 
تأسيســات آب و فاضــالب هيچ گونه 

مشكلى نداشته نباشيم.

رفع مشكالت فاضالب شهر همدان 
پيگيرى مى شود

پويش 
بزرگ درختكارى 

در پارك 
فرامنطقه اى واليت

مبعث بزرگ ترين
 روز تاريخ بشراست
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 تنها كانديداى ثبت جهانى در سال هاى اخير «منظر تاريخى هگمتانه» است و پرونده ثبت جهانى هگمتانه به 
يونســكو ارسال مى شود. اين مطلب را معاون ميراث فرهنگى وزير ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 

در گفت وگو با همدان پيام عنوان كرد و گفت: منظر تاريخى از هگمتانه تا همدان براى ثبت جهانى رقيب ندارد.
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شنيده ها
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ايثار براى محلى ترين انتخابات ايران 
 1- فرايند برگزارى انتخابات شوراها چند روز مانده به آغاز مرحله 

ثبت نام از داوطلبان با دستور وزير كشور آغاز شده است.
وزير كشور درحالى دســتور آغاز فرايند انتخابات شوراهاى اسالمى 
شهر و روستا را به فرمانداران و بخشداران سراسر كشور صادر كرد كه 
ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراهاى اسالمى شهر از روز پنجشنبه 

20 اسفند آغاز مى شود.
انتخابات شــوراها در ميان 4 انتخابات سراســرى مجلس شــوراى 
اسالمى، مجلس خبرگان، رياست جمهورى و شوراى اسالمى شهر و 

روستا محلى ترين انتخابات كشور است.
2- زمانــى تصور بر اين بــود كه جاذبه و شــاخصه محلى بودن و 
فاميلى و قومى و قبيله اى بودن انتخابات شــوراها دليلى بوده تا زمان 
برگــزارى اين انتخابات با ملى ترين انتخابات كشــور يعنى انتخابات  

رياست جمهورى همزمان شود.
به ديگر ســخن، اين همزمانى به عمد و براى افزايش مشــاركت در 
انتخابات رياســت جمهــورى با بهره گرفتــن از جذابيت هاى محلى 

انتخابات شوراها بوده است.
3- چه اين سخن درست باشــد يا نه، اين دوره از انتخابات شوراها 
تحت تأثير بى توجهى مردم به انتخابات رياست جمهورى قرار گرفته و 

هنوز از شور و نشاط محلى انتخابات خبرى نيست.
البتــه اين روند تاكنون بوده و به نظر مى رســد با آغاز فرايند ثبت نام 
داوطلبان و ورود افراد متخصص و كاربلد، شور انتخاباتى افزايش يافته 

و نويدبخش انتخاباتى با مشاركت باال باشد.
4- شــورا، آشــناترين نهاد براى مردم ايران است زيرا پس از انقالب 
شوراهاى محالت از نخستين نهادهاى مردمى بودند كه شكل گرفتند 

و در آن شرايط خاص، ايفاى نقش كردند.
تصريح قانون اساســى در فصل شــوراها بر اهميت اين نهاد مردمى 
در ســاختار اجرايى و تصميم گيرى كشور نيز تاكيدى بر مردمى بودن 

انقالب و اداره آن به دست مردم است.
5- پنج دوره فعاليت شــوراها با موافقــان و مخالفانى همراه بوده و 

چالش بين آنها ادامه داشته است.
مخالفان شــوراها همواره به دنبال كاســتن از اختيارات شــوراها و 
محدودســازى آنها به شوراى شهردارى هستند و موافقان تمام تالش 
خود را براى تبديل شــورا به شوراى شــهر و تصميم گيرى شورا به 
نمايندگى از مردم درباره تمامى حوزه ها از آب و برق گرفته تا جرايم 
راهنمايى و رانندگى و مديريت كامل شــهر و روســتا و ايفاى نقش 

پارلمان مقتدر محلى، به كار بسته اند.
6- اكنون از فضاى سرد انتخاباتى هيچ كس به اندازه مخالفان شوراها 
خوشــحال نيســت و تصور آنها بر اين است كه نسخه شوراى روى 
كار آمده با رأى اندك مردم را راحت تر مى توان پيچيد تا شــورايى با 
مشاركت حداكثرى كه رأى اكثريت مردم پشتيبان تصميمات اعضاى 

آن است.
در واقع شــرايط فعلى تهديد كننده مردم ســاالرى نيز هست و يك 

شوراى بدون پشتوانه راى با آسيب بسيارى همراه خواهد شد.
7- شوراها هنوز جذابيت هاى خود را براى كسانى كه بخواهند به مردم 
خدمت كنند، دارا هستند و افراد متخصص، پاكدست، متعهد و كاربلد 
مى توانند با همين شــوراهاى تحديد شده خدمات شايانى را به مردم 

ارائه و شهر و روستايى پويا و بانشاط براى مردم بسازند.
اين مهم نيازمند ارتقاى اعتماد مردم به نهاد شوراها است.

به همين دليل افرادى كه توانايى مقابله با مخالفان شــوراها، افزايش 
اميد مردم و آوردن مردم پاى صندوق رأى براى حمايت از شــوراها 
به عنوان پارلمان مقتدر محلى را دارند، الزم اســت براى ثبت نام آماده 
شوند و در فرصت قانونى ثبت نام و براى دفاع از پارلمان محلى ايثار 

و فداكارى كنند.
اين حركت توجه به مردم ســاالرى از پايين ترين ســطح آن و تالشى 

براى بقاى نهاد شوراها و افزايش شور و نشاط انتخابات است.

تناقض در نتيجه آزمايش كرونا
 شكايت از آزمايشگاه هاى همدان را افزايش داد

 مدير نظارت و اعتباربخشى معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: وجود 
تناقــض در نتيجه آزمايش هــاى مرتبط با ابتالى افراد به ويــروس كرونا به نارضايتى و 

شكايت هاى مردمى از برخى آزمايشگاه هاى استان منجر شده است.
محمد كريمى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: برخى از شــهروندان كه براى انجام آزمايش 
كرونا به آزمايشــگاهى مراجعه و نتيجه مثبت را دريافت مى كنند دوباره براى آزمايش به 
محل ديگرى مراجعه كرده كه نتيجه منفى را مى گيرند، همچنين برعكس اين موضوع نيز 

صادق است.

وى افزود: اين وضعيت سبب افزايش نارضايتى از عملكرد آزمايشگاه هاى همدان شده كه 
در اين راستا مقرر شد چرايى تناقض در نتيجه به دست آمده از آزمايش ها از جمله نوع و 

نحوه نمونه گيرى و وجود مشكل در «كيت» مورد بررسى قرار بگيرد.
مدير نظارت و اعتباربخشى معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكى همدان، رعايت نكردن 
فاصله گــذارى فيزيكى و تعرفه ابالغى از ســوى وزارت بهداشــت را از ديگر تخلف 

آزمايشگاه ها كه سبب افزايش شكايت ها از اين بخش شده، دانست.
كريمى از پلمب يك آزمايشــگاه در نهاوند خبر داد و گفت: اين آزمايشــگاه تخلف هاى 
متعدد از نظر فنى داشت، همچنين به دليل نبود مسئول فنى و رعايت نكردن برخى مسائل 
بهداشــتى، چند نوبت براى رفع مشــكل هاى موجود به مدير آن تذكر و اخطارهاى الزم 

داده شده بود.

وى افزود: اين آزمايشــگاه همچنين نمونه را از مــردم دريافت كرده و در مكان ديگرى 
آزمايش انجام مى داد، يعنى تنها نقش واسطه داشته و جز دريافت نمونه هيچ كار ديگرى 

انجام نمى داد.
مدير نظارت و اعتباربخشــى معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكى همدان بيان كرد: اين 
درحالى اســت كه نمونه بايد در آزمايشــگاه دريافت، بررسى و كارهاى الزم بر روى آن 
صورت گيرد اما اصالح نشــدن اين فرايند در يكى از آزمايشگاه هاى نهاوند و بى توجهى 

به اخطارها سبب پلمب اين واحد شد.
كريمى اظهار كرد: براســاس قانون بايد فرايند آزمايش 90 درصد نمونه هاى دريافتى در 
آزمايشگاه صورت گيرد و ده تا 20 درصد درصورت ضرورت و نبود تجهيزات كافى به 

خارج از آزمايشگاه منتقل و تنها در اختيار آزمايشگاه رفرانس قرار گيرد.

مرگ رؤياى كودكانه 
در شهر دوستدار كودك

■ تنها 72 كودك كار تحت پوشش بهزيستى همدان هستند

بودجه 1600 ميلياردى شهردارى همدان 
مصوب شد

 رئيس شوراى اسالمى شهر همدان از تصويب بودجه هزار و 600 
ميليارد تومانى ســال 1400 شــهردارى همدان با رأى اكثريت اعضاى 

شوراى شهر، خبر داد.
سيدمسعود عســگريان در گفت وگو با ايرنا، اظهار كرد: بودجه سال 
1400 شــهردارى همدان در راســتاى اجراى بند 12 ماده 80 قانون 
تشــكيالت وظايف و انتخابات شوراى اســالمى كشور به تصويب 

رسيد.
وى افزود: بودجه عمومى شهردارى همدان از حيث منابع تأمين اعتبار 
شامل درآمدها، واگذارى دارايى هاى سرمايه اى و دارايى هاى مالى اعم 
از منقول و غيرنقد، هزينه ها، تملك دارايى هاى ســرمايه اى و تعهدات 

قطعى شده سنواتى حدود 16 هزار و 850 ميليارد ريال است.
به گفته عســگريان، در بودجه ســال آينده شهردارى همدان 6 هزار و 
932 ميليــارد و 692 ميليون ريال اعتبارات هزينــه اى، 9 هزار و 430 
ميليارد و 701 ميليون ريال اعتبارات تملك دارايى هاى ســرمايه اى و 
همچنين 486 ميليارد و 670 ميليون ريال تعهدات قطعى سنواتى درنظر 

گرفته شده است.
همچنين شــهردار همدان در جلســه ارائه اليحــه بودجه يك هزار و 
600 ميليارد تومانى شــهردارى به شورا، گفت: رشد چشمگير بودجه 
و درآمدهاى شــهردارى در چند سال اخير يك اقدام جهادى در حوزه 

مديريت شهرى همدان است.
عباس صوفى اظهار كرد: بودجه سال 1400 شهردارى همدان يك هزار 
و 600 ميليارد تومان است درحالى كه اين رقم در سال 96 حدود 420 

ميليارد تومان بود كه در اين زمينه شاهد اقدامى جهادى هستيم.
به گفته وى، شــهردارى يك نهاد چندوجهى است و بايد به تمام نقاط 
شــهر توجه داشــته باشــد و در اين بين فارغ از هرگونه موضوعات 

سياسى، خدمات رسانى به مردم را اولويت اصلى خود مى داند.

برگزارى هرگونه آئين و تجمع 
در روزهاى پايانى سال ممنوع است

 بنابر گفته مديــركل روابط عمومى اســتاندارى و رئيس كميته 
اطالع رســانى ستاد مقابله با كروناى استان همدان، برگزارى هرگونه 
آئين و برنامه تجمع در روزهاى چهارشــنبه و پنجشنبه پايان سال با 
هدف پيشگيرى از شيوع ويروس كرونا در سطح استان ممنوع است.
اسد ا... ربانى مهر در گفت وگو با ايرنا افزود: با توجه به شرايط خاص 
كشور به لحاظ همه گيرى ويروس و ضرورت توجه بيش از پيش به 
اجراى پروتكل هاى بهداشــتى، برگزارى هرگونه برنامه جشن و عزا 
در روزهاى پايانى ســال(به ويژه چهارشــنبه و پنجشنبه پايان سال) 
ممنوع است و انتظار داريم خانواده ها به طور جدى از هر حضور در 

تجمع و دورهمى در اين ايام بپرهيزند.
وى اظهار كرد: رعايت پروتكل هاى بهداشــتى، پرهيز از برگزارى و 
حضور در دورهمى و تجمعات و اســتفاده از ماسك، اقدامات مؤثر 
براى كنتــرل همه گيرى ويروس كرونا و كاهش شــمار مبتاليان به 
بيمارى كوويد-19 است لذا از عموم مردم استان همدان انتظار داريم 
در راســتاى كمك به بهبود شرايط و كاهش ورودى بيمارستان ها در 
شرايطى كه امكان بروز پيك چهارم همه گيرى ويروس وجود دارد، 
با رعايت دســتورالعمل هاى بهداشتى، كمك حال كادر درمان براى 

ريشه كنى كرونا باشند.
رئيس كميته اطالع رســانى ســتاد مقابله با كروناى استان همدان، 
افــزود: همراهــى مؤثر مــردم فهيم اســتان همــدان در اجراى 
دستورالعمل هاى بهداشــتى موجب بهبود شرايط استان نسبت به 
بسيارى از استان هاى كشور شــده، اما بايد بدانيم كه اين شرايط 
شــكننده است و تداوم و بهبود شرايط بســتگى به ميزان رعايت 

دارد. بهداشتى  پروتكل هاى 
مديركل روابط عمومى اســتاندارى همــدان تصريح كرد: بر همين 
اســاس برگزارى هرگونه برنامه و تجمع در روزهاى چهارشــنبه و 
پنجشــنبه پايانى ســال با هر عنوان و نامى مى تواند زمينه گسترش 
ويروس و افزايش آمار ابتال به كرونا در استان را فراهم و شرايط را 

براى كادر بهداشت و درمان دشوار كند.
ربانى مهر با تأكيد بر اينكه برگزارى هرگونه تجمع در روزهاى پايانى 
ســال در سطح استان همدان ممنوع است، افزود: تصميم گيرى براى 
اعمال اين محدوديت در راســتاى حفظ بهداشت و سالمت عمومى 
جامعه و تأمين رفاه و آسايش مردم و كاركنان خدوم و ايثارگر بخش 

بهداشت و درمان استان اتخاذ شده است.
در هميــن زمينه، رئيــس اوقاف و امور خيريــه ناحيه 2 همدان نيز 
چندى پيش در گفت وگو با ايرنا از تعطيلى آرامســتان  اين شهر در 
روزهاى پنجشــنبه و جمعه پايان سال خبر داد و افزود: اين تعطيلى 
براى جلوگيرى از انتشار ويروس كرونا است و انتظار مى رود مردم 

در اين روزها از حضور در «باغ بهشت» پرهيز كنند.
بــه گفته علــى قبادى، با توجه به تصميم ســتاد مقابلــه با كرونا و 
ضرورت پيشــگيرى از هرگونه تجمع، تمام مسيرهاى دسترسى به 

آرامستان شهر همدان در اين 2 روز مسدود مى شود.

1- كرونا شاخص تخلفات انتخاباتى را افزايش داده است. گويا يكى 
از تخلفات انتخاباتى اين دوره رعايت نكردن پروتكل هاى بهداشتى 
است. گفتنى است هنوز وزارت بهداشت پروتكل برگزارى انتخابات 

در ايام كرونايى را تدوين نكرده است.
2- سفر شهرستانى داوطلبان احتمالى مسئول شدت يافته است. گويا 
اين سفرها در قالب سفرهاى استانى انجام مى شود. گفتنى است اين 
داوطلبان در اين ســفرها ســعى دارند با بيان سخنان متفاوت مورد 

توجه رسانه ها قرار بگيرند.
3- مهاجرت رفوگران ايرانى از كشــور تأييد  شــده است. گويا يك 
دســتگاه متولى فرش تأييد كرده كه در چند سال اخير چندين هزار 
رفوگر فرش به تركيه و آذربايجان مهاجرت كرده اند. گفتنى اســت 
فرش دستباف به قدرى ارزشــمند است كه حتى كاالى كهنه آن نيز 

باارزش و قابل فروش است.
ــوان  ــا دي ــود. گوي ــى مى ش ــتاها بازبين ــادى روس ــاى ه 4- طرح ه
ــن  ــت اي ــى اس ــت. گفتن ــى اس ــن بازبين ــتار اي ــبات خواس محاس
ــك  ــزرگ و كوچ ــتاها و ب ــرايط روس ــر ش ــل تغيي ــته به دلي خواس

ــا مطــرح شــده اســت. شــدن آنه
5- تقاضا بــراى عضويت در هيأت هاى اجرايى و نظارت انتخابات 
افزايش يافته اســت. گويا اين افزايش به دليل افشاى انجام مذاكرات 
بيــن مجلس و دولت درباره واكســينه كردن مجريــان و ناظران بر 
انتخابات اســت. گفتنى اســت هنوز از نتيجه اين مذاكرات خبرى 

منتشر نشده است.

 نگاه خســته و صورت هاى نه چندان تميز 
با رگه هايى از شالق  سرماى عصرهاى همدان 
چهــره كودكانى را ترســيم مى كند كه حاال با 
پخش ســريالى از روايت زندگى بيشــتر آنها 
توجــه بســيارى از عابران را بــه خود جلب 

مى كند.
بسته هاى حاوى آدامس يا پاكت هاى رنگارنگ 
فال حافظ كه مى شــد بادبادكى زيبا در دستان 
ايــن كودكان مظلوم باشــد با نزديك شــدن 
به روزهاى ســال نو بســاطى است كه كمتر 
منطقه اى از شــهر را مى توان پيدا كرد كه اين 

صحنه ها را نداشته باشد.
نگاه هايى پر حسرت به هم ساالنشان كه با ناز 
پدر و مادر از كنارشان بى تفاوت مى گذرند دل 

هر رهگذرى را به درد مى آورد. 
خريد آدامس توســط سرنشــينان خودرو كه 
صداى قهقهــه آنها را بلند مى كنــد همراه با 
دويدن در خيابان هايى كــه مى تواند چهارراه 
مرگ آنها باشــد، بيانگر اين اســت كه كودك 
درونشان لحظاتى هرچند كوتاه ظهور و بروز 

مى كند. 
اما ناســزاگويى برخى عابران در رويارويى با 
آنها زنگ هشــدارى است كه همه از آن غافل 
هستند، زيرا مى تواند آرام آرام كينه اى را در دل 
اين كودكان نقش كند كه بسترى براى حركت 
به ســمت انواع بزهكارى در انتقام از اين نوع 

رفتارها باشد.
 كوك كار كيست؟

كارشناســان كودكانــى كه در خيابــان ديده 
مى شــوند را در 4 گــروه طبقه بندى مى كنند، 
بر همين اســاس گروه نخست كودكان فقيرى 
هستند كه شب ها به خانه شان برمى گردند و به 

مدرسه مى روند و بزهكار نيستند. 
گروه دوم كمى مســتقل  هســتند و پيوندهاى 
آنها با خانه در شــرف از هم گسســتن است، 
به همين دليل حضور آنها در مدرسه هم كم كم 

پايان مى يابد و در ادامه هم بزهكارى آنها آغاز 
مى شود.

گروه سوم كودكان خانواده هاى خيابانى هستند 
كــه به همراه خانواده خود در خيابان زندگى و 
كار مى كنند. وضعيــت آنها با فقر گره خورده 
اســت و گروه چهارم نيز تمــاس خود را با 
خانــواده قطع كرده اند و تمام وقت خود را در 
خيابان مى گذرانند و كودكان خيابانى «واقعى» 

هستند.
البته ســازمان ملــل اين معضــل را در قالب 
«كودك كار، پســر يا دخترى است كه خيابان، 
خانه و محل زندگى او شده و تحت حمايت 
و نظارت كافى بزرگساالن مسئول قرار ندارد»، 

تعريف كرده است.
72 كودك كار در استان

 زير پوشش كمك هاى بهزيستى هستند
حال با اينكه بيش از 3 دهه از نخستين روزى 
كه ســازمان بهزيســتى در صدد جمع آورى 

كودكان كار برآمده، مى گذرد. اين سازمان تنها 
ابزار مقابله با كــودكان كار را در جمع آورى 
آنها از سطح شــهر خالصه كرد و از آن روز 
تاكنون هم هر ســال اين طرح هــا با عناوين 
متفاوت اجرا مى شود، آن هم در شرايطى كه 
انجمن ها و فعــاالن حقوق كودك و نوجوان 
بارها چنيــن اقداماتى را زير ســؤال برده و 
اثربخشــى آن را در جهت ريشه كن شدن اين 

مسأله نفى كرده اند.
در همين راســتا معاون اجتماعــى اداره كل 
بهزيستى استان همدان با اشاره به شناسايى 72
كودك كار در اســتان از كمك هايى براى رشد 
و سالمت كودكان و بازتوانى خانواده هايشان 

خبر داد.
زهره بختيارى در گفت وگو با ايرنا، اظهار كرد: 
68 پســر و 4 دختر در اســتان همدان آخرين 
آمارى است كه از كودكان كار در اختيار داريم.

وى افزود: در همدان به دليل شــرايط خاص 

جغرافيايى و منطقه اى كودك خيابانى به معناى 
افراد بدون جا و مكان زندگى، نداريم.

معاون اجتماعى اداره كل بهزيســتى اســتان 
همــدان گفت: بودجه مشــخصى در حدود 
700 هزار تومان براى هر نفر در اختيار يك 
كلينيك براى كمك هاى ســرپايى به كودكان 
كار اســتان تأمين شــده كه صرف خدمات 
آموزشــى، تربيتى و حمايتــى اين كودكان 

مى شود. 
بختيارى خاطرنشــان كرد: بچه ها در اين سن 
بايد مشــغول درس و تفريح باشــند و ديدن 
آنها در صحنه كار بســيار ناخوشايند است و 
ما براى استحكام بخشــى خانواده اين كودكان 

تالش مى كنيم.
به گفته وى سرمايه كار، كمك هزينه لوازم منزل 
و خدمات ســالمت به اين دسته از خانواده ها 
ارائه مى دهيم تا بازتوان شده و كودك را تحت 

هر شرايطى سركار نفرستند.

 روند ُكند نسخه نويسى الكترونيكى سبب 
شــد اقدامات تشويقى در دســتور كار قرار 
گيرد و در آذرماه شــاهد رشد 7/1 درصدى 
نسخه نويســى الكترونيكى در كشــور باشيم 
كــه البته اين ميــزان در اســتان همدان 9/1 
درصد بود. خوشــبختانه اين روند افزايشى 
ادامه يافت تا طبق آخرين آمار كشــور 14/3 
درصد و اســتان 27/1 درصد نسخه پيچى و 

نسخه نويسى الكترونيكى را داشته باشند.
مديركل بيمه سالمت استان همدان با اشاره به 
اجراى طرح نسخ الكترونيك، اظهار كرد: طبق 
قانون برنامه ششــم توسعه كه از سال 1396

تــا 1400 را شــامل مى شــود، بايد خدمات 
سالمت در قالب پرونده الكترونيك سالمت 
طى سال هاى اوليه همچون 97 و 98 استقرار 
مى يافت كه به دنبال آن تا 6 ماه ســازمان هاى 
بيمه گر ســازوكار جبران خدمــت و تنظيم 

سندها را انجام مى دادند.
بــه گزارش روابــط عمومــى اداره كل بيمه 
سالمت استان همدان، سعيد فرجى بيان كرد: 
در راستاى اجراى طرح نسخ الكترونيك بايد 
همراهى الزم صــورت مى گرفت تا خدمات 
بيمــه اى به صورت الكترونيكى در راســتاى 

پرونده الكترونيك سالمت اجرايى مى شد.
وى با بيان اينكه بيمه ســالمت و بيمه تأمين 
اجتماعى هردو سازمان بزرگ بيمه گر كشور 
از همان ســال هاى ابتدايى و 97 كار را آغاز 
كردند اما از ابتداى ســال 99 موضوع جدى 

شد، گفت: در اين راستا سازمان بيمه سالمت 
به ســمت ارائــه خدمــات الكترونيك يعنى 
اجراى طرح نســخ الكترونيك و به دنبال آن 

پرداخت به روز مطالبات رفت.
مديركل بيمه سالمت استان همدان با تأكيد بر 
اينكه بيمه سالمت به دليل الزامات قانونى و از 
طرفى ضرورت هاى كارى و فنى در اين زمينه 
به صورت جــدى ورود كرد، گفت: از ابتداى 
تيرماه ارائه نسخه ها كه در قالب يك CD به 
بيمه ســالمت ارسال مى شد، منتفى و ثبت در 

سامانه الزامى شد.
وى با اشــاره به اينكه در ابتداى طرح نســخ 
الكترونيــك، پزشــكان در روزهاى خاصى 
اطالعات را ثبت مى كردنــد و روند طوالنى 
بود، ثبت و ارســال اطالعات هــم با تأخير 
بــود و آنالين نبود، بيان كرد: اين مســأله در 
نسخه پيچى مشكل ايجاد مى كرد چون نسخه  
روى كاغذ نوشته سپس ثبت مى شد و امكان 
اينكه آن نســخه   در همان روز نوشته شده و 
بــه داروخانه برود و به صــورت الكترونيكى 

پيچيده شود، نبود.
وى به اولويت در پرداخت مطالبات پزشكان 
نســخه نويس آنالين كه امكان نســخه پيچى 
آنالين در داروخانه ها را نيز فراهم مى كردند، 
اشــاره كرد و افزود: تقريبا تفاوت پرداخت  
مطالبات نسخه نويسى آنالين با دستى يك تا 
2 ماه بود و اين سبب تشويق در نسخه نويسى 

آنالين مى شد.

مديركل بيمه سالمت استان همدان خاطرنشان 
كرد: همچنين اصرار داشــتيم در ده روز اول 
ماه بعد حق الزحمه پزشــكانى كه به صورت 
آنالين نسخه نوشــتند را در دستور كار قرار 
دهيم كه اين اهرم تشــويقى طى ماه هاى بعد 
جواب داد و رتبه اســتان در نسخه نويسى از 
يك طرف ارتقا يافت ســپس نسخه پيچى در 
ماه هاى شهريور تا پايان آذرماه روند صعودى 

پيدا كرد.
وى با بيان اينكه تعداد نســخ الكترونيكى كه 
در شهريورماه در استان همدان نوشته مى شد 
تنهــا 200 مورد در مقابــل بيش از صد هزار 
نســخه بود و عمال كمتــر از 0/2 درصد را 
شامل مى شد، خاطرنشــان كرد: اين درحالى 
بود كه در  كشــور 4/3 درصد نسخ به صورت 

الكترونيكى نوشته مى شد.
فرجى با بيان اينكه رتبه ما در نسخه نويســى 
الكترونيك در شــهريورماه 27 بود اما امروز 
خوشــبختانه رتبه هفتم هســتيم، افزود: در 
اســتقرار نسخه نويســى در مطب هاي طرف 
قرارداد، اســتان همدان بيش از يك ماه رتبه 
نخست كشور را داشته است كه اين موضوع 

حائز اهميت است.
مديركل بيمه ســالمت استان همدان با تأكيد 
بــه اينكه صــد درصد در مطب هاى اســتان 
است،  يافته  استقرار  الكترونيك  نسخه نويسى 
گفت: مطب ها تقريبا 80 تا90 درصد نســخ 
خود را آنالين مى نويســند كه قابل پيچيدن 

در داروخانه هاست، چون ممكن است برخى 
دستى بنويسند سپس در سامانه ثبت كنند.

 وى با اشــاره به اينكه در اجراى طرح نسخ 
الكترونيك در مراكز دولتى و دانشــگاهى نيز 
مشكالت زيرساخت ها مطرح بود و از طرفى 
هم نحوه پرداخت هــا متفاوت و كار پيچيده 
شده بود، افزود: در بخش درمانگاه ها و مراكز 
دولتى و دانشــگاهى اقدامات خوبى در 2 ماه 
اخير انجام شده و تقريبا مى توان گفت بيشتر 
بيمارســتان ها نسخه نويســى را آغاز كرده اند 
اما درصد كمى از پزشــكان اين كار را انجام 
مى دهند و ما سعى داريم تعداد آنها را افزايش 

دهيم.
فرجــى با بيــان اينكه خوشــبختانه در گام 
اول نسخه نويســى الكترونيــك در بخــش 
و  دانشــگاهى  و  دولتــى  درمانگاه هــاى 
خصوصــى، بيمارســتان ها و مراكز درمانى 
خيريه جزو 3 اســتان نخســت در كشــور 
هستيم، گفت: در بخش دانشگاهى موضوع 
ارجــاع كمــى با مشــكل مواجه اســت و 
به دنبــال الكترونيكى كردن كار هســتيم كه 

شود. محقق  اميدواريم 
وى بيــان كــرد: خوشــبختانه درحال حاضر 
نسبت به استقرار نسخه نويسى و نسخه پيچى 
الكترونيكــى در مراكــز خصوصى، دولتى و 
دانشــگاهى هم ســطح كشــور و حتى شايد 
جلوتر حركت مى كنيم و اميدواريم همين طور 

روبه جلو پيش برويم.

تندباد با سرعت
83 كيلومتر همدان را 

درنورديد
 بنا بر گفته رئيــس بخش پيش بينى اداره 
كل هواشناسى استان همدان وزش تندباد با 
ســرعت 83 كيلومتر بر ساعت بيشتر مناطق 
استان به ويژه شهر همدان را دربرگرفته است.

محمدحســن باقرى شكيب در گفت وگو با 
ايرنا، افزود: ســرعت وزش باد در مناطق 
مختلف اســتان متفاوت است به گونه اى كه 
ســرعت تندباد در ايســتگاه گنجنامه شهر 
همدان 83 كيلومتر بر ســاعت ثبت شــده 

است.
وى با اشــاره بــه اينكه ســرعت تندباد در 
شهرســتان بهار 50 كيلومتر بر ساعت ثبت 
شده، اظهار كرد: سرعت وزش باد ثبت شده 

در ايســتگاه هواشناسى مســتقر در فرودگاه 
همدان در 24 ســاعت گذشته 42 كيلومتر بر 

ساعت است.
باقرى شــكيب با بيان اينكه سرعت تندباد در 
روزهاى پايان هفته افزايش مى يابد، ادامه داد: 
سرعت وزش باد در برخى از نقاط استان در 
روز پنجشــنبه به 90 كيلومتر بر ساعت هم 

مى رسد.
وى بــراى پايان هفته بارش بــاران در نوار 

شمالى اســتان پيش بينى كرد و گفت: ميزان 
اين بارش ها 5 تا 15 ميليمتر خواهد بود.

رئيس بخش پيش بينى اداره كل هواشناســى 
اســتان همدان خاطرنشان كرد: بعداز ظهر و 
شــب جمعه در برخى از نقاط استان به ويژه 
گردنه ها شــاهد ريزش برف خواهيم بود و 
در پى اين ســامانه بارشى از روز شنبه آينده 
دماى هوا بين 7 تا 8 درجه سانتيگراد كاهش 

مى يابد.

نسخه نويسى الكترونيك در همدان باالتر از ميانگين كشورى 

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم
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 در روز دوشــنبه هجدهــم اســفندماه به مناســبت 
هفتــه درختــكارى پويش درختكارى بــا حضور فعاالن 
محيط زيســتى، گردشــگرى و هنرى و همچنين يونسى 
جانشــين ســپاه ناحيه همدان، قره باغى رئيس كميسيون 
گردشگرى شوراى اسالمى شــهر، سلماسى رئيس مركز 
مطالعات شوراى اسالمى شــهر، دهبانى صابر مدير منطقه 
يك و وجدى رئيس سازمان فرهنگى اجتماعى شهردارى 
همدان در پارك فرامنطقه اى واليت برگزار و بيش از صد 

اصله نهال كاشته شد.
مدير منطقه يك با بيان اينكه كاشــت درختان همواره در 
دين اســالم و آموزه هاى دينى ايرانيــان از ديرباز وجود 
داشته و همواره بزرگان از آن به عنوان يك سنت حسنه ياد 
مى كنند، از شــهروندان همدانى دعوت كرد تا براى حفظ 
محيط زيست و ســاخت آينده اى بهتر براى فرزندان ايران 

زمين اين سنت حسنه را اشاعه دهند.
مســعود دهبانى صابر در ادامه افزود: شــهروندان عزيزى 
كــه عالقه مند به كاشــت درخــت هســتند، مى توانند با 
هماهنگى هــاى الزم با واحد فرهنگى شــهردارى منطقه 
يك نسبت به كاشت درخت در پارك فرامنطقه اى واليت 
اقدام كنند تا تمامى شهروندان همدانى سهمى از اين پارك 

بزرگ صد هكتارى داشته باشند.
يونسى جانشين سپاه ناحيه همدان نيز ضمن تبريك هفته 
درختــكارى و قدردانى از زحماتى كه براى برگزارى اين 
پويش بزرگ انجام شــده اســت، مطرح كرد: مقام معظم 
رهبرى همواره تأكيد بســيارى بر كاشــت درخت دارند، 
به ويژه درختان مثمر كــه مى توان به نحو بهترى از آنها در 
آينده اســتفاده كرد و اميدواريم تمامى مردم و مســئوالن 
نگاهى ويژه به محيط زيست و كاشت درخت داشته باشند 

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

خبر

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 شــماره 1297 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى هادى نوروزى فرزند حاج محمد به شماره شناسنامه 1570 
صادره از همدان در سه دانگ مشاع از  ششدانگ يك واحد مرغدارى گوشتى به مساحت 
12000 مترمربع قسمتي از پالك 161 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار اراضى 
آغچه خرابه خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد امين محمودى محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 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 532)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/12/5

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/20

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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 شــماره 222 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى روح اله طاهرى فرزند على به شــماره شناسنامه 21173 
صادره از بهار در اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان  به مساحت 143/98 مترمربع پالك 
11107 فرعى از 139 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 992 فرعى از 139 اصلى  واقع در 
بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى اسماعيل خان 
فرزند ميرزا على اكبر محرز گرديده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 535)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/12/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/20

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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 شــماره 1474-1399/11/19 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدعلى صفرى خدايار فرزند چراغعلى 
به شــماره شناســنامه 227 صادره از بهار در 44 و يك چهارم شعير مشاع از 96 شعير 
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 49699/91 مترمربع قسمتي از پالك 
158 واقــع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار اراضى روســتاى هارون آباد خريدارى 
مع الواسطه از مالك رسمى آقاى چراغعلى خاشعى نورى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 544)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/12/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/20

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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 شــماره 1469-1399/11/19 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمودرضا خادمى فرزند حق رضا به شماره 
شناسنامه 324 صادره از قروه در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 233/42 مترمربع 
قســمتي از پالك 139 واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى مع الواسطه از 
مالك رسمى آقاى عبداله روشن محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 547)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/12/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/20

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آتش به جان داروخانه نهاوند افتاد
■ مسئول داروخانه: خسارت داروها بيش از 2 ميليارد است

معصومه كمالوند»
 وحدت قديمى ترين داروخانه نهاوند با اتصال برق در شعله هاى 

آتش سوخت. 
خسارت مالى وارد شده از اين آتش سوزى را بيش از 2ميليارد تومان 
برآورد كرده اند؛ البته اين رقم گويا تنها شــامل داروهاى موجود در 

اين داروخانه مى شود.
محل داروخانه يك ســاختمان قديمى در زيرزمين و محل داروخانه 
شبانه روزى پيشــين نهاوند در خيابان 17 شهريور و از جمله مراكز 
پرتردد و شــلوغ شهر اســت.جايى كه عمدتا مطب هاى پزشكان و 

داروخانه هاى شهر در همين محدوده قرار دارد.
آتش ســوزى داروخانــه و هم مطب يكــى از پزشــكان را كه در 

همجوارى اين داروخانه قرار دارد را به طوركامل سوزانده است
حادثه 18اســفند 99 ســاعت 11 رخ داده است و علت را اتصاالت 

برق ويترين اعالم كرده اند.
ــس از  ــته و پ ــه داش ــداد ادام ــاعت 1:30 بام ــا س ــوزى ت آتش س
آن توســط نيروهــاى آتش نشــانى مهــار مى شــود؛ امــا ايــن 
ــاره ســاعت 3 بامــداد از  ــه نبود.آتش ســوزى دوب ــان ايــن حادث پاي
ســرگرفته شــد و اين بــار ميــزان خســارت بــه داروخانــه بــه صــد 

درصــد افزايــش يافــت.
متصدى داروخانه وحدت درباره آتش ســوزى مى گويد: خســارت 

وارد شده به اين داروخانه بيش از 2ميليارد تومان است.
داروخانه وحــدت قديمى ترين داروخانه نهاوند بيش از 50 ســال 

است كه به شهروندان خدمات ارائه مى دهد.
 در اين داروخانه 12 نفر مشغول به كار بودند

ايــن داروخانه روزانه بخــش قابل توجهــى از مراجعه كنندگان را 
پاسخگو بوده و توجه به بازســازى و از سرگيرى فعاليت در آن به 
اشتغال و ارائه خدمات در وضعيت فعلى و جلوگيرى از ازدحام در 
مركز شــهر كمك قابل توجهى خواهد داشت. على شيراوند مسئول 
فنى داروخانه وحدت گفت: اين داروخانه روزانه پاسخگوى حجم 
قابــل توجهى از مراجعه كنندگان بوده اســت و خواســتار حمايت 

مسئوالن براى بازگشت دوباره داروخانه به فعاليت، هستيم.

ستاد انتخابات نهاوند آغاز به كار كرد
 ســتاد انتخابات رياست جمهورى و شــوراهاى اسالمى شهر و 

روستاى نهاوند افتتاح شد.
ستاد انتخابات شهرستان نهاوند با حضور حجت االسالم مغيثى امام 
جمعه، آزادبخت معاون سياسى و امنيتى استاندارى همدان، ناصرى 
فرمانــدار نهاوند و اعضــاى هيأت اجرايى و نظــارت بر انتخابات 
شهرســتان، افتتاح شد. معاون سياســى و امنيتى استاندارى همدان 
گفت: شــاهد انتخابات پرشورى در كشــور خواهيم بود و حضور 
مردم در اين انتخابات تيرى بر چشــم دشمنان نظام است. مصطفى 
آزادبخت افزود: حضور حماســى مردم ايران اســالمى در انتخابات 
ســال 1400 انسجام انقالب اســالمى در برابر دشمنان قسم خورده 

را مى رساند.
وى بيان كرد: اســتان همدان مانند ساير نقاط كشور آماده برگزارى 
نخستين انتخابات 1400 در دوران جديد است و همه امكانات براى 

انجام اين كار مهياست.

بازرسى  از اصناف مالير تا پايان سال تشديد مى شود
 معاون سياســى و اجتماعــى فرماندارى ماليــر گفت: با توجه بــه كاهش رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى و لزوم تعطيلى اصناف، كسبه و بازاريان مالير پس از ساعت 20:30 

شب، نظارت  تيم هاى بازرسى از واحدهاى صنفى در ايام پايانى سال شدت مى گيرد.
به گزارش ايرنا، حسين فارسى در نشست هماهنگى افزايش گشت هاى نظارتى و بازرسى 
ســتاد مقابله با كرونا در شهرستان مالير اظهار داشــت: با توجه به روند افزايشى شيوع 
ويروس كرونا، تيم هاى بازرسى بايد طبق برنامه  زمان بندى مشخص نظارت هاى خود را 

به ويژه در ساعت هاى پايانى روز افزايش دهند.
وى با انتقاد از ُكند شــدن روند فعاليت تيم هاى نظارت و بازرســى در روزهاى گذشته، 

افزود: هيچ گونه كوتاهى در انجام بازرسى ها از واحدهاى صنفى به ويژه در ايام پايانى سال 
پذيرفتنى نيست.

معاون سياســى و اجتماعى فرماندار مالير ادامه داد: تمام تأكيد ما بر رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى است و چنانچه هر واحد صنفى نسبت به رعايت الزامات بهداشتى و ممنوعيت 

فعاليت از سال 20:30 شب به بعد توجه نداشته باشد، پلمب خواهد شد.
فارسى شــرايط مالير را شــكننده خواند و خواســتار رعايت پروتكل هاى بهداشتى و 

فاصله گذارى اجتماعى توسط شهروندان شد.
وى بيــان كــرد: هم اكنون مالير در وضعيــت زرد كرونايى قــرار دارد و بايد با رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى از ورود به شرايط نارنجى و قرمز جلوگيرى كنيم.
وى شيوع ويروس جهش يافته انگليسى در استان همدان را خطرناك دانست و ادامه داد: 

وضعيت همچنان شكننده و خطرناك است و با توجه به اينكه بازرسى ها در اين شهرستان 
در پيشگيرى از شيوع ويروس كرونا نتيجه خوبى داشته، تا پايان سال نيز با جديت تداوم 
دارد. معاون سياسى و اجتماعى فرماندارى مالير با اشاره به فعاليت بيش از ده تيم بازرسى 
و نظارت، خواستار همراهى بيشتر اتاق اصناف، مركز بهداشت و همكارى بيشتر با طرح 
شهيدســليمانى در اين بازرسى ها شد و افزود: از ظرفيت مديران دستگاه هاى اجرايى بايد 

در تشديد اين نظارت ها استفاده شود.
فارســى همچنين بر لزوم ساماندهى دست فروشــان به ويژه در ايام پايانى سال به منظور 
جلوگيــرى از شــيوع ويروس كرونــا تأكيد و از اصناف خواســت نســبت به رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى اهتمام جدى ترى داشته باشند و با تعطيلى يك ساعت زودتر، در 

روند كنترل و مقابله با ويروس كرونا ما را يارى كنند.

د مبعث  مبارك
عي

د مبعث  مبارك
عي

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

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

2020 اسفنـد  اسفنـد 
روزملى راهيـان نور روزملى راهيـان نور 

    و 
2222 اسفنـد  اسفنـد 

بزرگداشت روز شهدا گرامى بادبزرگداشت روز شهدا گرامى باد

 در راستاى اجراى طرح استقبال از بهار، عمليات 
اجرايي طرح ســاماندهي ترافيكي و بهبود وضعيت 
تردد كوي رضوان آغاز شد كه يكى ديگر از اقدامات 
مهم ســازمان مديريت و مهندسى شبكه حمل ونقل 

شهردارى همدان در سال 99 محسوب مى شود.
رئيس سازمان مديريت و مهندسى شبكه حمل ونقل 
شــهردارى همدان با اشــاره به اهميت ســاماندهي 
ترافيكي و بهبود وضعيت تردد ســطح شــهر در ايام 
پايانى سال و آغاز ســال جديد، گفت: كوى رضوان 
يكى از مناطقى است كه در اين راستا اقدامات مهمى 

در آن انجام شده است.
وحيد غفارى در ادامه 
افزود: محدوده مدنظر 
در منطقه 3 شهرداري 
شــده  واقع  همــدان 
از  بخشي  كه  اســت 
محله  رضوان(يا  كوي 
همدان  شــهر  خضر) 

محسوب مى شود.
 غفارى ابراز كرد: اين طرح در محدوده اى قرار گرفته 
كه از شمال به بلوار سرداري، از جنوب به بلوار الغدير، 
از شــرق به بلوار امام خميني(ره) و از غرب به بلوار 

چهارباغ قدر منتهى شده است. 
وى در ادامه طرح ساماندهي ترافيكي و بهبود وضعيت 
تــردد كوي رضوان را شــامل خيابان هاي اصلي اين 
محــدوده به نام خيابان 12 متري رضوان دانســت و 
تصريح كرد: در طرح مصوب مسير انتقالي از خيابان 
رضوان به سمت خيابان طلوع كه در وضعيت موجود 

كاركرد دوطرفه دارد، به دليل عرض كم معبر و وجود 
شعاع كم گردشي به حالت يكطرفه درخواهد آمد.

رئيــس ســازمان مديريت و مهندســى شــبكه 
حمل ونقل شهردارى همدان در تكميل توضيحات 
ارائه شده، مطالعات ساماندهي محدوده مذكور را 
شــامل موارد ذيل دانســت كه در طرح مصوب 

لحاظ شده است:
■  شناسايي مشخصات عرضه سيستم حمل ونقل در 

محدوده مورد مطالعه
■ شناسايي مشخصات تقاضاى سيستم حمل ونقل در 

محدوده مورد مطالعه
■ تحليل و شناســايي مشــكالت تردد در وضعيت 

موجود
■ ارائه راه كارهاي اجرايي براى بهبود وضعيت تردد

■ بررسي و ضعيت خطوط و ايستگاه هاي اتوبوس در 
محدوده مورد مطالعه

■ بررســي وضعيت پارك حاشــيه اي در معبر مورد 
مطالعه و ساير معابر موجود در محدوده

■ بررسي كاربري هاي شاخص در محدوده مورد مطالعه
■ بررسي حجم تردد در معابر اصلي در محدوده مورد 

مطالعه در ساعات اوج
■ شناسايي مشكالت تردد در محدوده مورد مطالعه

■ تجزيه و تحليل مشكالت

■ استعالم از پليس محترم راهور استان
■ تهيه پرسشنامه و پرسشگري از شهروندان و كسبه 

براى احصاى مشكالت
■  مدلسازي شبكه وضع موجود و شبيه سازي ترافيكي 

براساس اطالعات و حجم تردد برداشت  شده.

پويش بزرگ درختكارى 
در پارك فرامنطقه اى واليت

رئيس سازمان مديريت و مهندسى شبكه حمل ونقل شهردارى:

عمليات اجرايى ساماندهي ترافيكي و بهبود تردد
در كوي رضوان آغـاز شد

تا شاهد آينده اى سبز در ايران اسالمى باشيم.
رئيس كميســيون اقتصاد، ســرمايه گذارى و 
گردشــگرى شوراى اسالمى شــهر نيز ضمن 
تبريك هفتــه درختكارى، عنــوان كرد: مقام 
معظم رهبرى همواره تأكيد بســيارى در زمينه 
كاشــت درخت و حفظ منابع طبيعى دارند كه 
به همين منظور نيز پويش درختكارى توســط 
شــهردارى منطقه يك در پارك واليت برگزار 

شد.

حســين قره باغــى ادامــه داد: اميدواريــم 
شــهردارى منطقــه يــك كه ايجــاد پارك 
فرامنطقــه اى واليت را نيز در دســتور كار 
دارد، بــا اجراى اين پويــش بتواند فرهنگ 
ســازمان هاى  كمــك  بــا  را  درختــكارى 
مردم نهادى كه در ايــن زمينه فعاليت دارند 

كند. نهادينه  شهروندان  تمامى  در 
سلماسى رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاى 
شوراى اسالمى شــهر نيز با بيان اينكه پارك 

واليــت يكــى از فضاهاى موجود در شــهر 
همدان اســت كه در راستاى حفظ و گسترش 
محيط زيست و فضاى سبز درحال اجرا است، 
گفت: فضاى سبز و منابع طبيعى ميراثى است 
كه به آيندگان منتقل شــده و به يادگار خواهد 
ماند. پــارك واليت با نگاه توســعه پايدار و 
كمترين دخالت در طبيعت درحال اجراست و 
ان شاءا... به زودى در اختيار شهروندان همدانى 

قرار خواهد گرفت.
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انتخاب شعبه هاى اخذ رأى با كمك اپليكيشن
تشريح آخرين جزئيات انتخابات 1400 

 در هر شــعبه 2 قســمت وجود دارد؛ يكى، مردمى كه مراجعه 
مى كنند براى رأى دادن كه حداكثر يك ســاعت براى رأى دادن در 
شــعبه حضور دارند و با نرم افزارى مى توانند نزديك ترين شــعبه و 
خلوت ترين شــعبه را انتخاب كنند. اما عوامل اجرايى 24 ســاعت 
تا 72 ســاعت بايد در شعبه حضور داشته باشــند. بر همين اساس 
پروتكل ها و دستورالعمل هاى بهداشتى را تدوين كرده ايم. مردم بايد 

مطمئن باشند كه سالمت آنها در اولويت قرار دارد.
به گزارش ايســنا، رئيس ســتاد انتخابات كشــور در تشريح فرايند 
انتخابات  ســال 1400، گفت: ما با توجه به وجود شرايط كرونايى، 
پروتكل هاى اجرايى انتخابات  برگزارشــده در كشورهاى مختلف را 
بررســى كرديم و درنهايت براى افــرادى كه رأى مى دهند و عوامل 

اجرايى انتخابات، پروتكل هايى را تدوين كرديم.
جمــال عرف افزود: براى انتخابات ســال آينده شــعب را افزايش 

داده ايم.
 در گذشــته ما كمى بيشتر از 62 هزار شعبه داشتيم كه با بحث هاى 
انجام شده و پااليش صورت گرفته توســط بخشداران و فرمانداران 
و آخرين وضعيت ها در كل كشــور ده درصــد افزايش صندوق ها 

را داشته ايم.
 از ســوى ديگر نرم افزارى با عنوان شــعبه ياب طراحى شده كه از 
طريق موبايل و فضاى اينترنت، نزديك ترين و خلوت ترين شعبه به 

منزل افراد رأى دهنده مشخص خواهد شد.
وى ادامــه داد: براى فردى كه به شــعبه مراجعــه مى كند اين همه 
دســتورالعمل هاى بهداشــتى و همچنين مواد بهداشتى و درصورت 
لزوم ماسك و دســتكش درنظر گرفته خواهد شد. تجربه انتخابات 
ســال گذشته نشان داد كه بهتر است هر فردى خودكارى براى رأى 

دادن به همراه داشته باشد.
 از ســوى ديگر در ســاعت 24 روز 28 خرداد كه شــعبه ها بسته 
مى شــوند عوامل بايد شــمارش آرا را آغاز كنند كه درحال طراحى 

پروتكل هاى بهداشتى براى اين مرحله نيز هستيم.
رئيس ستاد انتخابات كشور درباره تبليغات و تجمعات انتخاباتى نيز 
گفت: طبيعت انتخابات و فضاى انتخاباتى و تبليغاتى اين اســت كه 
مردم حضور داشته باشــند اما در شرايط كرونايى قرار داريم و اين 
موضوع پارادوكســى را ايجاد مى كند كه مقرر شده براى حل آن از 
همه ظرفيت هاى فضاى مجازى و رسانه ها استفاده كنيم و در اختيار 

داوطلبان قرار دهيم.
 در مورد تجمعات اگر در ســتاد ملى به اين جمع بندى برســيم كه 
در يك ســالن حداكثر 15 تا 20 نفر مى توانند قرار گيرند با توجه به 

شرايط كرونايى هر شهر اقدام خواهيم كرد.
عرف ادامــه داد: درحال حاضر درباره احــزاب مجامع عمومى بايد 
برگزار مى شد كه همه آنها در فضاى مجازى بودند. ما نيز در وزارت 
كشــور با همه فرمانداران به صورت مجازى جلســه برگزار كرديم. 
در حقيقــت يكى از كاركردهاى اين بيمارى اين بود كه به ســمت 
دولت الكترونيك و فضاى مجازى برويم. قطعا دستورالعمل هاى اين 

موضوع تهيه و به كانديداها ابالغ خواهد شد. 
يكــى از تخلفات ما در اين انتخابات رعايــت نكردن پروتكل هاى 

بهداشتى خواهد بود.
وى تأكيد كرد: از بيســتم اســفند به مدت 7 روز تا بيست وششــم 
ثبت نام شــوراهاى اسالمى شهر و از 16 فروردين به مدت يك هفته 
ثبت نام شوراهاى اسالمى روســتاها برگزار خواهد شد. يعنى زمان 

ثبت نام اين دو متفاوت است.
رئيس ستاد انتخابات كشــور درباره چاپ تعرفه هاى انتخابات سال 
آينده نيز گفت: بيش از 200 ميليون تعرفه براى هر 4 انتخابات تهيه 
شــده و چاپ آنها تقريبا به پايان رسيده است. اين تعرفه ها زيرنظر 
هيأت هــاى نظارت نگهدارى مى شــوند و تا زمانى كه به شــعبات 

برسند، در قرنطينه كامال امن قرار دارند.
عرف در تشريح شرايط ثبت نام در انتخابات شوراها، گفت: در قانون 
آمده اســت مثال افراد فوق ديپلم باشند و همچنين شرايط عمومى را 
داشــته باشــند. وقتى افراد ثبت نام مى كنند ادامه فرايند براى تعيين 
صالحيت و همچنين اســتعالمات مدارك تحصيلى از وزارت علوم 
انجام مى شود. برخى استعالمات برخط است و برخى زمان بر خواهد 
بود كه ســرجمع در فرجه زمانى تعيين شده قانونى، تمام استعالمات 

انجام خواهد شد.
وى درباره ثبت نام انتخابات رياست جمهورى گفت: 21 ارديبهشت 
ثبت نام اين انتخابات انجام مى شــود و ارسال اسامى و مدارك براى 
هيأت مركزى نظارت جهت تعيين صالحيت انجام و درنهايت اعالم 

اسامى صورت مى گيرد.
20 روز زمان براى تبليغات و يك روز ســكوت در روز 27 خرداد 
درنظر گرفته شده و روز بيست وهشــتم خرداد 1400 نيز انتخابات 
برگزار مى شود. بيشترين زمان تبليغات يعنى 20 روز براى انتخابات 
رياســت جمهورى در اين دوره جلســه نداريم يا با حداقل افراد و 

رعايت پروتكل ها انجام مى شود.
ــات ســال  ــرى در انتخاب ــاره افزايــش روزهــاى رأى گي عــرف درب
ــاى  ــش روزه ــراى افزاي ــد ب ــرح ش ــده اى مط ــت: اي ــده، گف آين
رأى گيــرى؛ ولــى وقتــى بــه قانــون مراجعــه كرديــم ديديــم ايــن 
اجــازه را نداريــم امــا مى توانيــم افزايــش ســاعات را داشــته 
باشــيم، بــه شــكلى كــه در روز 28 خــرداد به جــاى آغــاز 
ــى  ــم ول ــام دهي ــن كار را انج ــح اي ــح، 6 صب ــرى از 8 صب رأى گي

افزايــش روزهــاى رأى گيــرى امكان پذيــر نيســت.
رئيــس ســتاد انتخابــات كشــور دربــاره مشــاركت مــردم در 
ــگاه  ــه ن ــه صحن ــه ب ــروز ك ــا ام ــده گفــت: م ــات ســال آين انتخاب
ــاى  ــت و بحث ه ــات نيس ــردم، انتخاب ــوم م ــأله عم ــم مس مى كني
ديگــرى همچــون مســائل اقتصــادى و مســائل عيــد مطــرح اســت. 
پــس از پايــان ســال و انجــام ثبت نام هــا فضــا انتخاباتى تــر 

ــد شــد. خواه

منتظر پيشنهادى سازنده از طرف تهران هستيم
 ســخنگوى وزارت خارجه آمريكا تصريح كرد كه همچنان بر اين باوريم 
همان طور كه از آغاز گفته ايم برنامه هســته اى ايران چالشــى است كه بهترين 

روش مواجهه با آن، ديپلماسى است.
به گزارش فارس، ند پرايس در نشست خبرى شامگاه دوشنبه با اشاره به اينكه 
كشورش پيشنهاد حضور در نشستى با حضور طرف هاى برجام را داده، گفت 

كه واشنگتن منتظر «پيشنهادى سازنده» از طرف ايران است.
وى در پاسخ به پرســش خبرنگارى كه واكنش دولت «جو بايدن» به گزارش 
جديد آژانس بين المللــى انرژى اتمى (به ادعاى رويترز) درباره اقدام ايران در 
آغاز غنى ســازى اورانيوم با سومين آبشار سانتريفيوژهاى ٢M-IR در سايت 
نطنز را جويا شــده بود، گفت: «چيزى كه ما گفته ايم اين اســت كه صبر ما به 

خاطر ماهيت اين چالش نمى تواند بى پايان باشد.»

بررسى صالحيت كانديدا ها براساس قانون است 
نه رويكرد سياسى 

 در بررسى و تأييد صالحيت كانديداهاى شركت در انتخابات ششمين دوره 
شوراها، مالك قانون است و نه رويكرد سياسى و جناحى افراد. 

به گزارش خانه ملت، رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شوراهاى اسالمى شهر 
و روســتا گفت: ما در هيأت مركزى امانت دار مردم هستيم و نظارت جدى بر 
انتخابات را با حفظ امانت و براساس قانون خواهيم داشت و شوراها عملكرد 
شــهردارى ها را درنهايت نظارت و بررســى خواهند كرد. حميدرضا كاظمى 
تصريح كرد: يك حق حاكميتى وجود دارد و آن اين است كه ما بايد افرادى را 
كه سالمت اقتصادى و مالى دارند در انتخابات تأييد كنيم و يك حقى نيز افراد 
بر گردن ما دارند كه ما نسبت به آن نيز حساسيم و اجازه نمى دهيم شايعات و 

يا اتهامات بدون اساس و پايه در بررسى صالحيت ها تأثيرى بگذارد.

تقديم اليحه اصالح قانون تأسيس 
دهيارى هاى خودكفا به مجلس

 معاون پارلمانى رئيس جمهورى از تقديم اليحه «اصالح و الحاق موادى به قانون 
تأسيس دهيارى هاى خودكفا در روستاهاى كشور مصوب 1377» به مجلس شوراى 
اسالمى خبر داد.  به گزارش ايسنا، حسينعلى اميرى در توضيح ضرورت اين اليحه 
گفت: به ضرورت تحقق اصل نبود تمركز و واگذارى اختيارات به نهادهاى محلى 
اين اليحه تقديم مجلس شده است.  به گفته معاون پارلمانى رئيس جمهورى، تعدد 
دستگاه ها و نهادهاى مسئول در عرصه توسعه روستايى و اصالح نشدن وظايف و 
اختيارات و قوانين مربوط به رغم شــكل گيرى بيش از 30 هزار دهيار در كشور و 
لزوم ايجاد اهرم هاى اجرايى و ابزارهاى قانونى براى انجام برخى از وظايف دهيارى 
(از جمله نظارت بر ساخت وساز، برخورد با تخلفات ساختمانى، وصول عوارض و 

بهاى خدمات)، از ديگر موارد مدنظر در ارائه اين اليحه بوده است.

 تعداد كل داوطلبان  شهرى و روستايى پنجمين دوره انتخابات 
شوراى اسالمى

تعداد كل داوطلب 

شهرى

داوطلب شوراى جنسيتتعداد داوطلب
شهر

داوطلب 
شوراى روستا

زنمردزنمردزنمردروستايى 

647011735298621525510331405183115تعداد

10018/181/996/13/988/111/997/82/2درصد

تعداد داوطلب ثبت نام كرده به ازاى هر كرسى در مناطق شهرى و روستايى

تعداد كل 
داوطلب  

تعداد كل تعداد كرسى  
كرسى

روستاهاى به روستايى
حدنصاب نرسيده 

روستايىشهرى روستايىشهرى 

6470164302931937/141/7414

تعداد داوطلب ثبت نام كرده به تفكيك ميزان تحصيالت و مناطق 
شهرى و روستايى 

تحصيالت 
داوطلبان 

جمعروستايى شهرى 

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

221/9382772/2384859/5خواندن و نوشتن 

272/387416/590113/9ديپلم

877/41472/82343/6فوق ديپلم

67157/23747/1104516/2ليسانس

32627/8711/43976/1فوق ليسانس

210/3--211/8دكترى

191/650/1240/4حوزوى

117310052981006171100جمع

 

  از امروز ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهاى 
اسالمى شهر آغاز مى شود. تجربه دوره هاى پيشين 
نشان مى دهد كه تعداد زيادى داوطلب براى ورود 
به شــورا بخت خود را آزموده اند. عوامل مختلفى 
در  اين فرايند تأثيرگذار هستند. تنوع و گستردگى 
شوراها در محيط هاى شهرى و روستايى، شرايط 
قومــى و قبيله اى در انتخابــات محلى و افزايش 
انگيزه ها براى مشاركت، جايگاه شوراها و قدرت 
تأثيرگــذارى آنها در تصميمات محلى و منطقه اى 
و مانند آنها ســبب شــده تا رقابت هاى انتخاباتى 
شــوراها با حضور تعداد زيادى داوطلب شــكل 
بگيرد و همين مســأله پيش بينى ها را درباره نتايج 

انتخابات دشوار كرده است. 
 ورود احزاب سياسى و ارائه ليست هاى انتخاباتى 

نيز تقريبا تأثير چندانى در نظم دهى و انسجام بخشى 
به نحوه ورود داوطلبان و به دنبال آن انتخاب مردم 

نداشته است.
  اين مســأله بيش از هر چيز بــه جايگاه ضعيف 
احــزاب و بى توجهــى بســيارى از شــهروندان 
به ليســت هاى آنها به عالوه تنوع و گســتردگى 
ليست ها برمى گردد كه گاه موجب سردرگمى افراد 
رأى دهنده نيز شــده است. در نتيجه  اين تعصبات 
قومى و محلى است كه بيشترين تأثير را در رفتار 

انتخاباتى مردم در انتخابات شوراها داشته است. 
 با  اين اوصاف، مشــاركت داوطلبــان انتخابات 
شــوراهاى اسالمى شــهر و روســتا هم به لحاظ 
كمى در ســطح گســترده اى بوده و دوره به دوره 
روند افزايشى داشته و هم از تنوع و تعدد خاصى 

برخوردار بوده است. 
 به عنوان نمونه در نگاهى به ميزان مشاركت داوطلبان 
انتخابات شوراى اسالمى شهر و روستا در دوره پنجم 

مى توان چنين وضعيتى را مشاهده كرد.
 در دوره پيشــين(پنجم) 6 هــزار و 471 نفر در 
انتخابات شــوراها به عنوان داوطلــب و كانديدا 
ثبت نام كردند كه شامل 6 هزار و 216 مرد و 255

زن بود.  اين درحالى اســت كــه دوره پيش از آن 
شاهد ثبت نام 6 هزار و 239 شامل 6 هزار و 128

مرد و 201 زن بوديم. بر  اين اساس در دوره پنجم 
با افزايش تعداد داوطلبان مواجه شديم، هرچند  اين 
افزايش درباره داوطلبان زن بسيار ناچيز بود. در  اين 
دوره هزار و 173 نفر در مناطق شهرى و 5 هزار و 
298 نفر در مناطق روستايى داوطلب شدند كه در 

مقايسه با دوره پيش از آن در محيط شهرى روند 
افزايشــى داشت؛ اما در مناطق روستايى  اين روند 
برعكس بود و روند كاهشى داشت. به طورى كه در 
دوره چهارم 968 نفر براى شوراهاى اسالمى شهر 

و 5 هزار و 361 روستا داوطلب شده بودند. 
 به جهت تحصيالت نيز در دوره پنجم به ترتيب با 
سواد كمتر از ديپلم 3 هزار و 848 نفر، ديپلم 901
نفر، فوق ديپلم 234 نفر، ليســانس هزار و 45 نفر، 
فوق ليسانس 397 نفر، دكترى 21 نفر و تحصيالت 
حوزوى 24 نفر بودند. درحالى كه  اين وضعيت در 
دوره چهــارم به ترتيب 4 هزار و 127، 843، 269، 

869، 194، 10 و 27 نفر بود.
 مالحظه مى كنيد كه از حيث تحصيالت بيشترين 
فراوانــى در هــر 2 دوره مربوط بــه زيرديپلم و 

كمترين فراوانى دكترى اســت؛ با  اين تفاوت كه 
در دوره پنجــم قدرى از افــراد داراى تحصيالت 
كمتر از ديپلم، ديپلم و حتى فوق ديپلم كاسته شده 
و تعــداد داوطلبان با مدارك تحصيلى ليســانس، 
فوق ليسانس، دكترى و علوم حوزوى افزوده شده 
است.  اين بدان معناست كه در دوره پنجم نسبت 
به دوره هاى گذشته شــاهد روند افزايشى سطح 

سواد داوطلبان بوده ايم. 
با توجه به تجارب دوره هاى پيشــين به ويژه دوره 
پنجم و البته اهميت شوراها به عالوه اشتياق باالى 
شــهروندان براى ورود به  اين نهاد مهم اجتماعى، 
پيش بينى مى شــود در دوره ششم نيز شاهد تنوع 
و گستردگى داوطلبان عضويت در شوراهاى شهر 

و روستا باشيم. 

■ ثبت نام از طريق اپليكيشــن موبايلى 
وزارت  پورتــال  در  (بارگذارى شــده 
كشور) و دريافت كدرهگيرى و مراجعه 

به فرماندارى براى نهايى كردن ثبت نام.
■ ثبت نــام از طريق نســخه دســكتاپ 
(كامپيوتــر) و دريافــت كدرهگيرى و 
مراجعه به فرماندارى براى نهايى كردن 

ثبت نام.
■ ثبت نام از طريق دفاتر پيشخوان دولت 
و دريافــت كدرهگيــرى و مراجعه به 

فرماندارى براى نهايى كردن ثبت نام.
■ ثبت نــام از طريق مراجعه حضورى به 
ساعت 08:00  (از  شهرستان  فرماندارى 

تا 18:00).

نهايى كــردن ثبت نــام در 3 روش اول 
منوط به مراجعه داوطلب به فرماندارى 

است.
مدارك موردنياز براى ثبت نام 

به شرح زير است:
■ ارائه اصل گواهى عدم سوءپيشينه كه از 
تاريخ صدور آن بيش از 3 ماه نگذشــته 

باشد.
-اصل شناسنامه عكس دار و تصوير همه 

صفحات آن.
■ اصل كارت ملــى و تصوير آن؛ اصل 
كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت 
معافيت دائم يا مدركى دال بر مشخص 
بودن وضعيت خدمت وظيفه عمومى و 

تصوير آن براى مردان.
■ يك قطعه عكس 4 × 3 جديد.

ــر  ــه اصــل و يــك نســخه تصوي ■ ارائ
ــم  ــر فوق ديپل ــى معتب ــدرك تحصيل م
يــا معــادل آن بــراى داوطلبــان شــوراى 
شــهرهاى تــا 20 هــزار نفــر جمعيــت و 
ــراى  ــادل آن ب ــا مع ــدرك ليســانس ي م
داوطلبــان شــوراى شــهرهاى بــاالى 20 

هــزار نفــر جمعيــت.
ــرش  ــى پذي ــر گواه ــل و تصوي ■ اص
ــاده 32  ــوع م ــات موض ــتعفاى مقام اس
ــالمى  ــوراهاى اس ــات ش ــون انتخاب قان

ــتا. ــهر و روس ش
■ اصل و تصوير مدرك معتبر ايثارگرى 

(جانبازان، آزادگان، همســر و فرزندان 
شهدا و رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه 
حضور در جبهه) جهت برخوردارى از 

امتياز يك مقطع تحصيلى باالتر.
■ تبصره: كســانى كه ســابقه يك دوره 
كامل عضويت اصلى شورا را دارا باشند، 
به شــرطى كه در همان حــوزه انتخابيه 
نامزد شوند، از شــرط مدرك تحصيلى 

معاف هستند.
انتخابات ششمين دوره شوراى اسالمى 
شــهر و روســتا همزمان بــا انتخابات 
جمهورى  رياســت  دوره  ســيزدهمين 
در سراسر كشــور در 28 خرداد 1400 

برگزار مى شود.

ثبت نام داوطلبان انتخابات شورا آغاز شد

اشتياق براى عضويت 
در شوراهاى اسالمى 

شهر و روستا

آمار مقايسه اى داوطلبان انتخابات شوراى اسالمى در دوره چهارم و پنجم
نام شهرستان 

شهرى
درصد جمع تعداد داوطلب 

تغييرات  درصدروستايىدرصد
289355386582717/5دوره چهارمهمدان

38639/158660/9972دوره پنجم
9733/6488/9145ميزان تغييرات

0/8-17816933841111دوره چهارممالير
23321/186978/91102دوره پنجم

9-7/4-64-5530/9ميزان تغييرات
7/4-14214/682785/5969دوره چهارمنهاوند

12013/378286/7902دوره پنجم
67-5/8-45-2218/3-ميزان تغييرات

7913/550786/558611/8دوره چهارمتويسركان
9915/155684/9655دوره پنجم

2025/3499/769ميزان تغييرات
426/361393/76556/7دوره چهارمرزن

7510/762489/3699دوره پنجم
3375/6111/844ميزان تغييرات

9-586/978493/1842دوره چهارمكبودراهنگ
435/672394/4766دوره پنجم

76-7/8-61-25/9-15-ميزان تغييرات
519/747490/35251/3دوره چهارماسدآباد

7413/945889/1532دوره پنجم
3/47-2345/116ميزان تغييرات

268/328891/73142/9دوره چهارمفامنين
3510/828889/2323دوره پنجم

934/6009ميزان تغييرات
0/4-891743383521دوره چهارمبهار

10820/841179/2516دوره پنجم
5/12-22-2022/5ميزان تغييرات

9541553988563511/9دوره چهارمجمع
117318/1529781/96470دوره پنجم

1/8119-100-21923ميزان تغييرات

متقاضيان ثبت نام در انتخابات شوراى شهر چه كنند؟ 

 براساس ششمين اطالعيه ستاد انتخابات كشور ثبت نام از داوطلبان عضويت در انتخابات 
ششمين دوره  شوراهاى اسالمى شهر از امروز چهارشنبه 20 اسفندماه 99 آغاز مى شود.

گفتنى اســت ثبت نام از اين داوطلبان به مدت 7 روز و تا پايان وقت ادارى روز سه شــنبه 26
اسفند ادامه مى يابد.

داوطلبان گرامى عضويت در انتخابات ششــمين دوره  شوراهاى اسالمى شهر مى توانند به 4
روش ثبت نام خود را انجام دهند:
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نيش و نوش

حوادث

ارائه خدمات قسطى و تخفيفى دندانپزشكى 
به بازنشستگان

 مديركل امور فرهنگى و اجتماعى صندوق بازنشســتگى كشــورى اعالم كرد كه 
مرحله نخست طرح ارائه خدمات دندانپزشكى به صورت تخفيفى و تقسيطى تا سقف 
3 ميليون تومان براى بازنشستگان و افراد تحت تكفلشان با هدف خدمت رسانى بيشتر 

در زمينه مراقبت هاى بهداشتى دهان و دندان بازنشستگان اين صندوق اجرا مى شود.
به گزارش ايرنا، محمود مرتضايى افزود: اين طرح كه با مشــاركت شركت بيمه ملت 
به عنوان بسته دهم طرح يارى اجرا مى شود، شامل بازنشستگان كشورى و افراد تحت 
تكفل آنها كه تحت پوشــش بيمه تكميلى هســتند و همچنين وظيفه بگيران تك  ورثه 

همسر (در مرحله نخست) تحت پوشش بيمه تكميلى درمان، مى شود.

واكسن «شهيد فخرى زاده» در مرحله تست انسانى
 رئيس كميته علمى ســتاد ملى مقابله با كرونا آخرين جزئيات توليد واكســن هاى 

ايرانى كرونا را تشريح كرد.
مصطفى قانعى در گفت وگو با ايســنا، گفت: واكسن شهيد فخرى زاده، واكسنى است 
كه با آنچه در واكسن بركت و واكسن مربوط به وزارت دفاع مى بينيم، متفاوت است. 
به طورى كه اين واكســن نوتركيب است و در آن تقريبا از قطعات پروتئينى و قطعات 

ويروس استفاده شده است.
وى افزود: بر همين اساس اين واكسن به 3 دوز نياز دارد كه يك دوز آن را به صورت 
استنشاقى طراحى كرده اند. اين واكســن فعال درحال گذراندن مرحله يك كارآزمايى 

بالينى است و تا پايان مرحله يك، قضاوت درباره ايمنى و اثربخشى آن زود است.

تخلفات بهداشتى مراكز خريد را با 190 اطالع دهيد 
 سخنگوى وزارت بهداشت، از مردم درخواست كرد هرگونه رعايت نكردن توصيه  هاى 
كرونايى را با سامانه 190 اطالع دهند. به گزارش مهر، سيما سادات الرى، گفت: با توجه به 
نزديك شدن به ايام پايانى سال و حضور مردم در مراكز خريد، لزوم رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى در اين مراكز دوچندان شده است. وى ادامه داد: از اين رو به شاغلين در فروشگاه ها 
و مراكز خريد توصيه مى شــود كه حتماً از ماسك استفاده و از ارائه خدمات به افرادى كه 
ماســك ندارند، خوددارى كنند. به گفته سخنگوى وزارت بهداشت، استفاده از كارتخوان 
به جاى دريافت وجه نقد، رعايت بهداشت دست ها، استفاده از ضدعفونى كننده ها و در اختيار 
قرار دادن آن به خريداران و رعايت فاصله گذارى اجتماعى - بين 1/5 تا 2 متر - از ديگر 

توصيه هاى وزارت بهداشت به شاغلين در فروشگاه ها و مراكز خريد است.

ضعيف ترين قشر جامعه 
حقوق بگيران هستند

مهدى ناصرنژاد»
 براساس آمار هاى منابع رسمى درحال حاضر حدود 5/8 ميليون نفر 
شاغل در سازمان هاى دولتى، شركت هاى رسمى و مؤسسه هاى حقوقى 
كشــورمان درآمد ثابت دارند و به اصطالح حقوق بگير هســتند كه اگر 
كاركنان كارگاه هاى كوچك و داروخانه داران و مشاغل اين چنينى را هم 
به اين جمعيت اضافه كنيم، حدود ده ميليون نفر از زنان و مردان شاغل 
ايران درآمد ثابت ماهانه دارند و با افراد تحت تكفل خود تقريبا نيمى از 

جمعيت كشور را شامل مى شوند.
عالوه بر اين جمعيت كثيرى از قشــرهاى جامعه نيز اگر مشاغل فصلى 
و موردى خود را از دســت بدهد تقريبــا هيچ گونه درآمدى نخواهند 
داشت كه بايد بررسى وضعيت معيشــتى آنان جداگانه در دستور كار 
ژورناليستى و محققان جامعه شناس قرار بگيرد. نكته قابل تأمل به ويژه 
در نوشتار ما اين است كه قشرهاى حقوق بگير با درآمد ثابت و ماهانه 
خود هيچ گونه اختيار و قدرت عملى در مقابل نوسان هاى روزانه و بلكه 
لحظه اى قيمت ها ندارند و درحالى كه همواره به صورت خزنده اى قدرت 
خريد خود در مقابل افزايش نامتعارف قيمت ها را از دســت مى دهند، 
هيچ شانسى هم براى بهبود زندگى يا پس انداز مالى و آينده نگرى براى 
خود و خانواده هايشــان باقى نمى ماند. بديهى است در چنين شرايطى 
بســيارى از برنامه ريزى ها و اســتراتژى هاى اجتماعى نيز براى راهبرد 
جامعه تحت تأثير قرار مى گيرد كه بــر اثر آن هرگز نمى توان به قوام و 
شكل گيرى يك جامعه سالم و فرهنگى سازنده و هنجارساز اميدوار بود. 
درحال حاضر و در شرايطى كه اقتصاد جامعه به صورت كج دار و مريز 
حفظ مى شود و تمام هم و غم ها بر اين است تا وضعيت موجود بدتر از 
اين نشود، هر كسى هم در چرخه كاروكسب و معيشت دارى ساز خود 
را مى زند و تقريبا هيچ كنترلى بر ارزش گذارى ها در كاروكســب هاى 

آزاد نيست.
 بنابراين صاحبان حرفه و فن و قشــرهايى كه زندگى خود را براساس 
نوع خدمات رسانى و موقعيت شغلى آزادى كه دارند، مديريت مى كنند، 
از دغدغه گرانى ها فارغ هستند، چون درآمد و مزد و نرخ تعرفه خدمات 
آنان تابع تغيير و هرگونه افزايش قيمت است و به اصطالح خيلى واضح، 
نــان را به نــرخ روز مى خورند و هيچ باكى هــم از گرانى ها ندارند و 
نرخ روز را از مشــتريان و ارباب رجــوع مطالبه مى كنند، به نحوى كه 
تمام دستمزد هاى فعلى در مشاغل آزاد اصال قابل مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشــته ندارد. درصورتى كه حقوق ثابت و ماهانه كاركنان دولت 
و شــاغالن شركت ها و مؤسسه هاى خدمات رســان و بازنشستگان و 
مســتمرى بگيران با كمتر از 25 درصد افزايش ابتداى سال، همان مبلغ 
اســت و بايد مدارا كــرد. حال اگر در اين گيــرودار و غايله گرانى ها، 
مستمرى بگير ســازمان تأمين اجتماعى و بيمه گذار تكميلى آتيه سازان 
هم باشــى كه ديگر كاله سوراخ و نيمدارت پس معركه خواهد بود. به 
همه اين واقعيت هاى تلخ بايد بازار بلبشوى شب عيدى و كيسه گشاد 
فروشندگان فرصت طلب و گرانى هاى ساختگى و عنان گسيخته را هم 
اضافه كرد كه مى شــود همان گل و سبزه و مصداق معروفى كه با سه 

پلشت آيد...، آغاز مى شود و ميهمان برسد تمام مى شود!!!

اسكناس: نامعادله تعيين دستمزد 1400
 شده معادله دومجهولى كه هيچ جوره حل نميشه!!

تجارت: قيمت ميوه در وضعيت قرمز
 اين رنگ بندى كرونا كى به ميوه ها رسيد!!؟

ستاره صبح: گشايش در فروش نفت 
 اگر گشايشى در كاره پيش فروشم كفايت مى كنه!!
سبزينه: جيب خالى مردم و كرونا، كام قنادان را تلخ كرد

 اين كام خيلى وقته كه تلخ شده، يه ماه دوماه نيست!!
خريدار: سهامداران بورس در كدام سهم ها بمانند؟

 هركدوم كه نمودارش صعودى  باشه!!
دنياى جوانان: نجات از كرونا ويروس با كمترين هزينه

 هيچ كس تنها نيست، كرونا!!
آفتاب اقتصادى: بازار مرغ هرروز نابسامان تر مى شود

 وعده هاى نخ نما آخرش كار دستمون ميده!!
دنياى اقتصاد: بازگشت پول به كمينگاه 

 منظور از كمينگاه جيب هاى از ما بهترونه ديگه!!؟
سازندگى: رانت تزريق واكسن كرونا

 يعنى مى خوايد بگيد بازى با جون هم رانت خوارى توش دست 
داره!!

كليد: خودروسازها منتظر ورق فوالد
 بدون شرح!!

جمله: جيب هاى گشاد دالالن ميوه
 كه هيچ وقتم ته نداره!!

دنياى جوانان: فاصله دستمزد كارگران و هزينه ها كم شود
 اجرا چطور؟!!

ستاره صبح: رشد اقتصادى و ايجاد رفاه عمومى
 ُدز ويتامين رو ببريد باال تا سريعتر رشد كنه!!

نقش اقتصاد: بازار مسكن در خمارى
  ايشاال اينم يه تكونى به خودش ميده!!

كشف دام بدون مجوز بهداشتي در همدان 
 رئيس پليس امنيت اقتصادي اســتان، از كشف 22 رأس گوسفند 

بدون مجوز بهداشتي به ارزش يك ميليارد ريال خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري پليس، مجتبي محمدي، در تشــريح اين خبر 
گفت: مأموران پليس امنيت اقتصادي استان همدان با تشديد اقدامات 
كنترلي و ايســت و بازرســي در محورهاي مواصالتي استان، به يك 
دستگاه خودرو نيسان باري مشكوك شده و آن را براى بررسى متوقف 
كردند.وى افزود: در بازرســى از اين خودرو، 22 رأس گوسفند بدون 
مجوز بهداشــتي كه ارزش آنها برابر نظر كارشناسان يك ميليارد ريال 
برآورد شده، كشف و يك متهم در اين خصوص با تشكيل پرونده به 

مرجع قضايى معرفى شد.

كشف لوازم خانگى و ساعت مچى قاچاق
 در همدان 

 جانشــين انتظامى استان از كشــف تعداد 64 دستگاه انواع لوازم 
خانگي و  هزار و 470 عدد ساعت مچي قاچاق به ارزش 2 ميليارد و 

500 ميليون ريال خبر داد.
به گزارش پايگاه خبــري پليس، رضا زارعى با اعالم اين خبر گفت: 
مأموران پليس امنيت اقتصادي استان روز گذشته در حين گشت زنى و 
تشديد اقدامات كنترلى در محورهاي مواصالتي استان به يك دستگاه 
اتوبوس مســافربرى و يك دستگاه نيسان مشكوك كه آنها را متوقف 
مى كنند. وى افزود: در بازرسى از اتوبوس مسافربري تعداد هزارو470

عدد ســاعت مچى و تعدادى لوازم آشپزخانه از قبيل كارد و قاشق و 
چنگال از نيسان باري يك دستگاه يخچال فريزر، 3 دستگاه لباسشويى 

و تعداد 24 دستگاه چرخ گوشت قاچاق كشف شد.
جانشــين انتظامى استان گفت: ارزش ريالى كاالهاى كشف شده برابر 

نظر كارشناسان 2 ميليارد و 500 ميليون ريال برآورد شد.

كشف بيش از 9 تن چوب قاچاق در رزن 
 فرمانــده انتظامي شهرســتان رزن، از توقيف 9 تن و 20 كيلوگرم 

چوب قاچاق در اين شهرستان خبر داد. 
به گزارش پايگاه خبري پليس، عليجاني، در تشــريح اين خبر، گفت: 
مأموران يگان امداد شهرســتان رزن در راستاي طرح مبارزه با قاچاق 
كاال، حيــن كنترل خودروهاي عبوري به يك دســتگاه كاميون حامل 
چوب مشــكوك شدند. وي افزود: در بازرسي از اين خودرو، 9 تن و 
20 كيلوگرم چوب قاچاق و بدون مجوز كشــف كردند و خودروي 

حامل بار توقيف و روانه پاركينگ شد.

دانشنامه پايان تحصيالت به شماره 2097-31/1 به نام سعيد 
آئينه وند، فرزند على حسين ، به شماره شناسنامه: 1358 از 
دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چــون تحديــد حــدود اعيانــى ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 
339/87 مترمربــع پــالك شــماره 11103 فرعــى مجــزى شــده از پــالك 3346 
ــاى  ــى آق ــدان ملك ــار هم ــش چه ــار بخ ــع در به ــى واق ــى از 139 اصل فرع
ــل  ــنامه 14685 تعطي ــماره شناس ــه ش ــه ب ــد يدال ــرد فرزن ــياح ف ــد س محم

گرديــده بــود و اعمــال تبصــره ذيــل مــاده 15 هــم ميســر نيســت. 
ــك  ــدانگ مل ــدود شش ــد ح ــك تحدي ــى مال ــت كتب ــه درخواس ــا ب ــذا بن ل
ــل  ــه عم ــورخ 1400/01/17 ب ــنبه م ــح روز سه ش ــاعت 9 صب ــور رأس س مذك

ــد.  ــد آم خواه
ــار  ــاور اخط ــن مج ــا مالكي ــك ي ــه مال ــى ب ــن آگه ــه موجــب اي ــن ب بنابراي
ــًا  ــانند. ضمن ــور برس ــل حض ــده در مح ــن ش ــت تعيي ــه در وق ــود ك مى ش
ــه  ــط ب ــدى فق ــم صورت مجلــس تحدي ــخ تنظي ــه حــدود از تاري واخواهــى ب

ــد.  ــد ش ــه خواه ــدت ســى روز پذيرفت م
(م الف 560)

تاريخ انتشار آگهى: 1399/12/20
هادى يونسى عطوف

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

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

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

برابر رأي شــماره 1399/1727  مورخه 1399/11/26 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى كتابعلى نوروزى 
فرزند نباتعلى به شماره شناسنامه 2 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان 
به مســاحت 10/11 مترمربع در قسمتى از پالك 1591 اصلي جهت الحاق به پالك 208 
فرعى از 1591 اصلى واقع در اســدآباد- بلوار چهارباغ جهاد- نرسيده پارك شهيد 
رجائى خريداري با واسطه از مالك رسمي آقاى حاجى خان بكائى محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 506)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/12/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/20

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهى مناقصه
يــك شــركت معتبــر در زمينــه تعميــرات و نگهــدارى خطــوط 
ريلــى جهــت اجــاره يــك ســاله ماشــين آالت راه ســازى زيــر، 

اقــدام بــه برگــزارى مناقصــه نمــوده اســت.
 لــذا متقاضيــان محتــرم جهــت دريافــت اســناد مناقصــه، بازديد 
ــماره 09104975693   ــا ش ــات بيشــتر ب از محــل وكســب اطالع

(آقــاى واحــدى) تمــاس حاصــل نماينــد.
ــرخ  ــى و چ ــل 17 تن ــى (حداق ــل مكانيك ــتگاه بي ــك دس * ي

ــده ــا رانن ــتيكى) ب الس
* يك دستگاه لودر (L120 يا معادل آن ) با راننده

* يك دستگاه گريدر با راننده
* يك دستگاه كاميون كمپرسى تك محور با راننده

 غــار حرا يكى از كوه هــاى اطراف 
شهر مكه است كه پيامبر(ص) وقت هاى 
زيادى بــراى عبادت به آنجا مى رفتند و 
بــا خداوند نجوا مى كردنــد و در همان 
غــار هم به پيامبرى مبعوث شــدند. در 
آن دوران مردم زيادى به بت پرســتى و 
يا ديگر اديان مشــغول بودند، به همين 
منظــور خداونــد به واســطه حضرت 
محمد(ص) مردم جاهل را به خداپرستى 
دعــوت كرد. به همين منظــور، پس از 
دعوت حضرت رســول اكــرم(ص) از 
مردم به خداپرستى، از بين خويشاوندان 
و نزديكانشان حضرت اميرالمؤمنين(ع) و 
حضرت خديجه(س) به خداوند ايمان 
آوردند و دين خداپرســتى ترويج پيدا 

كرد. ما مسلمانان هم هرساله بيست وهفتم ماه 
رجب را مبارك برشــمرده و جشن مى گيريم. 
گفتنى است؛ دعا، غسل و نماز از جمله اعمال 
مستحبى اين روز است كه روايات بسيارى از 

آنها ياد شده است.
بيست وهفت رجب سال 13 پيش از هجرت، 
هنوز زمانى كه حضرت محمد(ص) در شهر 
مكه سكونت داشتند، از جانب پروردگار الهى 
به رسالت پيامبرى مبعوث شدند. در اين زمان 
پيامبر اكرم(ص) 40 ســال داشــتند و در راه 
رسيدن به سعادت، آگاهى و هدايت مردم رنج 
و تالش هاى بسيارى را پشت سر گذاشته بودند.

پس از وحى الهى جبرئيــل، نزول آيات الهى 
و مبعوث شــدن پيامبر(ص) آنچه بسيار حائز 
اهميت بود، اهداف بعثت پيامبر(ص) اســت. 
اهدافى مانند؛ دعوت به يكتاپرســتى، قيام به 
برپايى عدالت، مبارزه با جهل و خرافه پرستى، 
تقويت و ارتقاى سطح انديشه و تفكر، برداشتن 
اختالفات از ميان مردم و تالوت آيات و احكام 
الهى براى مردم كه رســول اكرم(ص) به عنوان 

خاتم االنبيا بر دوش داشتند.
مسئله ى بعثت و پديد آمدن اين حادثه ى الهى، 
مهم ترين مســئله اى اســت كه در طول عمر 
طوالنى بشريت، براى او اتفاق افتاده است. در 
سرنوشت انســان و تاريخ بشر، هيچ حادثه اى 
به قدر اين حادثه مؤثر نبــوده و هيچ لطفى از 
طرف پــروردگار عالم، به عظمت اين لطف و 

فضل براى انسان ها، وجود نداشته است.

عييد مبعث ازاين جهت بزرگ ترين خاطره هاى 
تاريخِى ماندگار است كه يك مقطع فوق العاده 
حساسى را در تاريخ بشر به وجود آورده است 
و بر بشريت يك مسير و راهى را عرضه كرده 
اســت كه اگر آحاد بشــر در اين راه حركت 
كنند، همه ى خواســته هاى فطرى و طبيعى و 
مطلوب هاى تاريخى طبيعى بشــريت برآورده 
خواهد شــد. در طول تاريخ كــه نگاه كنيد، 
بشــريت از نبود عدالت مى ناليده است؛ يعنى 
عدالت، خواسته ى بزرگ همه ى آحاد بشر در 
طول تاريخ است. امروز اگر كسى پرچم عدالت 
را به دست بگيرد، در حقيقت يك خواسته ى 
تاريخِى طوالنِى طبيعِى فطرِى انسان را مطرح 
كرده اســت. آئين اسالم، حركت اسالم، بعثت 
نبــى مكرم، در وهله ى اول و جزو فهرســت 
اوليــن هدف ها، به دنبال عدالت اســت؛ مثل 

همه ى پيغمبران ديگر.
 هدف بعثت دعوت به توحيد بود

بعثت نبــي اكرم در درجه  اول، دعوت به توحيد 
بود. توحيد صرفا يك نظريه  فلســفي و فكري 
نيست؛ بلكه يك روش زندگي براي انسان هاست؛ 
خــدا را در زندگي خود حاكم كردن و دســت 
قدرت هــاي گوناگون را از زندگي بشــر كوتاه 
نمودن. «الاله االاهللا» كه پيام اصلي پيغمبر ما و همه ي 
پيغمبران است، به معناي اين است كه در زندگي 
و در مسير انسان و در انتخاب روش هاي زندگي، 
قدرت هاي طاغوتي و شــيطان ها نبايد دخالت 
كنند و زندگي انسان ها را دستخوش هوس ها و 

تمايالت خود قرار دهند.
اگــر توحيد با همان معناي واقعي كه اســالم 
آن را تفســير كرد و همــه ي پيغمبران، حامل 
آن پيام بودند، در زندگي جامعه ي مســلمان و 
بشري تحقق پيدا كند، بشر به سعادت حقيقي 
و رســتگاري دنيوي و اخروي خواهد رسيد 
و دنياي بشــر هم آباد خواهد شد؛ دنيايي در 
خدمت تكامل و تعالي حقيقي انســان. دنيا در 
ديد اســالم، مقدمه و گذرگاه آخرت اســت. 
اســالم دنيا را نفي نمي كند؛ تمتعات دنيوي را 
منفور نميشمارد؛ انسان را با همه ي استعدادها 
و غرايز در صحنه ي زندگي، فعال مي طلبد؛ اما 
همه ي اينها بايد در خدمت تعالي و رفعت روح 
و بهجت معنوي انساني قرار گيرد تا زندگي در 
همين دنيا هم شــيرين شود. در چنين دنيايي، 
ظلم و جهل و درنده خويي نيســت و اين كار 
دشواري اســت و به مجاهدت احتياج دارد و 

پيغمبر اين جهاد را از روز اول آغاز كرد.
 مهدويت تكميل گر بعثت است

دينى كه بر رسول ا... نازل شد و او به مردم ابالغ 
كرد بى اشكال بود اما مسلمانان نتوانستند اين 
برنامــه كاربردى را حفظ كنند و به كار گيرند. 
از طرفى دين اســالم آخرين دين است و اگر 
كامل نشــود غرض خداوند از هدايتگر بودن 
آخرين دين زير ســؤال مى رود لذا بايد كسى 
باشد كه دين را همان گونه كه هست به مردم 

عرضه كند.
آنچه از احاديث برداشــت مى شود اين است 

كــه در حكومت امــام زمان(عج) همه 
آرمان هاى دين اسالم تحقق پيدا مى كند؛ 
اكثريت مردم دنيا يكتاپرســت مى شوند 
و تحــت لواى واحد قــرار مى گيرند و 
حكومت يكپارچه جهانى فعليت مى يابد. 
از طرفى وضعيت معيشت مردم به قدرى 
خوب مى شود كه ديگر هيچ كس نيازمند 
نخواهــد بود و اين يعنى تحقق عدالت. 
مردم آن عصر هيچ انگيزه اى براى خيانت 
يا دزدى و يا تجــاوز به حقوق ديگران 
ندارند و اين يعنى پياده شدن اخالقى كه 

پيامبر براى تحقق آن مبعوث شدند.
 سخن اميرالمؤمنين(ع) 

پيرامون مبعث رسول ا...(ص)
امــام علــى(ع) دربــاره بعثــت پيامبر 
اكرم(ص) فرمودند: خداونــد او را در زمانى 
فرســتاد كه روزگارى بود پيامبرى برانگيخته 
نشــده بود، و مردم در خوابى طوالنى به ســر 
مى بردند. و فتنه ها باال گرفته و كارها پريشــان 
شده بود، و آتش جنگ ها شعله مى كشيد، و دنيا 
بى فروغ و پر از مكر و فريب گشته، برگ هاى 
درخت زندگى به  زردى گراييــده و از به بار 

نشستن آن قطع اميد شده بود.
 بعثت در نهج البالغه

حضرت علــى(ع) در بيان وضعيت اجتماعى 
اعراب دوران رســول خــدا(ص) و نيز بعثت 
پيامبــر گرامى اســالم مى فرماينــد: «خداوند 
حضــرت محمــد(ص) را بــراى هشــدار 
به جهانيــان و پاســدارى از قرآن فرســتاد، 
درحالى كه شــما گروه اعراب بر بدترين آئين 
و در فاســدترين جايگاه، قرار داشتيد. در ميان 
سنگ هاى درشت فرود مى آمديد و با مارهاى 
خشن سروكار داشتيد. آب گنديده مى نوشيدند 
و نان خشــكيده مى خورديد. با اين حال خون 
يكديگر را مى ريختيد و با خويشــان خود بد 
عمل مى كرديد. بت ها در ميان شــما برافراشته 
و گناهان سراســر وجودتان را فراگرفته بود. 
در چنين محيطى كه مه غليظ خرافه پرســتى 
و ســنت هاى زشت جاهلى سرتاسر جامعه را 
فراگرفته بود، خداوند حضرت پيامبر(ص) را 
مبعوث فرمود تا آنان را به چشمه حقيقت و راه 

مستقيم هدايت رهنمون گرداند.
*منبع: پايگاه اطالع رسانى حوزه

مبعث بزرگ ترين روز تاريخ بشر است

نيلوفر بهرمندنژاد»
 براى نخســتين بار روز نهم مارس ســال 2006
ميالدى به عنوان روز جهانى كليه ناميده شد. براساس 
تحقيقات جهانى بيمارى هاى مزمن كليه، تا ســال 
2015 ميالدى زندگى بيش از 36 ميليون نفر از مردم 

دنيا را با خطر جدى مواجه خواهد كرد. 
يكــى از بيمارى هايــى كه افراد بســيارى در نقاط 
مختلف جهان با آن دست وپنجه نرم مى كنند، بيمارى 
كليوى اســت. افراد از زمان بروز اين بيمارى، بايد 
به طور مرتب و مــداوم تحت درمان قرار بگيرند و 
معمــوال براى مخارج درمان خود مشــكل دارند و 
كسانى كه نياز به پيوند كليه داشته باشند مشكالت 
آنها صدچندان اســت كه در اين ميان انجمن هاى 

حمايتى نقش ارزشمندى دارند.
انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى شعبه اى از 
انجمن كشور اســت كه اين انجمن در سطح ملى 
فعاليت مى كند. اين انجمن در تمام اســتان ها مركز 

شعبه و در شهرســتان ها به صورت مركز نمايندگى 
برقرار اســت. اين انجمن در همدان درحال حاضر 
نزديك به هزار و 400 بيمار كليوى كه شامل افرادى 
دياليزى و پيوندى هستند تحت حمايت خود قرار 
داده اســت؛ يعنى تعــداد كل بيماران كليوى تحت 

درمان و مراقبت دارو هستند.
در همين راســتا با يكى از افرادى كه دچار عارضه 

نارسايى كليه شده بود به گفت وگو پرداختيم.
الهام محمدى خانم 33 ســاله، از سال 89 با بيمارى 
نارسايى كليه دست به گريبان بود كه سرانجام در سال 
91 با پيوند عضو توسط يكى از افرادى كه به او اهدا 
شده بود زندگى دوباره يافت، وى درحال حاضر در 
رشته ورزشى تنيس روى ميز فعاليت دارد و موفق به 

كسب 14 مدال جهانى شده است.
محمدى در ابتداى گفت وگو به مشكالت نارسايى 
كليوى اشاره كرد و گفت: نارسايى كليه بيمارى مزمن 
به حساب مى آيد، متأسفانه من زودتر متوجه آسيب 

اين عضوم نشــدم و پس از مشاهده عالئمى مانند 
سردرد و حالت تهوع، بى حالى  و گيجى  به بيمارستان 
مراجعه كردم. پس از انجام چندين آزمايش متوجه 
شــدم كه يكى از كليه هايم از بين رفته و احتياج به 
پيوند دارد. پس از آن به مدت يك سال و 7 ماه دياليز 
مى شدم و سرانجام از طرف انجمن خيريه حمايت 

از بيماران كليوى براى پيوند معرفى شدم.
محمدى افزود: درد و رنج هاى بيمارى از يك طرف 
كه حدود 2 ســال درگير آن بودم و مشكالت مالى 
و هزينــه باالى پيوند هم ســبب نگرانى هاى من و 
خانواده ام شده بود؛ اما خوشبختانه به دليل پايين بودن 
سنم و اينكه آمادگى كامل براى پيوند اعضا داشتم، با 

حمايت هاى انجمن عمل پيوند انجام شد.
وى در ادامه با اشاره به مراحل پيوند كليه، بيان كرد: 
در ابتــدا بايد فرايند دياليز به طور كامل طى شــود 
تــا بدن فرد بيمار آماده عمل پيوند شــود و پس از 
اطمينان از ســالم بودن تمامى اعضاى بدن و بدون 
داشتن هيچ گونه بيمارى زمينه اى قادر به انجام عمل 

پيوند خواهد بود.
مدير انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى اظهار 
كرد: همه شهرستان هاى استان به استثناى فامنين به 

بخش دياليز مجهز هستند. اين بخش در شهرستان 
فامنين توســط خيرين درحال ســاخت است كه 

به زودى اين ساختمان بهره بردارى خواهد شد.
ابوالفتح ميرزايى در گفت وگو با خبرنگار همدان پيام 
بيان كرد: صد دســتگاه و تخــت دياليز در همدان 
وجود دارد كه حدود 50 دســتگاه در 2 بيمارستان 
بهشتى و بعثت، 30 دســتگاه در مالير و مابقى در 
ساير شهرستان ها به جز فامنين و درگزين قرار دارد و 
خوشبختانه تاكنون با كمبود دستگاه مواجه نشده ايم.

وى يادآور شــد: از ســال گذشــته تاكنون به دليل 
شيوع ويروس كرونا، بخش پيوند كليه به طور كامل 
تعطيــل بوده و فعاليتى در اين زمينه نداشــته اند اما 
درحال حاضر چند مركز پيوند كليه در تهران فعاليت 
دارند. در ســالجارى 20 مورد پيوند كليه در تهران 
انجام شده كه 7 مورد آن مرگ مغزى و 13 مورد نيز 

به صورت فروش كليه بوده  است. 
ميرزايى خاطرنشان كرد: متأسفانه شيوع كرونا در اين 
2 سال تبعات چشمگيرى داشته است. به طورى كه 
85 نفر از بيماران درگير اين ويروس شــدند و 75

نفر از آنها به دليل مقاومت پايين بدن ، فوت كردند.
يكى از تبعات ديگر كرونا اين بوده كه هرساله بخش 

پيوند كليه در بيمارستان بهشتى فعال بود اما از ابتداى 
شيوع اين ويروس غيرفعال شده و عمل هاى جراحى 
نسبت به سال هاى گذشته حدود 590 درصد كاهش 

پيدا كرده است.
مدير انجمن خيريه حمايــت از بيماران كليوى در 
پايان عنوان كرد: بايد با اطالع رســانى مناســب و 
همه جانبه فرهنگ اهداى عضو بيماران مرگ مغزى 
در ســطح كشــور نهادينه و با ترويج اين فرهنگ 
فرصت زندگى بيشــتر به افراد نيازمند داده شود و 
همچنيــن رغبت مردم به اهداى عضو زنده به زنده 

كاهش يابد.

كليه ها نجيب ترين اعضاى بدن هستند
■ مدير انجمن حمايت از بيماران كليوى: بخش دياليز خيرساز فامنين 

با 80 درصد پيشرفت در دست اجرا است
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اشتغال

4 عامل بازار مسكن را ويران كردند
  شــواهد درحالى از احتمال ثبت سال  99 به عنوان سال ركورددار 
ركود ساخت وساز طى 16 سال اخير خبر مى دهد كه دست كم مى توان 

به نقش 4 عامل ركودساز در اين بازار اشاره كرد.
 نخســتين عامل، ركود ساخت وساز ناشــى از ركود معامالت خريد 
مسكن است. بازار معامالت مســكن شهر همدان هم اكنون در ركود 
نســبي معامالت قرار دارد. اين عامل ناشــى از تورم باالى مسكن و 
اســتمرار آن در 2سال ونيم گذشته اســت. خريدهاى يكساله از بازار 
معامالت مسكن شهر همدان به طور متوسط كمتر از 80 درصد نبض 
عادى بازار معامالت مســكن بوده است. اين درحالى است كه در 3 
ســال اخير به طور متوسط تورم ساالنه مســكن بيش از 60 درصد به 

ثبت رسيده است.
به اين ترتيب هم اكنون بازار ساخت وساز مسكن در شهر همدان با 2 
چالش مهم مواجه اســت. اول آنكه حجم ساخت وسازهاى جديد در 
اين شــهر كمتر از كف حداقلى نياز به عرضه واحد مسكونى نوساز 
اســت و دوم آنكه تعداد واحدهاي مسكونى جديد براي عرضه كمتر 
بايد بيشــتر از حال حاضر باشد تا در بازار معامالت ملك پاسخگوى 

نياز متقاضيان خريد باشد.
با اين حال ركود در بازار معامالت خريد واحدهاى مســكونى كه به 
فروش نرفتن حجم زيادى از واحدهاى مسكونى نوساز و آماده عرضه 
به بازار ملك منجر شده اســت، يكى از مهم ترين موانع ورود برخى 
ســازنده ها به بازار ساخت وساز در نتيجه ناتوانى در تأمين مالى براى 

ساخت مسكن است.
از ســوى ديگر، تورم زمين مانع دوم در مســير فعاليت ســاختمانى 
سازنده ها محسوب مى شود. پاييز امسال بازار زمين تورم صد درصدى 
را در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته تجربه كرد. اين درحالى است 
كه زمين هزينه برترين و گران ترين جزو ساخت وســازها به خصوص 
در شهر همدان است. بنابر اعالم يك سازنده همداني، هم اكنون بيش 
از 60 درصد هزينه ســاخت مسكن در شــهر همدان به طور متوسط 
مربوط به هزينه تأمين زمين و ملك كلنگى براى ساخت وســاز است 
و هميــن تورم باال يكى از مهم ترين عوامل كاهش تمايل ســازنده ها 
به ساخت وســاز بوده است. بازار مصالح ساختمانى نيز در سالجارى 
با تورم باال مواجه شــد. در واقع اين عامل نيز به عنوان ســومين مانع 
فعاليت ســازنده ها در بازار ساخت وســاز قابل اشــاره است. قيمت 
مصالح ســاختمانى در سالجارى با افزايش 70 درصدى مواجه شد و 
اين موضوع ســبب شد تأمين مصالح ساختمانى نيز مانند تأمين زمين 
و هزينه هاى مربوط به آن به دشــوارى هاى ســازنده ها براى ورود به 

پروژه هاى ساختمانى جديد تبديل شود.
چهارمين عامل ويرانگر بازار ساخت وساز و عرضه مسكن نوساز در 
شــهر همدان به حاشيه امن ساختمان هاى نيمه كاره در شهر همدان و 
نبود تهديد جدى براى سازنده هاى كم كار در نتيجه تأخير در تكميل 
واحدهاى مسكونى و عرضه آنها به بازار مسكن برمى گردد. درحالى كه 
ســازنده ها يك پروسه قانونى 2ساله از زمان صدور پروانه ساختمانى 
تا دريافت پايان كار و پايان عمليات ساختمانى در اختيار دارند اما در 
بســيارى از موارد اين پروسه رعايت نمى شود و ساخت وسازها براى 

مدت زمانى طوالنى نيمه كاره باقى مى مانند.

پيش بينى يك فعال كارگرى 
از ميزان افزايش دستمزد در سال 1400

 يك فعال كارگرى درباره ميزان افزايش دســتمزد كارگران در سال 
آينده گفت: براساس تجربه گذشته فكر مى كنم حداقل دستمزد بين 35

تا 40 درصد و ساير سطوح مزدى نيز 25 درصد تعيين شود.
حميد حاج اسماعيلى، فعال كارگرى در گفت وگو با خبرآنالين درباره 
مذاكرات تعيين دستمزد، گفت: در كشور ما دولت است كه دستمزد را 
تعيين مى كند و حرف آخر را مى زند. مادامى كه دولت رقمى پيشــنهاد 

ندهد نمى توان به مذاكرات تعيين دستمزد اعتنايى كرد.
حاج اسماعيلى درباره اصالح شــرايط فعلى در كميته دستمزد، گفت: 
بايد بدانيم كه تا امروز دولت به عنوان كارفرما دستمزد را براساس منافع 
خود تعيين كرده اســت، درصورتى كه دولت بايد به نقش نظارتى خود 
بازگردد. همچنين مذاكره بر ســر دستمزد بايد مذاكره ميان كارگران و 
كارفرمايان باشد، نه بين دولت و كارگران. موضوع ديگر اشكالى است 
كه در شوراى اســالمى كار وجود دارد. بايد توجه داشت كه نهادهاى 
كارگرى در كشور تحت نظارت شوراى اسالمى كار است، اما اين شورا 
به زحمت 13 درصد از كارگران را پوشــش مى دهد. اين نشان مى دهد 
كســانى كه در شوراى اسالمى كار فعاليت مى كنند وابسته به جريانات 
سياسى هستند كه خود با دولت همراهى دارند و كارگران به آنها تكيه 

ندارند.
پيش بينى يك فعال كارگرى از ميزان افزايش دستمزد 

در سال 1400
اين كارشــناس بازار كار اظهار كرد: سبد معيشت در هيچ كشورى يك 
شاخصه دقيق براى تعيين دستمزد نيست، بلكه خط فقر است كه معيار 
قرار مى گيرد. در 4 دهه گذشته همه دولت هاى ايران از اينكه خط فقر را 

در كشور تعيين بكنند شانه خالى كرده اند.
وى عنوان كرد: در اين 4 دهه هيچ زمانى نرخ بيكارى و تورم از 2 رقم 
پايين تر نبوده اســت. البته ممكن است در دورانى اين نرخ را به زير ده 
آورده باشــند اما واقعى نبوده است. يك بيمارى مزمن در اقتصاد ايران 
وجود دارد كه هم باعث افزايش بيكارى و هم افزايش تورم شده است. 
مادامى كه اين مشكالت را حل نكنيم شرايط مردم درست نخواهد شد. 
آن طور كه آمارها نشــان مى دهد ايران ميان چند كشورى قرار دارد كه 
پايين ترين دستمزد را به نيروى كار پرداخت مى كند.وى افزود: در شرايط 
كنونى نرخ دستمزدى كه در يك ساعت به نيروى كار پرداخت مى شود 
كمتر از نيم دالر است، درصورتى كه در كشورهاى توسعه يافته براى يك 
ساعت نزديك ده دالر دستمزد پرداخت مى شود. اين نشان مى دهد كه 
دولت درباره تمكين به حقوق نيروى كار كوتاهى هاى زيادى كرده است. 
البته استدالل آنها مى تواند اين باشد كه اقتصاد ايران به خاطر پايين بودن 
توليد ناخالص داخلى در كشور ضعيف است و دولت نمى تواند دستمزد 
باال پرداخت كند. به هرحال يك دليل ضعيف بودن معيشــت كارگران 

ناشى از ساختار ضعيف اقتصادى در ايران است.

رئيس سازمان صمت استان:
همدان با توليد روزانه 150 تن روغن 

نياز 4 استان ديگر را تأمين مى كند
 رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان 
گفت: ذخيره روغن اســتان همدان تا سال 1400 مهيا و آماده 
اســت و در اين زمينه هيچ كمبودى نداريم، طورى كه با توليد 

روزانه 150 تن روغن 4 استان ديگر را پشتيبانى مى كنيم.
به گزارش بازار، حميدرضا متين درباره مسأله كمبود روغن 

در بــازار همدان عنوان كرد: هيچ گونه كمبودى در اين زمينه 
نداريم اما مــردم به دليل ضعف مادى بارها به فروشــگاه ها 
مراجعه كــرده و اقدام به خريد مى كنند به گونه اى كه فقط در 
يــك مورد تنها در يــك روز 80 تن روغن توزيع شــد اما 
بعدازظهر همان روز يك عدد روغن در فروشگاه هاى هدف 

پيدا نمى شد.
وى با بيان اينكــه در اين بخش ما توانايى برخورد با مردم را 
نداريم و چنين اجازه اى نيز قانون به ما نداده است، اظهار كرد: 
ذخيره روغن استان همدان تا سال 1400 مهيا و آماده است و 

در اين مســأله هيچ كمبودى نداريم طورى كه با توليد روزانه 
150 تن روغن 4 استان ديگر را پشتيبانى مى كنيم.

رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان 
بيان كرد: طى 12 روز گذشــته هــزار و 598 تن روغن 
خوراكى توزيع شــده و توزيع به صورت روزانه همچنان 

ادامه دارد.
وى افزود: توزيع روغن در شهرســتان ها و روستاهاى استان 
انجام شــده و يا درحال انجام اســت تا مشكلى در اين بخش 

براى مردم پيش نيايد.

آگهى مناقصه (نوبت اول)

محمدحسين پور - شهردار نهاوند

مبلغ پروژه (ريال)نوع پروژهرديف
5/800/000/000

گريد و نوع 
شركت

مبلغ ضمانتنامه شركت 
در فرآيند ارجاع كار

محل اعتبار 
پروژه

اصالح رفيوژ وسط بلوارخليج 1
فارس شامل تخريب جدول 

قديمى،پى كنى،بتن ريزى،اجراى 
جدول و كف پوش كف رفيوژ 

مطابق برآوردو براساس فهرست 
بهاء ابنيه سال 99

اسناد دو ساله
3/500/000/000

تملك 290/000/000 ريالحداقل 5 ابنيه
دارايى هاى   

سرمايه اى سال 
99 اسناد سه ساله

1/300/000/000
نقد

1/000/000/000
كليه متقاضيان جهت شركت در مناقصه و گرفتن اسناد مي بايست از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran  اقدام نمايند و جهت 

كسب اطالعات بيشتر با شماره تماس 33237445-081 داخلي 134 حاصل نمايند.
متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد از مورخ 99/12/20 تا مورخ 99/12/26 دريافت و تا ساعت 12 صبح مورخ 1400/01/07 تا آخرين روز قبل از كميسيون 

نسبت به بارگذاري اسناد اسناد بصورت فايل پي دي اف در سامانه اقدام نمايند.
شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهاد ها مختار مي باشد .

هزينه انتشار آگهي وديگر هزينه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد.
كليه كسورات قانوني برعهده برنده مناقصه مي باشد.

ضمناً در خصوص تنزيل اسناد خزانه اسالمي برابر بخشنامه ابالغي قابل پرداخت مي باشد.
به پيشنهاد هاي مخدوش و مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

متقاضيان جهت شركت در مناقصه مي بايست چهار پاكت نامه (الف ،ب،ج و د) تهيه و به شرح ذيل تكميل نمايند:
پاكت الف: متقاضيان مي بايست مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب IR170600740901109663562012  بانك مهرايران بنام حساب سپرده 
شهرداري نهاوند واريز و فيش واريزي را در داخل پاكت الف قرارداده و درب پاكت را ممهور به مهر و امضا نموده و يا به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد 

خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند، همچنين در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به صورت فايل پي دي اف بارگذاري شود.
پاكت ب: متقاضيان مي بايست رزومه كاري،گواهينامه صالحيت پيمانكاري و آخرين تغييرات شركت، فتوكپي شناسنامه وكارت ملي مدير عامل و رئيس هيات مديره، اسناد 

مناقصه را در داخل پاكت ب قرارداده و درب پاكت را ممهور به مهر و امضا نمايند و در سامانه تداركات الكترونيكي دولت بارگذاري شود.
پاكت ج: متقاضيان مي بايست فرم پيشنهاد قيمت را تكميل وامضا و مهر نمايند وآن را داخل پاكت ج قرارداده ودرب پاكت را ممهور به مهر وامضا نمايند و در سامانه تداركات 

الكترونيكي دولت به صورت فايل پي دي اف بارگذاري شود.
مناقصه گران پس از تكميل اسناد مناقصه، اسناد مناقصه را بصورت الكترونيكي و فيزيكي تحويل نمايند. محل تحويل نسخه فيزيكي (ضمانت نامه) دبيرخانه شهرداري نهاوند 

و محل تحويل نسخه الكترونيكي سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) مي باشد .
متقاضيان مي بايست هرسه پاكت الف،ب،ج را در داخل پاكت ((د)) قرارداده و درب پاكت را ممهور به مهر و امضا نموده و همچنين آدرس دقيق و شماره تماس شركت را روي 
پاكت نوشته و تا پايان وقت اداري مورخ 1400/01/07 تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند كه بصورت تحويل نسخه فيزيكي مي باشد و محل تحويل نسخه الكترونيكي سامانه 

تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) مي باشد.
نظارت برنحوه اجراي كار بر اساس نقشه و مشخصات به عهده شهرداري واحد عمران مي باشد .

كميسيون عالي معامالت شهرداري ساعت 11 صبح مورخ 1400/01/08 تشكيل و ازطريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) در كميسيون مناقصه در محل (شهرداري) 
بازگشايي و خوانده مي شود. چنانچه حداقل سه پيشنهاد ارائه شده باشد، پيشنهادها مفتوح و برنده اعالم خواهد شد.

چنانچه برنده مناقصه پس از تاريخ اعالم كميسيون به وي ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط مي گردد و پس از تاييد اعضاء 
كميسيون و بانفر دوم قرارداد منعقد مي شود و چنانچه نفردوم نيز ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد، سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و مناقصه تجديد ميگردد.

چاپ آگهي نوبت اول: 99/12/20 
چاپ آگهي نوبت دوم: 99/12/26 

(م الف 982 )

موضوع : رفيوژ بلوارخليج فارس
 شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها و با رعايت قوانين و مقررات مالي و از طريق آگهي مناقصه عمومي پروژه اصالح و بازسازي 
رفيوژ وسط بلوار خليج فارس را به شركت هاي واجد صالحيت و مورد تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و داراي گريد حداقل 5 ابنيه با شرايط 

ذيل واگذار نمايد:

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و به استنادصورتجلسه شماره 449 شوراي اسالمي شهر نهاوند در نظر دارد امور مربوط به ،نگهداري و 
..... فضاي سبز بام نهاوند (تپه ابوذر) شهرداري نهاوند را به صورت حجمي و به مدت يك سال و از طريق مناقصه عمومي به شركت هاي واجد صالحيت و مورد تاييد 
 www.setadiran.ir :اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي و با شرايط ذيل واگذار نمايد. برگزاري مناقصه صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس
مي باشد وكليه مراحل مناقصه شامل:خريد ودريافت اسناد مناقصه ،پرداخت تضمين شركت در مناقصه ،ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مناقصه 

گران ازاين طريق امكان پذير مي باشد.

- متقاضيان جهت شركت در مناقصه مي بايست از طريق سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيكي دولت) به آدرس www.setadiran.ir ثبت نام نموده و اسناد مناقصه 
را بصورت فايل پي دي اف در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. 

- متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند از طريق شماره تماس 7-33237445-081 داخلي 208 تماس حاصل نمايند.
- متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه را از مورخ 99/12/20 لغايت 99/12/30 ازطريق سامانه ستاد دريافت نمايند و تا پايان وقت اداري مورخ 1400/1/18 در سامانه به صورت 

فايل پي دي اف اسناد را بارگذاري نمايند.
- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.

- به پيشنهادهاي مخدوش، مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي و شركت در مناقصه و همچنين شركت هاي شركت كننده در مناقصه موظف است به ارائه عدم گواهي عدم منع انعقاد 

قرارداد و فعاليت از اداره كار،رفاه و تامين اجتماعي و ساير مراجع مي باشد.
- كليه كسورات قانوني و همچنين هزينه هاي احتمالي ديگر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

- در صورتي كه بخشنامه جديدي مبني بر افزايش حق و حقوق كارگران از سوي مراجع ذيصالح صادر شود پيمانكار مكلف بر اجراي آن از تاريخ تنفيذ بخشنامه خواهد بود.
-متقاضيان ميبايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب 740911966356212 بانك مهرايران واريز و فيش واريزي را در سامانه بارگذاري 
نمايند . متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي ويا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه آن حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند و ضمانتنامه بانكى 

شركت در مناقصه را درمهلت مقرر تحويل دبيرخانه شهردارى نهاوند نمايند.
-صرفا اسناد پاكتهاى (ب) و(ج) داراى امضاى الكترونيكى مورد پذير است ودر جلسه بازگشايى پاكتهاى (ب) و(ج) ،اسناد فيزيكى كاغذى واسناد فاقد امضاى الكترونيكى 

(داراى مهر گرم )به هيچ وجه مورد پذير نيست.
- هزينه انتشار و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

-چنانچه نفراول حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مى گردد و تا نفر  سوم به همين منوال خواهد بود.
- به اين قرارداد به هيچ  عنوان تعديل تعلق نخواهد گرفت بجز حقوق و مزايايي كه بر اساس بخشنامه 1400 محاسبه و پرداخت مي گردد.

- پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را به صورت جزئي و كلي به ديگري را ندارد.
- پيمانكار مي بايست توان مالي پرداخت حداقل سه ماه حقوق و مزاياي كارگران فضاي سبز خود را داشته باشد در اين خصوص مسئوليت هرگونه بي نظمي و اخالل در 

اجراي مفاد قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد.
-تهيه كليه لوازم و تجهيزات و ماشين آالت و خودروهاي مورد نياز و مواد مصرفي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

- از آنجايي كه موضوع قرارداد به صورت حجمي بوده لذا مدارك كارفرما در قرارداد ميزان كيفيت مي باشد.
- پيمانكار در ارائه قيمت پيشنهادي، سود مورد نظر خود و تمامي هزينه هاي احتمالى  وكسورات مربوطه را درنظر گرفته و بعد از آن تحت هيچ عنواني حق درخواست 

اضافه بها راندارد
- كميسيون عالي معامالت شهرداري مورخ 1400/1/19 ساعت 11 روز پنجشنبه در محل شهرداري تشكيل و پيشنهاد هاي رسيده در صورتي كه حداقل سه پيشنهاد باشد 

مفتوح و برنده را اعالم نمايند./غ 
متقاضيان ميبايستى جهت دريافت اسناد پيش نويس قرارداد به واحد امور قراردادهاى شهردارى نهاوند مراجعه كنند. 

چاپ آگهي نوبت اول: 99/12/20
چاپ آگهي نوبت دوم : 99/12/27 

(م الف 985)              

آگهي مناقصه (نوبت اول) 

مبلغ سپرده شركت در مناقصهمدت اجراى قراردادمبلغ كارشناسى به ريالشرح (موضوع مناقصه)رديف
واگذارى امور مربوط به نگهدارى و ... فضاى سبز 1

شهردارى نهاوند در محدوده قانونى بام شهر (تپه ابوذر)  
شامل: حفظ و نگهدارى تأسيسات وابسته اعم ازنيروى 
انسانى، تجهيزات و ماشين آالت مورد  نيازنگهدارى، 

چمن كارى، انواع گل كارى، درختكارى، مبلمان پاركى، 
وسايل ورزشى، سرويس بهداشتى، چاههاى شبكه 

آبرسانى

يكسال8/721/263/726 ريال
12ماه

450/000/000 ريال

فاطمه اميرى »
 عيدى واژه اى شيرين براى كوچك و بزرگ 
اســت اما براى بازنشستگان و شاغالن، عيدى 
پايان ســال اميدى است تا بتوانند براى خانواده 
خود فرارســيدن ســال نو را لذت بخش كنند. 
اميدى كه چندسالى است با عقب ماندگى عيدى 
از تــورم، ديگر جاى خود را به نگرانى، يأس و 

نااميدى داده است.
عيدى كه امســال چنــد ميليون نفــر كارمند 
و بازنشســته با ســروصداى بلند تبليغاتى به 
حسابشان واريز شــد يك ميليون و 500 هزار 
تومان بــود، براى كارگران نيــز كف عيدى 3

ميليون و 800 هزار تومان درنظر گرفته شد كه 
با توجه به شرايط ذكرشده براى تخصيص آن به 
كارگران با 12 ماه كامل كاركرد به نظر مى رسد 
با توجه به شــيوع ويروس كرونا و تأثير آن بر 
مشاغل خصوصى تعداد محدودى از كارگران 

اين ميزان عيدى را دريافت كنند. 
با توجه به وضعيت معيشتى كنونى عموم مردم 
يك ميليون و 500 هزار تومان براى يك خانواده 
متوسط كه قصد دارند سال نو را جشن بگيرند 

تنها يك شوخى تلخ است.
اوضاع براى بازنشستگان تلخ تر نيز هست زيرا 
در فرهنگ ما بــزرگان فاميل خود بايد ميزبان 
فرزندان و خويشاوندانشــان بــوده و به نوعى 

تكيه گاه خانواده باشند.
نوروز امســال دومين سالى اســت كه شور و 
شوق عيد به دليل شيوع ويروس منحوس كرونا 
كمرنگ شده اما تورم به طور وحشتناكى تمامى 
كاالها را از كاالهاى اساسى تا كاالهاى لوكس، 
فراگرفتــه و هر روز بــا افزايش چند درصدى 
قيمت ها، بى ثباتى فكر مردم به ويژه سرپرستان 

خانوار را مشوش ساخته است.
به گزارش رســمى مركز آمار براى سالجارى، 
رقم 6/8 ميليون تومان را براى سبد هزينه هاى 
زندگى درنظر گرفته شده كه اين رقم در مقايسه 

با ســبد 4/9 ميليون تومانى ســال 
گذشــته بيانگر افزايشى قابل 

توجه است .
مبلــغ  ميــان  ايــن  در 
عيدى تعيين شــده براى 
بازنشســتگان و شاغالن 
گذشته  ســال  به  نسبت 

300 هــزار تومان افزايش 
يافته است.

با اين  وصف هيچ تعادلى در ميزان 
عيدى تعيين شده با هزينه ها براى چند ميليون 
نفر جمعيت ايران كه شاغل يا بازنشسته هستند 
وجود نداشــته، درحالى كه اين افــراد به دليل 
برخــوردارى از حقــوق ثابــت از كمك هاى 

معيشتى دولتى نيز بهره مند نشدند.
بــه هرحال اين عيدى يك ميليون و 500 هزار 
تومانى كه با خوشــحالى مسئوالن به حساب 
كاركنان و بازنشستگان واريز شد تا آنها بتوانند 

در آســتانه ســال نو ضرورياتى را 
بــراى خانواده خــود فراهم 
كنند، به راستى براى تأمين 
نيازهاى اوليــه نيز كافى 

نخواهد بود.
كنونــى  موقعيــت  در 
خانــواده  يك  زندگــى 
6/8 دســت كم  ايرانــي 

ميليــون تومــان در ماه خرج 
دارد؛ به بيان ديگــر در اين اوضاع 
و احوال اقتصادى به يك خانوار متوســط كه 
تعداد اعضايش در حدود 3/3 نفر اســت، بايد 
ماهانه كمتر از 7 ميليون تومان مساعدت نقدى 

و غيرنقدى بشود.
اگر خانواده متوسط 3 نفره را درنظر بگيريم كه 
منتظر فرارسيدن پايان ســال و دريافت عيدى 
بودند و اكنون مبلغ يك ميليــون و 500 هزار 
تومــان دريافت كرده اند حــال با اين مبلغ چه 

خريدى مى توانند انجام دهند؟ خريد پوشــاك 
نو را كال بايد كنار گذاشــت چون خريد يك 
جفت كفش مردانه توليد داخل حدود 500 هزار 

تومان است.
خريد آجيل شــب عيد نيز شــامل يك كيلو 
از پســته، بادام هندى، فندق و بــادام درختى 
حدود يك ميليون تومان خواهد بود. وضعيت 
قيمت هاى سرسام آور ساير اقالم سبد خانوار نيز 

آشكار و مبرهن است.
سال نو با وجود محدوديت هاى رفت وآمد هاى 
ناشى از شــيوع ويروس كرونا سبب مى شود 
خانواده ها بــراى حفظ آبــرو ماللت كمترى 
بكشند، اما آنها حداقل در چارديوارى خانه خود 
نياز به شــادى و نشاط دارند و ناگريز به خريد 
مى شوند اما با اين وضعيت افزايش حقوق ها و 
به ويژه ميزان عيدى تعيين شــده، قطعا مردم از 
كسب توان اقتصادى تأمين نيازهاى اوليه خود 

بسيار عقب تر بوده و خواهند بود.

تلخكامى شاغالن و بازنشستگان 
از عيدى ناچيز 

با اين  وصف هيچ 
تعادلى در ميزان عيدى 

تعيين شده با هزينه ها براى چند 
ميليون نفر جمعيت ايران كه شاغل 
يا بازنشسته هستند وجود نداشته، 

درحالى كه اين افراد به دليل برخوردارى 
از حقوق ثابت از كمك هاى 
معيشتى دولتى نيز بهره مند 

نشدند



C M

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

چهارشنبه  20 اسفندماه 1399  شماره 3995

7
خبـرگزارىخبـرگزارى

 khabar@hamedanpayam.com

آگهي مناقصه (نوبت اول) 

 محمد حسين پور - شهردار نهاوند

مبلغ سپرده شركت در مناقصهمدت اجراى قراردادمبلغ كارشناسى به ريالشرح (موضوع مناقصه)رديف
واگذارى امور مربوط به خدمات شهرى شهردارى 1

نهاوند شامل :نيروى انسانى ،تجهيزات و ماشين آالت، 
:نظافت، رفت و روب پاكسازى روزانه و... درمحدوده 

قانونى شهر  

يك سال 67/027/686/000 ريال
12ماه

3/360/000/000ريال

- متقاضيان جهت شركت در مناقصه مي بايست از طريق سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيكي دولت) به آدرس www.setadiran.ir ثبت نام نموده و 
اسناد مناقصه را بصورت فايل پي دي اف در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. 

- متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند از طريق شماره تماس 7-33237445-081 داخلي 208 تماس حاصل نمايند.
- متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه را از مورخ 99/12/20 لغايت 99/12/30 ازطريق سامانه ستاد دريافت نمايند و تا پايان وقت اداري مورخ 1400/1/18 در 

سامانه به صورت فايل پي دي اف اسناد را بارگذاري نمايند.
- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.

- به پيشنهادهاي مخدوش، مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي و شركت در مناقصه و همچنين شركت هاي شركت كننده در مناقصه موظف است به ارائه عدم گواهي عدم 

منع انعقاد قرارداد و فعاليت از اداره كار،رفاه و تامين اجتماعي و ساير مراجع مي باشد.
- كليه كسورات قانوني و همچنين هزينه هاي احتمالي ديگر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

- در صورتيكه بخشنامه جديدي مبني بر افزايش حق و حقوق كارگران از سوي مراجع ذيصالح صادر شود پيمانكار مكلف بر اجراي آن از تاريخ تنفيذ بخشنامه 
خواهد بود.

متقاضيان ميبايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب 740911966356212 بانك مهرايران واريز و فيش واريزي را در سامانه 
بارگذاري نمايند. متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه آن حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند 

وضمانتنامه بانكى شركت درمناقصه را درمهلت مقرر تحويل دبيرخانه شهردارى نهاوند نمايند.
- صرفا اسناد پاكتهاى (ب) و(ج) داراى امضاى الكترونيكى مورد پذير است ودر جلسه بازگشايى پاكتهاى (ب) و(ج) ،اسناد فيزيكى كاغذى و اسناد فاقد امضاى 

الكترونيكى (داراى مهر گرم )به هيچ وجه مورد پذير نيست.
- هزينه انتشار و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

-چنانچه نفراول حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد ميگردد وتا نفر سوم به همين منوال خواهد بود.
- به اين قرارداد به هيچ  عنوان تعديل تعلق نخواهد گرفت بجز حقوق و مزايايي كه بر اساس بخشنامه 1400 محاسبه و پرداخت مي گردد.

- پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را به صورت جزئي و كلي به ديگري را ندارد.
- پيمانكار مي بايست توان مالي پرداخت حداقل سه ماه حقوق و مزاياي كارگران خود را داشته باشد در اين خصوص مسئوليت هرگونه بي نظمي و اخالل در 

اجراي مفاد قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد.
-تهيه كليه لوازم و تجهيزات و ماشين آالت و خودروهاي مورد نياز و مواد مصرفي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

- از آنجايي كه موضوع قرارداد به صورت حجمي بوده لذا مدارك كارفرما در قرارداد ميزان كيفيت مي باشد.
- پيمانكار در ارائه قيمت پيشنهادي، سود مورد نظر خود و تمامي هزينه هاي احتمالى  وكسورات مربوطه را درنظر گرفته وبعداز آن تحت هيچ عنواني حق 

درخواست اضافه بها را ندارد.
- كميسيون عالي معامالت شهرداري مورخ 1400/1/19 ساعت 11 روز پنجشنبه در محل شهرداري تشكيل و پيشنهادهاي رسيده در صورتي كه حداقل سه 

پيشنهاد باشد مفتوح و برنده را اعالم نمايند./غ 
 متقاضيان ميبايستى جهت دريافت اسناد پيش نويس قرارداد به واحد امور قراردادهاى شهردارى نهاوند مراجعه كنند. 

چاپ آگهي نوبت اول: 99/12/20
چاپ آگهي نوبت دوم : 99/12/27    

(م الف 983)    

شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و به استناد صورتجلسه شماره 449 شوراي اسالمي شهر نهاوند در نظر دارد امور مربوط به 
خدمات شهرى شهرداري نهاوند را به صورت به صورت نظافت رفت و روب پاكسازى روزانه و... درمحدوده قانونى شهر بصورت حجمي و به مدت يكسال و از 
طريق مناقصه عمومي به شركت هاي واجد صالحيت و مورد تاييد اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي و با شرايط ذيل واگذار نمايد. برگزاري مناقصه صرفا از طريق 
سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس: www.setadiran.ir مي باشد وكليه مراحل مناقصه شامل: خريد ودريافت اسناد مناقصه، پرداخت تضمين 

شركت در مناقصه، ارسال پيشنهاد قيمت واطالع از وضعيت برنده بودن مناقصه گران از اين طريق امكان پذير مي باشد.

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

 شهرداري نهاونددر اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و به استناد صورتجلسه شماره 449 شوراي اسالمي شهر نهاوند در نظر دارد امور مربوط به 
،نگهداري و ..... فضاي َسبز شهرداري نهاوند به صورت حجمي و به مدت يكسال و از طريق مناقصه عمومي به شركت هاي واجد صالحيت و مورد تاييد اداره تعاون كار 
و رفاه اجتماعي و با شرايط ذيل واگذار نمايد، برگزاري مناقصه صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس: www.setadiran.ir مى باشد وكليه 
مراحل مناقصه شامل: خريد ودريافت اسناد مناقصه ،پرداخت تضمين شركت در مناقصه ، ارسال پيشنهاد قيمت واطالع از وضعيت برنده بودن مناقصه گران 

ازاين طريق امكان پذير مي باشد

آگهي مناقصه (نوبت اول) 

مبلغ سپرده شركت در مناقصهمدت اجراى قراردادمبلغ كارشناسى به ريالشرح (موضوع مناقصه)رديف

واگذارى امور مربوط به نگهدارى و ... فضاى سبز شهردارى 1
نهاوند در محدوده قانونى شهر شامل: حفظ و نگهدارى 

تأسيسات وابسته اعم ازنيروى انسانى، تجهيزات وماشين 
آالت مورد  نياز نگهدارى، چمن كارى، انواع گل كارى، 
درختكارى، مبلمان پاركى، وسايل ورزشى، سرويس 

بهداشتى، چاه هاى شبكه آبرسانى

يك سال 40/297/973/170ريال
12ماه

2/100/000/000ريال

- متقاضيان جهت شركت در مناقصه مي بايست از طريق سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيكي دولت) به آدرس www.setadiran.ir ثبت نام نموده و اسناد مناقصه 
را بصورت فايل پي دي اف در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. 

- متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند از طريق شماره تماس 7-33237445-081 داخلي 208 تماس حاصل نمايند.
- متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه را از مورخ 99/12/20 لغايت 99/12/30 از طريق سامانه ستاد دريافت نمايند و تا پايان وقت اداري مورخ 1400/1/18 در سامانه به صورت 

فايل پي دي اف اسناد را بارگذاري نمايند.
- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.

- به پيشنهادهاي مخدوش،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي و شركت در مناقصه و همچنين شركت هاي شركت كننده در مناقصه مؤظف است به ارائه عدم گواهي عدم منع انعقاد 

قرارداد و فعاليت از اداره كار،رفاه و تامين اجتماعي و ساير مراجع مي باشد.
- كليه كسورات قانوني و همچنين هزينه هاي احتمالي ديگر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

- در صورتيكه بخشنامه جديدي مبني بر افزايش حق و حقوق كارگران از سوي مراجع ذيصالح صادر شود پيمانكار مكلف بر اجراي آن از تاريخ تنفيذ بخشنامه خواهد بود.
متقاضيان ميبايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب 740911966356212 بانك مهرايران واريز وفيش واريزي را در سامانه بارگذاري 
نمايند . متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي ويا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه آن حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند. وضمانتنامه بانكى 

شركت درمناقصه را درمهلت مقرر تحويل دبيرخانه شهردارى نهاوند نمايند.
-صرفا اسناد پاكت هاى (ب) و(ج) داراى امضاى الكترونيكى مورد پذير است ودر جلسه بازگشايى پاكتهاى (ب) و(ج) ،اسناد فيزيكى كاغذى واسناد فاقد امضاى الكترونيكى 

(داراى مهر گرم )به هيچ وجه مورد پذير نيست.
- هزينه انتشار و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

-چنانچه نفر اول حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مى گردد وتا نفر سوم به همين منوال خواهد بود.
- به اين قرارداد به هيچ  عنوان تعديل تعلق نخواهد گرفت بجز حقوق و مزايايي كه بر اساس بخشنامه 1400 محاسبه و پرداخت مي گردد.

- پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را به صورت جزئي و كلي به ديگري را ندارد.
- پيمانكار مي بايست توان مالي پرداخت حداقل سه ماه حقوق و مزاياي كارگران فضاي سبز خود را داشته باشد در اين خصوص مسئوليت هرگونه بي نظمي و اخالل در 

اجراي مفاد قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد.
-تهيه كليه لوازم و تجهيزات و ماشين آالت و خودروهاي مورد نياز و مواد مصرفي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

- از آنجايي كه موضوع قرارداد به صورت حجمي بوده لذا مدارك كارفرما در قرارداد ميزان كيفيت مي باشد.
- پيمانكار در ارائه قيمت پيشنهادي، سود مورد نظر خود و تمامي هزينه هاي احتمالى  وكسورات مربوطه را درنظر گرفته و بعد از آن تحت هيچ عنواني حق درخواست 

اضافه بها راندارد
- كميسيون عالي معامالت شهرداري مورخ 1400/1/19 ساعت 11 روز پنجشنبه در محل شهرداري تشكيل و پيشنهاد هاي رسيده در صورتي كه حداقل سه پيشنهاد باشد 

مفتوح و برنده را اعالم نمايند./غ 
متقاضيان ميبايستى جهت دريافت اسناد پيش نويس قرارداد به واحد امور قراردادهاى شهردارى نهاوند مراجعه كنند. 

چاپ آگهي نوبت اول: 99/12/20
چاپ آگهي نوبت دوم : 99/12/27    

  (م الف 984)        

افزايش چشمگير تصادفات 
در زيرگذرهاى همدان

 رئيــس پليس راهنمايى و رانندگى شهرســتان همــدان با بيان اينكه 
تصادفات در زيرگذرهاى همدان افزايش چشــمگيرى داشته است، گفت: 
توقــف خودروها پس از برخورد با يكديگــر در محل حادثه مهم ترين علت 

افزايش تصادفات در اين معابر است.
فرخ جمالى در گفت وگو با ايســنا، ادامه داد: ســرعت زيــاد رانندگان در 
زيرگذرهــا و بى توجهى آنها به عالئم هشــداردهنده پس از تصادف در اين 

معابر از ديگر علل افزايش تصادف در زيرگذرها است.
وى افــزود: رانندگان پس از وقوع حادثه هاى خســارتى كوچك خودرو را 
از زيرگــذر خارج نمى كنند درصورتى كه در تصادفات خســارتى به ويژه در 
زيرگذرها نبايد توقف داشته باشند و رانندگانى كه در مسير عبور مى كنند 
به علت مشــاهده نكردن عالئم با آنها برخورد كرده و به تصادف زنجيره اى 

منجر مى شود.
جمالى تصريح كرد: به عنوان مثال روز دوشــنبه 18 اسفندماه در خروجى 
زيرگذر صداوسيما شــاهد ترافيك طوالنى بوديم درحالى كه رانندگان اگر 
قادر باشند بايد در تصادفات يا بروز نقص فنى خودرو را سريع از زيرگذرها 

خارج كرده و اگر امكان پذير نبود سريع از عالئم هشداردهنده استفاده كنند. 
رئيــس پليس راهنمايى و رانندگى شهرســتان همدان با اشــاره به اينكه 
توصيه مى شود رانندگان در زيرگذرها با حداقل سرعت حركت كنند، گفت: 
متأسفانه به اين مورد توجه نمى شود بنابراين رانندگان قادر به كنترل وسيله 

نقليه خود نيستند.
وى بــا بيان اينكه امروز در زيرگذر بعثت به علت ترميم در قســمت ميانى 
چندســاعت محدوديت تردد وجود داشت، اظهار كرد: زيرگذر بعثت داراى 
دوربين است و ديگر زيرگذرها نيز با همكارى شهردارى داراى دوربين مدار 

بسته خواهند شد.

سردبير ايسنا: سميرا معارفى
خبرنگاران: بنت الهدي نوري، آزاده صفي، 

مهديه سليمي، فرنوش رئيسي، پروين سليمي
عكاس: پوريا پاكيزه

تماس تلفنى: 38380753
نمابر: 38381162

«سيمين» فرصتى زرين در پاى الوند
 روســتاهاى هدف گردشــگرى همدان داراى ويژگى هاى شاخص و 
طبيعت منحصربه فردى است كه براى هر بينده اى چشم نواز است. وجود 
روســتاهاى بكر با جاذبه هاى طبيعى و تاريخى بى نظير در اين اســتان 
فرصت مناسبى در جهت ايجاد اشتغال، درآمد و توسعه است كه تاكنون 

آن طور كه بايد و شايد مورد بازدهى قرار نگرفته اند.
شــرايط آب و هوايى اين منطقه، طبيعت وصف نشدنى و چشم اندازهاى 
مثال زدنى روســتاهاى همدان مجموعه كاملى را به وجود آورده كه براى 
بازديد گردشــگران بسيار مناسب است و نشان مى دهد پايتخت تاريخ و 
تمدن ايران زمين به جزو آرامگاه بوعلى سينا، آرامگاه باباطاهر و كتيبه هاى 
گنجنامه فرصت هاى بسيارى در حوزه گردشگرى دارد كه نيازمند توجه 
بيشتر هستند. يكى از اين روستاها، روستاى «سيمين» است كه يكى از 
زيباترين نقاط گردشگرى استان همدان محسوب مى شود. اين روستا در 
نقطه اى كوهپايه اى با بافت يكپارچه ســنگى و معمارى پله اى و پلكانى، 
كوچه هاى باريك و تنگ و حمام و خزينه واقع شده و داراى دانش كهن 

خانه سازى و تاريخ 300 ساله يكجانشينى است.
بافت سنگى خانه هاى اين روستا كه مهم ترين شاخصه سيمين به شمار 
مى رود، ارزش ديدن دارد و با توجه به شرايط طبيعى و كوهستانى منطقه 
و بن بست بودن اين روستا به صورت بكر و دست نخورده باقيمانده كه اين 

خود زيباى هاى طبيعى آن را دوچندان كرده است.
دانشيار رشته طراحى شهرى دانشگاه بوعلى سينا در معرفى اين روستا 
به ايســنا گفت: همان طور كه از اســم اين روستا پيداست رودخانه اى از 
كنارش عبور مى كند كه به علت زالل و شفاف بودن به رنگ نقره اى است 
و يكى از علت هاى نامگذارى روستا همين است.  حسن سجادزاده درباره 
ويژگى هاى روستا بيان كرد: روستاى سيمين به علت برخوردارى از محور 
رودخانه موجود در روستا و قرار گرفتن آن در موقعيت نسبتاً كوهستانى 
يك روســتاى كامًال طبيعى است و داراى دره هاى بسيار زيادى است كه 
شــايد به 50 عدد برسد. به گفته اين مدرس دانشگاه، وجود مورفولوژى 
بســيار زيبا و بافت كامًال طبيعى از شــاخصه هاى سيمين است، به ويژه 
كوچه هاى سرپوشــيده اش كه از آن با عنوان ساباط نام مى برند، كيفيت 
و ويژگى هاى اين روســتا را چند برابر كرده و انسان زمانى كه در معابر و 
كوچه هاى روســتا حركت مى كند، زيبايى آن را درك مى كند. وى ادامه 
داد: در سيمين ويژگى هاى اجتماعى و فرهنگى خاصى وجود دارد كه در 
روســتا كم و بيش حاكم است و اگرچه در طول زمان دستكارى هايى در 
آن اتفــاق افتاده و مهاجرت هايى صورت گرفته اما هنوز هم جزو معدود 
روســتاهايى اســت كه همچنان زندگى طبيعى خــود را حفظ كرده و 
خانه هــاى زيبا و قديمى در آن وجود دارد كه مى توانند به عنوان اقامتگاه 

بوم گردى احيا شوند. 
سجادزاده با بيان اينكه روستاى سيمين به علت موقعيت و نزديكى به شهر 
مى تواند در آينده به عنوان يكى از روستاهاى مهم گردشگرى در همدان 
معرفى شــود، گفت: در اين راستا كف سازى هاى زيبا و جداره سازى هاى 
خاصى در برخى از محورهاى روســتا صورت گرفته اما ساخت وسازهاى 
جديد هم وجود دارد كه متأسفانه از الگوى قديمى و سنتى تبعيت نكرده 
اما مانند وركانه و اَبَرو جزو معدود روستاهايى است كه به علت بافت سنگى 

به عنوان روستاى تاريخى و طبيعى برجسته است . 

@isnanews٩۴ ...........................آدرس تلگرام
isnanews@gmail.com               :آدرس پست الكترونيكى

         https://www.isna.ir/service/province/hamedan

 قدمت صنعت قالى بافى در همدان ثابت نشده  اما 
قابل استنباط است كه با زمستان هاى سرد و طوالنى 
اين منطقه الزم بوده مردم براى پوشش محل نشيمن 

يا كف اتاق خود يك نوع فرش تهيه كنند.
شواهدى وجود دارد كه اين صنعت در قرن شانزدهم 
ميالدى در قروه درجزين يــا درگزين همدان وجود 
داشــته زيرا گفته شده شــاه طهماسب صفوى يك 
تخته قالى كار درگزين را به برادر خود شــاه سليمان 
عثمانى(معروف به قانونى) هديه كرده بنابراين چنين 
به نظر مى رســد كه حدود 450 ســال پيش مردم 

همدان در اين صنعت شهرت داشتند.
در گذشته قالى هاى استان همدان از پشم دست ريس 
تهيه مى شد كه نوع دســت ريس بيشتر توسط زنان 
روســتايى همدان توليد مى شــد و آنچه بيش از هر 
چيز موجب شناسايى قالى هاى همدان مى شود، وجود 
ريشه هاى بلند و پرپشم آن است به طورى كه قالى هاى 
همدان سنگين تر از قالى هاى ديگر مناطق ايران است.

بــه گفته فعاالن فرش در گذشــته بيش از صد هزار 
بافنده در همدان به قالى بافى اشــتغال داشــتند اما 
امروزه متأسفانه تنها چيزى حدود 40 هزار نفر به اين 
حرفه هنرى اشتغال دارند و نكته تأسف برانگيز ماجرا 
اين اســت كه قالى هايى كه در همدان و روستاهاى 
اطراف آن بافته مى شــود، اصيل همدان نيست بلكه 
تابلوفرش ها و قالى هاى ابريشــمى ساير استان هاست 

كه توســط قالى بافان همدان بافته و به آنجا ارســال 
مى شوند.

از حدود 30 تا 40 نقشه فرش همدان چيزى در دست 
بافندگان همدانى نيســت و گويا بيشتر اين نقوش از 

بين رفته و يا گمشده اند.
رئيــس انجمن فرش اســتان همدان بــا بيان اينكه 
بافندگان فرش در همدان فرش همدان را نمى بافند، 
گفت: درحال حاضر بافندگان فرش در همدان از جمله 
منطقه مهربان فرش ابريشم مى بافند اما فرش همدان 

را نمى بافند.
منوچهر فروزان در گفت وگو با ايسنا، با تأكيد بر اينكه 
تعدادى از فرش هاى استان همدان به فراموشى سپرده 
شــدند، اظهار كرد: متأســفانه مردم به سمت بافت 
تابلوفرش هاى ابريشــم رفتند كه فرش اصيل همدان 
نيســت درحالى كه فرش هاى همدان درشت بافت و 

صادراتى هستند.
وى بــا تأكيد بر اينكه همدان پيــش از انقالب جزو 
4 بارانــداز فرش بوده اما متأســفانه امروز بازار فرش 
كمرنگ شده اســت، تصريح كرد: ديگر فرش استان 
همدان شناخته شده نيست، به طورى كه كسى در شهر 
همدان فرش تويسركان، نهاوند، ميشن و ازندريان را 

نمى شناسد.
رئيس انجمن فرش اســتان همدان با اشاره به اينكه 
كتابى درباره فرش همدان در نيويورك چاپ شــده 

است، افزود: نزديك به 40 نقشه فرش به اسم مناطق 
مختلف همدان بافته مى شده و در دنيا معروف است.

فروزان با بيــان اينكه بافت عكس از درگزين همدان 
آغاز شــده بود، ادامه داد: امروز تابلوفرش هايى كه به 
اسم تبريز بافته مى شود، از درگزين همدان آغاز شده 
است كه متأسفانه كسى به دنبال ثبت اين نقشه نرفت.
فروزان بــا تأكيد بر اينكه با فــرش مى توانيم هويت 
فرهنگى خود را به دنيا نشان دهيم، خاطرنشان كرد: 
يكى از راه هاى انتقال فرهنــگ ايرانى به دنيا، فرش 
دستباف است درحالى كه ارزش اين هنر به مردم گفته 
نشده و هنوز تفكر مردم اين است كه قالى بافى شغل 

قشر ضعيف است.
وى بــا بيان اينكه قاليبافان هنرمند هســتند، اظهار 
كرد: درحال حاضر قاليبافان بيمه هستند، به طورى كه 
نزديك به ده هزار قاليباف در كل استان بيمه تأمين 
اجتماعى هستند و بيمه عشاير و روستائيان به تازگى 
آغاز شده است. رئيس انجمن فرش استان همدان با 
اشــاره به اينكه تمام هم و غم ما اين است كه فرش 
دستباف همدان را به دنيا بشناســانيم، افزود: فرش 
ابريشــم 8 در 8 در يكى از روستاهاى اسدآباد بافته 
مى شــد اما قمى ها به اســم خودشــان ثبت كردند، 
بنابراين ما بايد روى فرش اصيل اســتان همدان كار 
كنيم. وى با تأكيد بر اينكه تعداد كمى از نقشــه هاى 
فرش اصيل همدان در برخى از شهرستان ها از جمله 
نهاوند و تويسركان بافته مى شود، يادآور شد: به علت 
اينكه مواد اوليه و رنگ خوبــى به كار نمى برند، قابل 
رقابت نيست درحالى كه بايد بر روى مواد اوليه فرش 

استان كار شود.
فروزان با اشاره به اينكه بايد نقشه هاى فرش همدان 
كه بازار دنيا طالب آن است با رنگ هاى موردپسند بازار 
امروز بافته شود، ادامه داد: در منطقه مهربان كه بيشتر 
افراد قاليباف هستند، فرش هاى ابريشم و فرش مناطق 

ديگر را مى بافند و فرش استان بافته نمى شود.
وى با اشــاره به راه اندازى سامانه فرش همدان براى 
معرفى فرش هاى اســتان، اظهار كرد: به دنبال ايجاد 
سامانه الكترونيكى براى فرش استان همدان هستيم 
تا قاليبافان اســتان حتــى در دورترين نقاط بتوانند 
فرش هاى خــود را معرفــى كنند تــا از اين طريق 
بازار فروش براى آنها فراهم شــود ضمن اينكه تمام 
بخش هــاى مختلف دخيل در فرش مى توانند در اين 

سامانه به معرفى خود بپردازند.
فروزان بــا بيان اينكه زمانى در همــدان صد كارگاه 
رنگرزى وجود داشت اما امروز به 3 يا 4 كارگاه رنگرزى 
رسيده است، گفت: زنان روستايى پس از پشم چينى 
و شست وشــو به صورت دســتى اقدام به ريسندگى 
مى كردند و حتى برخى از بانوان روســتايى اقدام به 

رنگرزى خامه هاى فرش با رنگ هاى طبيعى مى كردند.
رئيس انجمن فرش استان همدان با اشاره به اثر تحريم 
بــر فرش همدان، اظهار كرد: بخــش زيادى از فرش 
استان به آمريكا صادر مى شد كه متأسفانه بسته شد 
و همين موضوع باعث شد تعداد زيادى از بافندگان و 

رنگرزان و خامه فروشان از زنجيره خارج شوند.
وى با تأكيد بر اينكه دولت از بافندگان حمايت نكرده 
و موانع گمركى ايجاد شــد، افــزود: بايد دولت به هر 
نحوى از فعاالن فرش حمايت مى كرد و سالى يك بار 
قاليباف برتر معرفى مى كرد اما تبليغى در زمينه بافت 
فرش صورت نگرفت و روزبه روز كمرنگ شد و هر سال 

تعدادى از چرخه خارج شدند.
مجيد موســيوند كه پدرش بافنده و رفوگر فرش بود، 
از سن 7 سالگى پا در دنياى فرش گذاشت و امروز به 

صورت حرفه اى در اين عرصه فعاليت دارد.
اين بافنده و فعال فرش دســتباف همدان كه تعداد 
زيادى از روستائيان و عالقه مندان به فرش را آموزش 
داده اســت، گفت: تصور همه بر اين است كه همدان 
12-10 برند فرش دارد درحالى كه 43 برند فرش در 
استان همدان وجود دارد كه تعداد زيادى از اين قالى ها 

بافته نمى شود و فراموش شده است.
موســيوند با اشاره به برندهاى مختلف فرش همدان، 
يادآور شــد: فرش شاه عباسى همدان، فرش درگزين، 
نهاوند، تويســركان، مهربان، جوزان، ازندريان، كسب 
و ننج، بزچلو، حســين آباد، انجالس و ميشن از جمله 
برندهاى فرش همدان هســتند. وى با بيان اينكه 43

نقشــه فرش خاص همدان وجود دارد، افزود: همدان 
خاســتگاه فرش بــوده و بافندگان خوبــى دارد اما 
متأســفانه امروز تعداد زيادى از فرش هاى اين استان 
فراموش شده است. اين بافنده و رفوگر فرش همدان 
با اشــاره به اينكه فرش انجالس امروز به فراموشــى 
سپرده شــده است، خاطرنشان كرد: بازار نقشه فرش 
انجالس، آمريكاست اما درحال حاضر بافته نمى شود. 
فرش ُقلُتق كه توسط عشاير قره گوزلو بافته مى شد نيز 

از فرش هاى فراموش شده همدان است.
وى با بيان اينكه فرش كســب و ننج فرشــى كه به 
چهارچنگ معروف اســت، برند و ثبت جهانى شــده 
اســت، ادامه داد: نقشــه فرش پيچ جوزان و مهربان 

كبودراهنگ متنوع بوده و فروش خوبى دارد.
وى بــا تأكيد بــر اينكه مواد اوليه فــرش در همدان 
توليد مى شد، گفت: پشم فرش همدان به علت اينكه 
توسط عشاير و روســتائيان توليد مى شد از كيفيت 
بااليى برخوردار بــود و رنگرزى هاى فرش برگرفته از 
طبيعت بود به طورى كه در گذشته از گياه روناس براى 
رنگرزى استفاده مى شد كه امروزه رنگ هاى شيميايى 

جايگزين آن شده است.

اين پشتيبان فرش و گليم استان همدان با بيان اينكه 
ترنج هاى هر نقشه خاص هر منطقه بوده است، يادآور 
شد: 2 مدل هندسى و اسليمى بيشتر استفاده مى شود 
كه در همدان بيشــتر از مدل هندسى در نقشه هاى 

فرش به كار مى رود.
وى با اشــاره به اينكه امروز فرش هايى كه در قهاوند 
و كبودراهنگ بافته مى شــود، به اســم همدان تمام 
نمى شــود، گفت: امروز بافنــدگان همدانى فرش و 
تابلوفرش هاى تبريز و قم را مى بافند و نقشه هاى فرش 
همدان بافته نمى شــود به طورى كه نقشه هاى فرش 

همدان گمشده يا از بين رفته است.
موســيوند با بيان اينكه قالى هــاى ريزبافت و خاص 
ميشــن تقريباً از ياد رفته است، افزود: فرش ماشينى 
آســيب زيادى به فرش دستباف وارد كرد و از طرفى 
در گذشته بافندگان فرش مورد احترام بودند و مردم 
ارزش خاصى براى آنها قائل مى شــدند كه امروزه اين 

موضوع از بين رفته است.
اين رفوگر و بافنده فرش همدان كه در سن 11 سالگى 
نخستين فرش خود را بافته بود، بيان كرد: نخستين 
فرشى كه بافتم، فرش جوزان مالير بود كه با فروش آن 
توانستم مواد اوليه خريدارى كنم و دوباره فرش ببافم.

وى با اشاره به اينكه در سال 73 صادرات فرش ايران 
بسيار خوب بود، خاطرنشان كرد: امروز نبود صادرات 
فرش دستباف سبب ضربه به اين هنر و صنعت شده 
اســت. موســيوند با بيان اينكه يكسرى از نقشه هاى 
فرش همدان از ياد رفته و يا پوسيده شدند، ادامه داد: 
طراح خاصى در همدان نداريم كه بتواند اين نقشه هاى 
فرش همدان را طراحى كند و از طرفى در دانشگاه ها 
نيز به علت اينكه نگاه علمى به رشته فرش نبود، اين 

رشته به تعطيلى كشيده شد.
اين بافنده و رفوگر فــرش همدان در ادامه گفت وگو 
مطرح كرد: امروز فرش هاى قديمى درحال تمام شدن 
هستند و بايد نسل جديد را آموزش بدهيم تا از هنر 

فرش ايرانى كه در دنيا برند است، بافته شود.
وى بــا تأكيد بــر اينكه «محمود غفــارى» به عنوان 
پيشكسوت نقشه كشى فرش همدان امروز خانه نشين 
شده اســت، تصريح كرد: نقشه كشى سنتى زحمات 
زيادى داشت و امروز كه به وسيله كامپيوتر نقشه كشى 
انجام مى شود متأسفانه نقشه هاى فرش همدان به روز 

نشده است.
اين پشــتيبان فرش و گليم اســتان همدان با تأكيد 
بر اشــتغالزايى فرش، گفــت: در تمامى مراحل بافت 
فرش از جمله پشم چينى، سورت بندى و شست وشو، 
ريســندگى، دارقالى، چله كشــى، بافت، قاليشويى، 
پرداخــت فرش، فروش و بازاريابــى فرش و رفوگرى 

چندين نفر مى توانند مشغول به كار شوند.

فرش درگزين 450 سال قدمت دارد

انقراض و تاراج 
فرش هاى اصيل همدان
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ماسك زدن هنگام ورزش سنگين
توانايى تمرين را كاهش نمى دهد

 پژوهشگران ايتاليايى در بررسى جديد خود دريافته اند كه ماسك 
زدن هنگام ورزش ســنگين، محدوديتى در توانايى افراد سالم ايجاد 

نمى كند و مانع ورزش كردن آنها نمى شود.
به گزارش گاردين، بررسى جديد پژوهشگران ايتاليايى نشان مى دهد 
كه استفاده از ماسك محافظ صورت، تنها تأثير اندكى بر توانايى افراد 

سالم در انجام دادن ورزش هاى شديد دارد.
پژوهشــگران در اين پروژه، يك آزمايــش جامع را در مورد تنفس، 
فعاليــت قلــب و ورزش كــردن 12 شــركت كننده انجــام دادند. 
شركت كنندگان طى اين آزمايش، به ورزش كردن با دوچرخه ثابت با 

ماسك و بدون ماسك پرداختند.

درمان سرطان با روشى نوين
 پروتئين ها تقريبا تمام فرايندهاى حياتى ســلول هاى ما را كنترل 
مى كنند و اگر عملكرد صحيحى نداشته باشند يعنى تعداد آنها بسيار 
زياد يا كم شــوند به ايجاد انواع بيمارى ها از جمله ســرطان منجر 
مى شوند. بنابراين پروتئين هاى مرتبط، اهداف مهمى براى كشف دارو 

در تحقيقات زيست پزشكى محسوب مى شوند.
به نقل از مديكال نيوز، تعداد زيادى پروتئين وجود دارد كه به سادگى 
اهداف مناسبى را براى اتصال يك ماده فعال معمولى ارائه نمى دهند. 
 1093 UDE به همين  دليل دانشــمندان در مركز تحقيقاتى مشترك
آلمان درحــال توليد مولكول هــاى كوچــك و غيرمعمولى به نام 
ليگاندهاى فوق مولكولى هستند كه مى توانند دقيقا به سطح پروتئين ها 

متصل شوند.

شهاب سنگى كه به انگلستان برخورد كرد 
نوع بسيار نادر بود

  شهاب سنگى كه در روز 28 فوريه آسمان انگلستان و شمال اروپا 
را روشن كرد نوع بسيار نادرى از شهاب سنگ ها بود.

به گزارش ايســنا، قطعاتى از اين شهاب ســنگ كه در مسير ورودى 
خانــه اى در كاســتولدز(Cotswolds) افتــاده مى تواند به حل 
پرســش هايى در مورد تاريخچه منظومه  شمسى و حيات روى زمين 
كمك كند. دانشــمندان اين قطعه شهاب سنگ 300 گرمى را در شهر 
كوچك گالسترشر(Gloucestershire) پيدا كردند و مى گويند 
كه يك كندريت كربن دار است اين ماده نخستين و دست نخورده ترين 
ماده  موجود در منظومه  شمســى است و داراى مواد آلى و آمينواسيد 

است موادى كه حيات را تشكيل مى دهند.

عينك هاى جديد ارتش آمريكا به سربازان 
اجازه مى دهد پشت ديوارها را ببينند

 از آنجايــى كه در جنــگ، آگاهى از موقعيت، كليد بقا اســت، 
عينك هاى جديدى كه براى ارتش اياالت متحده ساخته شده سربازان 
را قادر مى ســازد تا عالوه بر ديد در شب، بتوانند پشت ديوارها و هر 

چيز كه مانع از ديد چشم غيرمسلح مى شود را ببينند.
به گزارش ايسنا، براساس يك بيانيه مطبوعاتى كه در سرويس توزيع 
اطالعات بصرى دفاعى به اشتراك گذاشته شده است، ارتش اياالت 
متحده داراى عينك هاى جديدى است كه مى تواند به سربازان اجازه 
مشاهده پشت ديوارها و بدنه وسايل نقليه جنگى را بدهد كه آگاهى 
موقعيتى نيروهاى پياده نظام را بسيار افزايش مى دهد و در جنگ هم 

آگاهى از موقعيت، كليد بقا است.

مكانيسم هاى مولكولى
 التهاب مزمن پوستى شناسايى شد

 محققان دانشــگاه علوم پزشــكى ويــن در مطالعه اخيرشــان 
مكانيسم هاى مولكولى التهاب مزمن پوست را شناسايى كردند.

به گــزارش ايســنا، در التهاب مزمن پوســتى ماننــد درماتيت 
آتوپيك و پســوريازيس كه در برخى افــراد به طور مكرر اتفاق 
مى افتــد داليل مختلفى از جمله اســتعداد ژنتيكى، اســترس يا 
مواد حساســيت زا دخيل هســتند. دانشــمندان اغلب علت اين 
بيمارى هاى پوســتى كــه به طور مكرر اتفاق مى افتد را سيســتم 
ايمنى آشفته بدن فرد مى دانند اگرچه ضخيم شدن و پوسته پوسته 
شــدن قابل توجه اپيدرم(خارجى ترين اليه پوست) نشان دهنده 

اختالل در سلول هاى اپيتليال نيز است. 

در هم انديشى بررسى نظام آموزشى صنايع دستى
 با صنايع خالق مطرح شد
صنايع دستى خالق 

نيازمند آموزش هنرمند كارآفرين
 اســاتيد و پژوهشــگران در هم انديشــى بررســى نظام آموزشى 
صنايع دســتى با صنايع خالق، ضمن بررســى نقــاط قوت و ضعف 
برنامه هاى آموزشى اين حوزه، تأكيد كردند: صنايع دستى نيازمند آموزش 

«هنرمند خوداشتغال» و از آن مهمتر «هنرمند كارآفرين» است.
نشست هم انديشــى بررسى نظام آموزشى صنايع دستى با صنايع خالق 
با حضور مهين ســهرابى عضو هيأت علمى دانشگاه الزهرا(س)، مريم 
فروغى نيا دانش آموخته دكترى پژوهش هنر و مدرس دانشگاه هنر شيراز 

و به دبيرى زهرا عبدا... استاديار پژوهش هنر برگزار شد.
ــگاهى  ــمى دانش ــوزش رس ــا آم ــاره ضرورت ه ــهرابى درب ــن س مهي
صنايــع دســتى گفــت: در ايــن زمينــه بايــد نگــرش و مراجــع 
كالن  ســرمايه گذارى  و  سياســتگذارى  و  برنامه ريــزى  باالدســتى 
ــى  ــد، از طرف ــدا كن ــا پي ــح و ارتق ــته اى) تصحي ــا ميان رش (خصوص
ــع  ــوزش صناي ــا آم ــط ب ــه وجــوه مرتب ــش در هم ــاى دان ــراى ارتق ب
دســتى بايــد پژوهش هــاى گســترده اى انجــام و نتايــج آن در اختيــار 

ــود. ــرار داده ش ــى ق ــگاهى و اجراي ــوزه دانش ــران ح مدي
مدرس دانشــگاه در اين نشســت همچنين بر ضرورت تدوين برنامه 
آموزشــى مناســب با ظرفيت ها و ارزش هاى صنايع دســتى (تعليم و 
تربيت توأم) تأكيد كرد و افزود: برنامه هاى آموزشــى صنايع دســتى در 
مقطع كارشناســى و كارشناسى ارشد دانشگاه، بايد متناسب با موقعيت 
كنونى صنايع دستى در ايران و جهان تدوين شود؛ همچنين بايد به سوى 
روش هاى نوين آموزشــى و توليد محتواى مناسب (حضورى، مجازى 

و تركيبى) گام برداريم.
سهرابى با تأكيد بر فراهم ساختن زيرساخت هاى مناسب آموزش صنايع 
دســتى خالقيت محور، تصريح كرد: هدف گــذارى آموزش بايد دقيق 
و برمبنــاى تربيت يك هنرمند به عنوان يك فرد خوداشــتغال و يا يك 
فرد كارآفرين انجام شــود؛ توجه و تمركز بر آموزش از مقاطع پايين تر 
تحصيلى، توســعه و ارتقاى علمى و تجربى ســطح مدرسان، گزينش 
صحيح و مناسب دانشــجو و البته از همه تأمين منابع درسى مناسب و 
توسعه و ارتقاى امكانات و تجهيزات آموزشى قطعا به تربيت كارآفرين 

خالق در حوزه صنايع دستى منجر خواهد شد.
وى بــا تأكيد بــر ضرورت هاى آموزش بومى صنايع دســتى افزود: در 
اين زمينه الزم است سياســت گذارى و برنامه ريزى الزم براى پايش و 
سامان دهى و سازمان دهى همچنين اعتباربخشى به دانش بومى و توسعه 
صنايع دستى و هنرهاى ســنتى انجام شود؛ اعتباربخشى به آموزش هاى 
بومى و اصيل ســنت مدار در كنار كنترل و نظارت درون جامعه اى براى 
حفظ و ارتقاى عزت نفس جامعه بومى صنايع دستى و همچنين كنترل 
و نظــارت برون جامعه اى بر محور احترام بــه ارزش هاى بومى جامعه 

آموزشى اين حوزه ضرورتى اجتناب ناپذير است.
عضو هيأت علمى رشــته صنايع دستى دانشــگاه الزهرا(س) همچنين 
بر ضرورت تأمين ســرمايه و بودجه آموزشى، امكانات و تجهيزات و 
ارتباطــات، آموزش هاى تكميلى، و فرصت ســازى براى بروز ظرفيت 
آموزشــى در حوزه صنايع دســتى و كمك هاى حمايتى و توسعه اى و 

ترويج در اين حوزه تأكيد كرد.
 در حوزه صنايع دســتى، پيوستن به شــبكه شهرهاى خالق، شناسايى 
و معرفى و شــهر و روســتاهاى ملى و جهانى صنايع دستى برگزارى 
نمايشــگاه هاى بين المللــى صنايع دســتى و حضور در مســابقات و 
جشــنواره هاى داخلى و خارجى به ويژه جشــنواره جوان فجر صنايع 
دستى، گام ها و اقدامات بســيار ارزشمند و اثربخشى در بروز و ظهور 
صنايع خالق در توليدات صنايع دســتى اســت كه انجام شــده و بايد 

تقويت شود.
عضو هيأت علمى رشــته صنايع دستى دانشگاه الزهرا (س) گفت: 
اولويــت براى تحول در نگرش و تغيير افق فكرى در حوزه صنايع 
دســتى ايجاب مى كند با الگوهاى نو، موفق و تناسب يافته با جهان 
امروز و نيازها آن آشــنا شــويم، همچنين بايد روابط آموزشــى و 
پژوهشى با مراكز خارجى و بين المللى و روابط تجارى و اقتصادى 
با بازارها اقتصادى از عرضه و تقاضا صنايع دســتى برقرار شــود و 
در نهايت برنامه هاى مشــاركتى و چند ســازمانى چه داخلى و چه 
خارجــى طراحى و اجرا كنيم تا بــه مرحله صنايع خالق در صنايع 

دستى وارد شويم.
وى با مقايسه شــيوه هاى آموزش صنايع دستى به شكل بومى سنتى و 
رسمى دانشگاهى در ايران و ساير كشورهاى جهان، افزود: كشورهايى 
مانند هند، تركيه، چين و پاكســتان روى صنايع دستى سرمايه گذارى و 
برنامه هاى دقيقى را اجرا كرده اند. چين حتى روى شناسايى صنايع دستى 
ســاير كشــورها از جمله ايران كار گســترده اى كرده اســت، آنها از 
آموزش هاى هنرى ما بهره برده اند و سياســتگذارى و ســرمايه گذارى 
كردند و اكنون توليد مى كننــد و در عرصه جهانى بازار فروش را ازآن 

خود كرده اند.
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■ حديث:
امام كاظم(ع):

گام نخست اعتقاد به خدا ، شناخت اوست و كمال شناختش ، يگانه دانستن اوست و كمال يگانه 
دانستنش ، نفى صفات از اوست.          

الكافي : ج 1 ص 140 ح 6

 تنها كانديــداى ثبت جهانى در ســال هاى 
اخير «منظر تاريخى هگمتانه» اســت و پرونده 
ثبت جهانى هگمتانه به يونسكو ارسال مى شود. 
ايــن مطلب را معــاون ميــراث فرهنگى وزير 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در 
گفت وگو با همدان پيام عنوان كرد و گفت: منظر 
تاريخى از هگمتانه تا همدان براى ثبت جهانى 

رقيب ندارد.
محمدحســين طالبيان افزود: منظــر تاريخى از 
هگمتانه تا همدان آثار دوران باســتان تا معاصر 

را در برمى گيرد.
وى با بيان اينكه اصل كار هگمتانه انجام شــده 
اســت و به موازات تكميل پرونــده موانع نيز 
برداشته خواهد شد، ابراز اميدوارى كرد در سال 

1400 شاهد ثبت جهانى هگمتانه باشيم.
طالبيان خاطرنشان كرد: يكصد سال گذشته در 
تپه هكمتانه آثار باارزشــى كشف شده است كه 
نيازمند محل مناسبى براى نگهدارى بود و مخزن 
امن منطقه غرب كشور در اين راستا ساخته شد.

طالبيان بيان كرد: در 4 سال گذشته بيش از 200 
شهر و روستاى تاريخى در كشور تعيين محدوده 

شده و ضوابط حفاظت آنها ابالغ شده است.
معاون ميراث فرهنگى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى اظهار كرد: پس از 4 
دهه از زمان الحاق ايران به كنوانســيون ميراث 
فرهنگى و جهانى نخســتين بــار بيابان لوت و 
جنگل هاى هيركانى به ثبت جهانى رســيده كه 
از مهم ترين پرونده هاى جهان محسوب مى شود.

معــاون وزير ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى با بيان اينكه ساالنه يك اثر در كشور 
ســهميه ثبت جهانى دارد، گفــت: با ثبت منظر 
تاريخى مى توانيم بهتريــن راهبرد را براى ثبت 
هگمتانه باســتان تا همدان معاصر به كار بگيريم 
و سير تحول را در نخستين پايتخت مادها كه از 

هگمتانه آغاز شده را به تصوير بكشيم.

طالبيان افزود: در منظر تاريخى مى توانيم بخش 
زيادى از آثار را در دوران معاصر درنظر گرفته و 
نخستين شهر بى رقيب در ثبت منظر تاريخى را 
ثبت جهانى كنيم. وى خاطرنشان كرد: 4 هزار بنا 
و آثار تاريخى در كشور مرمت شده و برخى احيا 
و درحال بهره بردارى است و برخى نيز به زودى 

بهره بردارى مى شود.
طالبيان با اشــاره به اينكه همدان پايتخت تاريخ 
و تمدن ايران زمين اســت و قدمت سكونت در 
آن به دوران مس سنگ برمى گردد، گفت:  مادها 
نخستين پايتخت ايران را در اين شهر پايه ريزى 
كردند و پس از صد سال كاوش اشياى بى نظير 
و غيرقابل جايگزينى در آن وجود دارد كه امروز 
يكى از مخازن مهم و استاندارد كشور با كاركرد 
منطقه غرب كشــور در آن افتتاح مى شود كه در 

حفظ اين آثار بسيار مهم است.
معاون وزيــر ميراث فرهنگــى در ادامه درباره 
پرونده ثبت جهانى هگمتانه، توضيح داد: در اين 
پرونده سير تحول استقرار در پايتخت مادها ديده 
شده اســت كه از هگمتانه آغاز شده و به دوره 
معاصر مى رســد كه بخش زيادى از اين شــهر 

تاريخى را دربرمى گيرد.
وى با اشــاره بــه اينكه پرونــده منظر تاريخى 
هگمتانه تا همدان نخستين منظر شهرى است كه 
ثبت جهانى خواهد شد، گفت: خوشبختانه بخش 
زيادى از مدارك پرونده آماده شده و تهيه نقشه ها 
نيز به سرعت درحال انجام است و  موانع كمى كه 
مورد نظر يونسكو است در جلسه اى با حضور 
استاندار همدان رفع خواهد شد و  پرونده پس از 

تكميل به يونسكو ارسال مى شود. 
طالبيــان در پايان با بيــان اينكه ثبت جهانى تپه 
هگمتانه در اولويت وزارتخانه ميراث فرهنگى 
كشــور اســت، اظهار كرد: پرونده هايى كه به 
يونسكو ارسال مى شوند بايد فرايند 2 ساله اى را 

براى ثبت شدن طى كنند.

به مناسبت سالروز تأسيس نهاد كتابخانه هاى عمومى انجام شد
افتتاح كتابخانه پاسارگاد 
در روستاى سيد شهاب

معاون وزير ميراث فرهنگى: 

منظر تاريخى هگمتانه 
تنها كانديداى اثر تاريخى 

براى جهانى شدن است

ورود خودروهاى غيربومى به شيراز 
از 25 اسفند 99 ممنوع است

 براى تعطيالت نوروز به شيراز سفر نكنيد. 
براساس مصوبه ستاد مقابله با كرونا، ورود خودروهاى 
با پالك غيربومى حتى هم اســتانى از 25 اسفندماه به 

شيراز ممنوع است.
 به طور كلى، ســفر با خودرو شــخصى به شيراز در 
تعطيــالت نوروز 1400 ممنوع اســت تا از شــيوع 
كرونا پيشــگيرى شــود. عالوه بر جلوگيرى از ورود 
خودروهاى متخلف به شــيراز مبلغ 500 هزار تومان 

براى آنها جريمه اعمال مى شود.
براساس دستورالعمل ســتاد مقابله با كرونا، سفر با 
قطار، هواپيما و تورهاى گردشــگرى به شــيراز به 
شــرط اســكان در مراكز اقامتى مجاز مــورد تأييد 
ميراث فرهنگى كشــور و رعايت دستورالعمل هاى 

بهداشتى مانعى ندارد.
درهاى مراكز گردشگرى شيراز هم قرار است در ايام 
تعطيالت نوروزى 1400 با شــرايطى خاص به روى 
بازديدكنندگان باز باشد. مسافران بايد پيش از سفر به 

شيراز، بليت بازديد از اين اماكن را هم رزرو كنند.

 كتابخانه عمومى روســتاى سيد شهاب 
شهرســتان تويســركان همزمان با سالروز 
تأســيس نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور 

افتتاح شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــى اداره كل 
كتابخانه هــاى عمومــى اســتان همــدان، 
ــن  ــركان در آئي ــتان تويس ــدار شهرس فرمان
ــرد: در  ــار ك ــه اظه ــن كتابخان ــاح اي افتت
در  همــواره  شــهاب  ســيد  روســتاى 
جمعيــت  رشــد  شــاهد  سرشــمارى ها 
بــوده و از هــر خانــوار يــك نفــر مشــغول 

ــت. ــت اس ــل و منب ــد مب ــه تولي ب
سيدرسول حســينى، با بيان اينكه نخستين 
كتابخانه  عمومى اســتان همدان در ســال 
1342 در شهرشــتان تويسركان آغاز به كار 
كرده اســت، افــزود: نخســتين كتابخانه 
تخصصى كودك و نوجوان هم در شهرستان 

تويسركان ايجاد شده است.
نماينده مردم شهرستان تويسركان در مجلس 
شوراى اسالمى نيز در اين آئين اظهار كرد: 
به نمايندگى از مردم شهرستان تويسركان از 

بانك پاسارگاد به خاطر ساخت اين كتابخانه 
قدردانى مى كنم.

محمدمهدى مفتح، افزود: بانك پاسارگاد در 
حوزه مسئوليت اجتماعى به مقوله ساخت 
كتابخانه در روســتاها اقدام كرده است كه 

بسيار ارزشمند است.
عمومى  كتابخانــه   8 ســاخت   

پاسارگاد در استان
مديرعامل بانك پاســارگاد نيز اظهار كرد: 
كتابخانه هــاى عمومى انديشــگاه و محل 
شــكوفايى انديشه  هســتند. انديشه است 
كه انســان را راهبرى مى كند. انديشه هايى 
كه عاشقانه به توسعه فرهنگى كشور نگاه 
مى كنند، توسعه هاى ديگر را زيربنا سازى 

مى كنند.
مجيد قاســمى با اشــاره به اينكه از ابتداى 
تأســيس بانك اقدامات فرهنگى آغاز شده 
اســت، تصريح كرد: تاكنــون 17 كتابخانه 
عمومى توسط بانك پاسارگاد ساخته شده 
كــه 8 كتابخانه آن در اســتان همدان بوده 

است.


