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مقتدر متواضع
1- شــهادت ســردار ابوحمزه، فضايى 
را در همــدان ايجــاد كــرد تا بــار ديگر 
خاطرات 4/5 سال فرماندهى وى در سپاه 
انصارالحســين(ع) همدان مرور شود و هر 
كــس از منظرى يــاد وى را گرامى بدارد.

اين ويژگى تمامى نيروهاى انقالبى اســت 
كه مردم در غم از دست دادن آنها ناراحت 
باشــند و از خدمات آنها و زندگى و رفتار 
صادقانه و به دور از ريا و ديگر ويژگى هاى 
اخالقى آنها ياد كنند و مغفرت الهى را براى 
آنهــا از درگاه الهى طلب كنند.2- ســردار 

شهيد ابوحمزه در دوران طاليى

يادداشت

2

اندر حكايت 
مبارزه با كم فروشى 

 برخى كسبه و صاحبان فروشگاه ها در 
شــهر همدان كه موظف به توزين اجناس 
خود براى مشترى هستند، گاليه دارند كه 
ســاالنه چند نوبت تــرازوى ديجيتال آنان 
توســط ســازمان صمت از لحاظ سالمى 
و دقت در توزين كنترل مى شــود و براى 
هر نوبت بازرســى ملزم به پرداخت هزينه 
هم مى باشــند. بــه گفته متصديــان چند 
مرغ فروشى در خيابان شهداى همدان، روز 
شنبه (28 آذرماه) نوبت مغازه هاى آنان بوده 

است...

 2020 دســـامبر    21   1442 جمـــادى االول   6   1399 مـــاه  دى   1 دوشـــنبه  
تومـــان   3000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   3930 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 
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مدير منطقه 
يك از خانواده 
شهداى سالمت 
قدردانى كرد

 آزمايشگاه هاى 
تحقيقات 
ضامن كنترل 
كيفيت محصول 
هستند

صيد 3 امتياز 
شيرين شهردارى 
ازخليج فارس

 استخدام 
پرستاران
 با جديت دنبال 
شود

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

آسفالت هوشمند در همدان توليد مي شود 
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تبريك و تقدير
 جنـاب آقــاي

دكتر محمدعلى محمدى

اتحاديه مرغداران گوشتى استان همدان

انتصاب شايسته جنابعالى را به عنوان 
فرماندار محترم همدان 

ــرض  ــت ع ــك و تهني ــه تبري صميمان
الزم  خــود  بــر  همچنيــن  نمــوده، 
ــاب  ــائبه جن ــات بى ش ــم از زحم مى داني
ــدار  ــارى فرمان ــين افش ــاى حس آق

ــم. ــكر نمائي ــى و تش ــابق قدردان س

دكتر م
تبريك و تهنيت

 جنـاب آقــاي

دكتر محمدعلى محمدى

روابط عمومى شركت نمايشگاه هاى بين المللى 
همدان 

ى 

فرماندار محترم همدان 
انتصــاب بجــا و شايســته جنابعالــى 
و  كارآمــدى  تعهــد،  بيانگــر  كــه 
در  شــما  برجســته  شايســتگى هاى 
را  مى باشــد  خدمــت  صحنه هــاى 
ــرض  ــت ع ــك و تهني ــه تبري صميمان
ــاف  ــايه الط ــت در س ــد اس ــوده، امي نم
الهــى همــواره شــاهد موفقيت هــاى 

باشــيم. روزافزونتــان 

دكتر م

آگهى مزايده عمومى 

شركت سياحتى عليصدر 

شــركت ســياحتى عليصــدر درنظــر دارد اداره و بهره بــردارى 
اماكــن اســتيجارى شــهربازى و پاركينــگ مجتمــع تفريحــى 
توريســتى عباس آبــاد را بــه مــدت دو ســال از طريــق 
مزايــده عمومــى و بــه باالتريــن قيمــت بــه بخــش خصوصــى 

واگــذار نمايــد.
ــده از  ــان داراى شــرايط شــركت در مزاي ــه متقاضي ــذا كلي  ل
ــت ادارى 1399/10/08  ــان وق ــت پاي ــخ 1399/10/01 لغاي تاري
ــد و  ــى بازدي ــات هماهنگ ــب اطالع ــت كس ــد جه مى توانن
ــاى  ــور قرارداده ــه واحــد ام اخــذ اوراق پيشــنهاد قيمــت ب
ــيد،  ــه رش ــوار خواج ــدان، بل ــع در هم ــوع واق ــركت متب ش
شــماره 40 مراجعــه و قيمــت پيشــنهادى خــود را به صــورت 

ــه نماينــد. كتبــى ارائ

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

t

ون  ه را ا  و ا ا

روزنامه همدان پيام

سردار غالمعلى ابوحمزه
فرمانــده ســابق ســپاه انصارالحســين 
جانبــاز دوران دفــاع مقــدس دعــوت 

حــق را لبيــك گفــت.
ــن  ــم اي ــى داني ــود الزم م ــذا برخ ل
عــروج ملكوتــى را خدمــت خانــواده 
مــردم  و  همرزمانــش  و  ايشــان 
شــهيدپرور اســتان همــدان تبريــك 

ــم. ــرض نمايي ــليت ع و تس

t

ون  ه را ا  و ا ا

سپاه انصارالحسين (ع) استان همدان 

 عروج ملكوتى جانبازسرافراز فرمانده عاليقدرسپاه سرتيپ دوم پاسدار 

غالمعلى ابوحمزه 
فرمانده سابق سپاه انصارالحسين 

عليه السالم استان همدان
 را بــه محضــر مبــارك فرماندهــى معظــم 
كل قــوا (مدظلــه العالــى)، خانــواده مكرم 
ــان  ــالب و همرزم ــداران انق ــاد پاس و آح

وى تســليت عــرض مــى نماييــم.

راز قتل خانواده تويسركانى برمال شد

قتل براى 8 كيلو زعفران!
■ راننده پرايد قاتالن را شناسايى كرد

شهردار درگزين:

مبادى ورودى شهر ساماندهى مى شود
3

2

5

سرماى هوا تا 2 روز آينده در استان ماندگار است

آخرين زمستان قرن
«عادى» 

■ پيش بينى بارندگى از اواخر هفته
■ سرماي يلدا 5 درجه زير صفر

4

سردار ابوحمزه 
به همرزمان 
شهيدش پيوست
■ جانشين فرمانده سپاه استان:
 فرمانده 
روزهاى سخت بود
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مقتدر متواضع
1- شهادت ســردار ابوحمزه، فضايى را در همدان ايجاد كرد تا 
بار ديگر خاطرات 4/5 سال فرماندهى وى در سپاه انصارالحسين(ع) 

همدان مرور شود و هر كس از منظرى ياد وى را گرامى بدارد.
اين ويژگى تمامى نيروهاى انقالبى اســت كه مردم در غم از دست 
دادن آنها ناراحت باشند و از خدمات آنها و زندگى و رفتار صادقانه 
و به دور از ريا و ديگــر ويژگى هاى اخالقى آنها ياد كنند و مغفرت 

الهى را براى آنها از درگاه الهى طلب كنند.
2- ســردار شــهيد ابوحمزه در دوران طاليى 8 سال دفاع مقدس، 

نقش آفرين بود و در اين دوران به درجه جانبازى نائل آمده بود.
امــا ويژگى بزرگ او اين بود كه از فرهنگ و رفتار رزمندگى فاصله 
نگرفتــه و همواره به عنــوان يك نيروى داوطلب و بســيجى آماده 

رشادت و شهادت در راه اسالم و ميهن اسالمى بود.
او همواره يك رزمنده بود، رزمنده اى كه براى اسالم و انقالب آماده 
هرگونه ايثار و فــداكارى بود و اين موضوع را در هركجا كه بود با 

رفتار خود به صراحت نشان مى داد و الگوسازى مى كرد.
3- ســردار شــهيد ابوحمزه 2 ويژگى رفتارى برجســته داشت كه 
در فرماندهى وى به خوبى مشــهود بــود. واليتمدارى و خدمت به 
محرومين، شــهيد ابوحمزه را براى مردم تبديل به يك چهره انقالبى 
متعهد و دســتگير، تبديل كرده بود كه هر آنچه در توان داشــت در 

پيروى از واليت براى خدمت به مردم به كار مى گرفت.
شــهيد ابوحمزه كارنامه بســيار درخشــانى در محروميت زدايى از 
اســتان هاى كشور دارد و در اين زمينه در همدان نيز اقداماتى بسيار 

ارزشمند انجام داده است.
4- برخى به لحاظ سياســى شــهيد ابوحمزه را فردى بدون تساهل، 
معرفى كرده اند اما موضع گيرى هاى وى درباره مســائل روز نشــان 
مى دهد، شهيد ابوحمزه فردى داراى بينش سياسى روشن و بصيرت 

انقالبى بوده است.
واضح اســت كه ايــن افراد نبايــد از فردى انقالبى بــا مختصات 
و ويژگى هاى شــهيد ابوحمــزه انتظار تســاهل در برابر رفتارهاى 
ساختارشكنانه را داشته باشــند و اگر چنين كرده اند، اشتباه كرده اند 
و ندانســته اند كه تساهل وى نه در اصول و ارزش ها كه در جذب و 

اميدوارى مردم به انقالب مشهود بود.
5- شــهيد ابوحمزه در هر كجا بود، يك فرمانده مقتدر براى نظام و 
انقالب و رهبرى بود. اقتدارى كه در برابر ساختارشكنان، دشمنان و 

منافقين داشت و ابهت وى ترس را بر آنان مستولى مى كرد.
اما وى همواره در برابر مردم، نيروهاى زيردســت و جوانان متواضع 

بود و تواضع و فروتنى اين فرمانده مقتدر در همه جا زبانزد است.
6- شهيد ابوحمزه تا پايان عمر به تمام آرمان هاى انقالب وفادار ماند 
و هرگز درگير اشرافى گرى، غربگرايى و فاصله گرفتن از مردم نشد.

ساده زيســتى اين شهيد كه به تعبيرى از الســابقون انقالب بود، در 
شرايطى كه مى توانست مانند برخى تازه به دوران رسيده ها، اشرافيت 
و ريا را بر زندگى خود حاكم كند، نشانگر توفيق وى در جهاد اكبر، 

جهاد با نفس است.
7- شــهيد ابوحمزه عمرى پرافتخار داشــت، عمرى كه لحظه لحظه 
آن جهــاد در راه خدا و خدمت به مردم اســت. كارنامه زندگى او 
در دفــاع مقدس و پس از آن در پيشــبرد سياســت هاى فرهنگى و 
خدماتى نظام در جامعه، كارنامه پرافتخارى اســت و نشان مى دهد 
او براى دفاع از انقالب و پاسدارى از مردم و نظام اسالمى لحظه اى 
به خود فكر نكرده و از درافتادن با مفســدين و متخلفين بزرگ نيز 

ابايى نداشته است.
قطعا راه شهيد ابوحمزه با نيروهايى كه در جاى جاى كشور و استان 
تربيت كرده است، ادامه خواهد يافت و اعمال اين افراد در پاسدارى 
از انقالب و مردم و ميهن در كنار رضايت مردم به ويژه محرومين از 
خدمات ارائه شده در دوران فرماندهى و مجاهدت هاى وى در دفاع 
مقدس و جنگ با منافقين و مفســدين و متخلفين در پاســدارى از 

بيت المال، باقيات صالحات وى خواهد بود.

مسئوليت مضاعف مديريت شهرى 
با عنوان شهر تاب آور همدان

 فرماندار همدان در جلســه ستاد پيشــگيرى، هماهنگى و فرماندهى پاسخ به بحران 
شهرســتان از انجــام اقدامات الزم به دليل اتالق عنوان شــهر تاب آور بــراى همدان در 

مسئوليت مديريت شهرى خبر داد.
محمدعلى محمدى با اشاره به مطالعات سيالب شهر همدان افزود: مطالعات و پژوهش ها 
بايد با هدف اجرا انجام شود و ضمن عملياتى شدن براى رفع دغدغه هاى مديريت شهرى 

خروجى داشته باشد.

وى افزود: اســتانداردهايى براى ارتقاى تاب آورى شــهرها در برابر مخاطرات طبيعى در 
اين پويش پيش بينى شده كه شهردارهاى عضو در اين كمپين ملزم به رعايت آن هستند. 

محمدى پاسخ به مطالبات عمومى و جلب مشاركت هاى مردمى را از جمله ضرورت هاى 
مديريت شهرى برشمرد و بيان كرد: حفارى ناشى از طرح انتقال سيالب در خروجى پل 
رسالت باعث انحراف خودروهاى عبورى و با گذشت مدت زمانى بسيار طوالنى هنوز به 

سرانجام نرسيده و بسيار خطرآفرين است.
وى با تأكيد بر مســئوليت پذيرى مديران دستگاه هاى اجرايى عضو اين ستاد تصريح كرد: 
هر دستگاهى به فراخور مسئوليتى كه برعهده دارد مكلف است وظايف خود را انجام دهد.

فرماندار همدان ضمن قدردانى از تالش شــبانه روزى عوامــل راهور انتظامى در اجراى 

طرح مديريت هوشــمند محدوديت هاى كرونايى در سطح شهرستان همدان، افزود: در 
مواجهه با شــرايط خاص فعلــى بايد از همه توان خود براى رفع مشــكالت و افزايش 
رضايتمندى اســتفاده كنيم. وى با اشــاره به طرح هاى پيش بينى شده شهردارى ها جهت 
مواجهه با بحران هاى احتمالى ناشــى از شــرايط جوى در فصل زمستان، اظهار كرد: در 
سطح روستاها نيز اداره راهدارى شهرستان ضمن ايجاد آمادگى الزم با اولويت بازگشايى 

مسيرهاى اصلى براى مسيرهاى فرعى از ظرفيت دهيارى ها استفاده نمايند.
محمدى با بيان اينكه بسيارى از شانه هاى خاكى راه ها بر اثر بارش ها دچار آسيب مى شود، 
تأكيد كرد: اقدامات فنى و اصالحات موردنياز حاشــيه راه ها بسيار با اهميت و در كاهش 

آسيب هاى احتمالى مؤثر است.

روز پرستار فرصت ارج نهادن به ايثار
 اين قشر مجاهد است

 اســتاندار همدان معنقد است كه 
نامگذارى روز خجســته و باسعادت 
روز  به نام  كبرى(س)  زينب  حضرت 
پرستار، مايه فخر جامعه سخت كوش 
پرســتاران و بيانگر اهميت و جايگاه 
حرفه مقدس و ارزشمند پرستارى و 
فرصت مغتنمى بــراى ارج نهادن به 
خدمات، ايثــار و مجاهدت هاى اين 

قشر پرتالش و نجيب است.
به گزارش ايرنا،سيدسعيد شاهرخى با صدور پيامى ضمن گراميداشت 
ميالد با سعادت حضرت زينب كبرى(س) و روز پرستار، افزود: امروز 
در شرايط سخت كرونايى قرار داريم و كادر بهداشت و درمان كشور 
تمام توان خود را براى حفظ سالمتى عزيزان ما به كار گرفته اند و همه 
ما مى توانيم با رعايت پروتكل ها عالوه بر حفظ سالمتى جامعه به كادر 

بهداشت و درمان كمك كنيم.
در پيام اســتاندار همدان آمده است: اينجانب ضمن تبريك ميالد با 
سعادت حضرت زينب(س) به محضر تمامى پرستاران پرتالش، از 
زحمات و تالش هاى ارزنده همه كادر درمان به خصوص پرستاران 
استان همدان قدردانى كرده، توفيق و ارتقاى روزافزون مقام و منزلت 

همه پرستاران زحمتكش را از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.

اندر حكايت مبارزه با كم فروشى 
مهدى ناصرنژاد»

 برخى كسبه و صاحبان فروشگاه ها در شهر همدان كه موظف 
بــه توزين اجناس خود براى مشــترى هســتند، گاليه دارند كه 
ســاالنه چند نوبت ترازوى ديجيتال آنان توســط سازمان صمت 
از لحاظ ســالمى و دقــت در توزين كنترل مى شــود و براى هر 
نوبت بازرســى ملزم به پرداخــت هزينه هم مى باشــند. به گفته 
متصديان چند مرغ فروشــى در خيابان شهداى همدان، روز شنبه 
(28 آذرماه) نوبت مغازه هاى آنان بوده اســت تا ترازوهايشــان 
توســط سازمان مربوطه كنترل شــود و بابت اين كار از هر مغازه 

نيز 40 هزار تومان هزينه دريافت شده است! 
يكى از هميــن مغازه داران مى گفت، شــنيده ام كســانى كه ترازوى 
مشكل دار در مغازه هاى خود داشته باشند و با همين روش كم فروشى 
كنند، مجازات مى شوند و حداقل آن محكوم به پرداخت جريمه هاى 
ســنگين مى شــوند؛ اما گناه مغازه دارانى كه ترازوى ســالم دارند و 
حق الناس را رعايت مى كنند، چيست كه بايد براى خوش انصافى خود 
حداقل سالى 3 نوبت جريمه اى هم هر چند به اسم (هزينه) پرداخت 

نمايند؟! 
احتماال اســتدالل آن اداره وابســته به ســازمان صمت در همدان كه 
عهده دار نظارت و كنترل دقيق فروشــى مغازه داران ترازودار مى باشد، 
اين اســت كه به هر دليل، هزينه هاى سنگينى در اين شرايط اقتصادى 
براى انجام يك مأموريت خاص يا فوق العاده به عهده ماست كه طبق 
فالن قانون و آئين نامه و تبصره بايد مســتهلك شــود، اما بايد درنظر 
داشت، در باور آن دسته از كسبه كه در سازوكارهاى اقتصادى و معاش 
و كسب روزى حالل، خود را ملزم به رعايت عدالت و درست فروشى 
و دريافت ســود متعــارف مى داند، چه دليلى دارد كه به هر اســمى 

هزينه اى هم براى كار درست، بر او تحميل شود؟!
او قطعاً اين پرســش را از خود و در تفكرى گسترده تر از جامعه دارد 
كه فرق خوب و بد و زشــت و زيبا و درست فروشى و بدفروشى و 

كم فروشى و خالصه اينكه كاسب خوب و كاسب بد در چيست؟! 
او شــايد ايــن انتظار حداقلــى را هم از مســئولى كم فروشــان يا 
درست فروشان داشته باشــد كه در اين دنياى وانفسا، در ازاى وظيفه 
كســبه خوب با ترازوى قابل اطمينان يك عدد شــكالت ناقابل به او 
جايزه يا دست مريزاد بدهند نه اينكه 40 هزار تومان جريمه هم روى 

دست او باقى بماند.
فكــر مى كنيد، چگونــه در يك جامعه ســطح هزينه ها و قيمت هاى 
گوناگون كاال و خدمات، به صورت خزنده و بدون توقف باال و باالتر 
مى رود و مى شــود همين جيزى كه هم اينك در جامعه خود شــاهد 

هستيم! 
برخى مسؤالن و سازمان هاى مربوطه اش، بدانند، مگر آن مثال شيرين، 
«يك ســوزن به خود و يك جوال دوز به ديگــران»، براى چه موقع 

است؟!

1- فقــط براى دانش آموزان تهران، روز بدون تلفن همراه و تبلت و 
رايانه برگزار شده اســت. گويا در اين روز آموزش آنالين مدارس 

تعطيل شده است. 
گفتنى است آموزش و پرورش شهر تهران روزهاى يكشنبه(29 آذر) 
و دوشنبه (30 آذر) را به عنوان روزهاى بدون تلفن همراه و تبلت و 

رايانه و روز هميارى با پرستاران درنظر گرفته بود.
2- مجلس به تالش براى مهندسى انتخابات رياست جمهورى متهم 
شــده اســت. گويا اين اتهام پس از ورود مجلس به موضوع تعيين 
شــرايط براى نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى به مجلس وارد 

شده است. 
گفتنى است يك فعال سياسى اصولگرا گفته است؛ اين تعبير و تفسير 
در جامعه هست كه مجلس مى خواهد، انتخابات رياست جمهورى 

را به گونه اى مهندسى كند.
3- ظريف درحال تبديل شــدن به داوطلب اصلى اصالح طلبان در 
انتخابات رياســت جمهورى است. گويا بررسى ها نشان داده پايگاه 
رأى ظريــف از همه كانديداهاى مطرح اين جناح، بيشــتر اســت. 
گفتنى است اين در شرايطى است كه ظريف هنوز براى داوطلبى در 

انتخابات متقاعد نشده است.
4-شوراى نگهبان نمى خواهد نظارت بر انتخابات شوراها را بپذيرد. 
گويا دليل اين موضوع تصريح نداشــتن اصل 99 قانون اساســى بر 
اين نظارت و كمبود امكانات و نيرو به لحاظ اجرايى اســت. گفتنى 
است براساس قانون، نظارت بر انتخابات شوراها از وظايف مجلس 

شوراى اسالمى است.
5- ترك تحصيل دانش آموزان به وضعيت گسترده و نگران كننده اى 
رسيده است. گويا تنها در يك استان كشور، فقط40 هزار محصل از 
ادامه تحصيل منصرف شــده اند. گفتنى است به نظر مى رسد در كنار 
مشكالت هميشــگى مانند مشكالت اقتصادى، تعصبات فرهنگى و 
دسترســى نداشتن به مدرسه، شيوع كرونا نيز در بروز اين وضعيت، 

نقش داشته است.

 پرونــده قتلــى در روســتاى مرادآبــاد 
تويســركان از روز 24 آذرماه امسال به دنبال 
مفقود شــدن 5 عضــو يك خانــواده ورق 
خــورد. هيچ كــس از اعضاى ايــن خانواده 
اطالعى نداشــت و بــه تماس هــاى تلفنى 
جواب نمى دادند، تا اينكه اجساد پدر و دختر 
خانواده در نزديكى گاودارى آنها كشف شد. 
با وجود اين 3 عضو ديگر شــامل مادر و 2
پســر خانواده سرنوشــت نامعلومى داشتند. 
از همان روز جســت وجوها براى يافتن آنها 
آغاز شد تا اينكه اجســاد آنها در چاهى 70

مترى كه در نزديكى گاودارى قرار داشــت، 
كشف شــد. تحقيقات كارآگاهان پليس براى 
رازگشــايى از قتــل 5 عضور خانــواده  در 
تويســركان به دســتگيرى متهمان منجر شد. 
يافته هاى پليس نشان مى دهد عامالن جنايت 
2 كارگر افغانستانى هستند كه در مزرعه براى 

اين خانواده كار مى كردند.
قتــل عام اعضاى اين خانواده همه را شــوكه 
كــرده بود. طبق گفته محلى ها آنها با هيچ كس 
اختالفى نداشــتند و همه از خوبى هايشــان 
مى گفتنــد. معلوم نبــود چه كســى و با چه 
انگيزه اى دســت به اين جنايــت هولناك زده 
اســت. در همين حال بررسى پليس حاكى از 
ايــن بود كه 2 كارگر افغانى براى اين خانواده 
در زمين كشاورزى شان كار مى كردند اما پس 
از اين جنايت ناپديد شده اند. به همين دليل نام 
آنها به عنوان مظنونان اصلى جنايت مطرح شد 
و تحت تعقيب قرار گرفتند تا اينكه سرانجام 
در حوالى تهران دســتگير شدند. پسرعموى 
پدر مقتوالن درباره انگيزه قاتالن از اين كشتار 
خانوادگى، مى گويد: پسرعمويم وضعيت مالى 
خوبى داشــت، اما در عين حال دســت و دل 
بــاز بود و به همه كمك مى كــرد. آن طور كه 
من مى دانم پســر عمويم چند روز پيش يك 
خودروى تيبــا را فروخته بود و مقدارى پول 
در خانه داشت. با اينكه از خانه وسيله خاصى 
سرقت نشده است اما بررسى ها نشان مى دهد 
كه قاتالن پول فروش خــودرو را همراه با 8

كيلو زعفران سرقت كرده اند.
روز گذشــته بهادرى دادســتان تويسركان از 

دســتگيرى متهمان خبر داد و گفت: يكى از 
متهمان در تهران دستگير شده است. 

وى در ادامــه گفت: از همان روز نخســت 
كارهــاى تحقيقاتــى و پيگيرى هاى قضايى 
به ســرعت انجام و مشخص شــد كه 2 تبعه 
افغانســتانى مرتكب قتل اعضاى اين خانواده 
شده اند كه يكى از آنها در تهران دستگير شد. 
اظهارات دادستان تويسركان درحالى است كه 
آخرين خبرها حاكى از آن اســت كه دومين 
متهم نيز در حوالى اسالمشــهر دستگير شده 

است.
 جنايت به روايت پسرعموى مقتوالن 
حاال با دســتگيرى عامالن اين جنايت، پســر 
عموى پــدر ايــن خانــواده در گفت وگو با 
همشــهرى جزئيات بيشترى از حادثه را بازگو 

كرد. 
محمد ظاهــرى در اين باره گفــت: عليرضا 
پسر عمويم حدود 60 ســال داشت و معلم 
بازنشســته بود. او صاحب ملك بزرگى بود 

و در آن گاودارى و زمين كشاورزى داشت. 
او با همســرش، تك دختر و 2پسر ديگرش 
زندگى مى كــرد. آنها از حــدود 2 ماه پيش 
2 كارگــر افغانى اســتخدام كــرده بودند كه 
همانجا در اتاق كنار خانه شــان با آنها زندگى 
مى كردند. كارگران مجرد بودند و سن و سال 
كمى داشتند. يكى حدود 18 ساله و ديگرى 

حدود 23 ساله.
وى درباره چگونگى رديابى و دستگيرى قاتالن 

گفت: آنها پس از قتل سوار يك پرايد، خود را 
به ميدان فرشيد تويسركان رسانده بودند. چند 
نفر آنها را ديده بودند و راننده پرايدى كه آنها را 
سوار كرده بود هم شناسايى شد و گفت آنها را 
از جاده سوار كرده و به ميدان فرشيد برده است. 
پس از آن هم رديابى هاى پليس نشــان داد آنها 
به تهران فرار كرده اند كه خوشــبختانه در آنجا 

دستگير شدند.
مظاهرى كه از همــان روزى كه خبر ناپديد 
شــدن اعضاى خانواده پسرعمويش را شنيد 

به محل حادثه رفته بــود در ادامه گفت: اين 
حادثه ظاهراً بين ســاعت يك تا 4 ظهر اتفاق 
افتــاده بود. آن روز پســرعمو و خانواده اش 
صبح تــا ظهر را در بــازار بودنــد. پس از 
برگشــت، حوالى ظهر پسرعمويم و دخترش 
كه دكترا داشت سر زمين مشغول كاشتن سير 
بودند. ظاهراً قاتالن هنگامى كه پســرعمويم 
خم شده بود و روى زمين كار مى كرد با بيل 
از پشــت به ســرش زده بودند. همان زمان 

دختــرش كه آنجا بود ايــن صحنه را ديده و 
قصد فرار داشــته كه قاتالن تعقيبش كرده و 
او را هم با ضربه به ســرش كشته بودند، آنها 
دختر جــوان را در كنار جوى آبى دفن كرده 

و تعدادى چوب روى جسد گذاشته بودند.
وى دربــاره چگونگى قتل 3 عضو ديگر اين 
خانواده مى گويد: آن طور كه شــواهد نشــان 
مى دهد، همســر پســرعمويم و 2 پســرش 
در خانه درحال اســتراحت بودند. همســر 
پسرعمويم زن سالخورده اى بود و به احتمال 
زياد اول او به قتل رســيده و سپس پسر 15

ساله شان و درنهايت پسر بزرگتر، احتماالً پسر 
بزرگتر زير كرســى خواب بوده كه توانستند 
او را به قتل برســانند. چــون او جثه بزرگى 
داشــت و 2 كارگر افغان كه ريزنقش بودند 
رودررو نمى توانستند حريف او شوند. حتى 
آثار خونى كه روى ديوار داخلى خانه اســت 
نشــان مى دهد كه او را با ضربه چاقو به قتل 

رسانده اند.
پســرعموى مقتوالن در ادامه درباره كشــف 
اجســاد گفت: پيكرهاى پسرعمو و دخترش 
همان روز پيدا شــد اما پيكرهاى 3 نفر ديگر 
در چاهى عميق انداخته شــده بود. چاهى به 
عمق 70 متر كه 45 متر باالى آن خشــك و 
بــه عمق 25 متر هم داخلش آب اســت. در 
نزديكى چاه رد خونى كه نشــان دهد اجساد 
داخل آن افتاده به چشــم نمى خورد اما چند 
نفر از افراد محلى وقتى چاه را ديدند، گفتند 
اجساد در چاه اســت. قاتالن براى اينكه راز 
جنايت شــان مخفى بماند حتى روى اجساد 
8 كيســه گچ هم ريخته بودند اما سرانجام با 
كمك چند غواص اجساد بيرون كشيده شد.

 رئيس كانون وكالى دادگســترى همدان 
با اشــاره به تصويب طرح اصالح برخى مواد 
قانون اجراى سياســت هاى كلــى اصل 44، 
گفت: وكالت جزو كسب وكار نيست و شوراى 

نگهبان نبايد اين مصوبه را تأييد كند.
سعيد آئينه وند با اشــاره به ضرورت استقالل 
نهاد وكالت در تحقق دادرسى عادالنه، فراهم 
شدن بســتر همكارى هاى قضايى بين المللى، 
تسهيل در اســترداد مجرمين و عضويت مؤثر 
در نهاد هاى فراملى مانند كانون بين المللى وكال 
(IBA) را از جمله امتيازات اين استقالل براى 
كشور دانســت و افزود: از 4-3 سال گذشته 
تفكرى پشــت پرده ســعى دارد با استفاده از 
مقررات قانون اجراى سياست هاى كلى اصل 
44، مقــررات كانون هاى وكال را نقض و اين 
نهاد را به عنوان يك كســب وكار تلقى كند؛ اما 
اين موضوع با مراجعه به هيأت مقررات زدايى 

رد شده است.
وى با بيان اينكه چند وقتى اســت طرحى با 
عنوان اصالح مــواد (1) و (7) قانون اجراى 
سياســت هاى كلى اصل 44 قانون اساسى به 
تصويب مجلس رســيده كه در بنــد (م) آن، 
عبارت «كانون هاى حرفه اى» اضافه شده است، 
تأكيــد كرد: با اين كار در واقع وكالت را جزو 
كسب وكار و تجارت تلقى كردند و كانون هاى 
وكال و وكالى دادگســترى، مشمول مقررات 

اين قانون شدند.
وى بــا بيان اينكه ايــن مصوبه برخى اصول 
در عرف، شرع، قانون اساسى و سياست هاى 
كلى نظام را نقض كرده و مغاير با آنها است، 

عنوان كرد: ما هيچ قانون نوشته اى نداريم كه 
وكالت، تجارت محســوب نمى شود اما اين 
موضوع كه وكالت، تجارت نيست، در طول 
ساليان گذشته به عرف مسلمى تبديل شده و 
به همين خاطر اســت كه سال هاست ديوان 
عدالت ادارى دفتر وكيل را يك مغازه تجارى 
حســاب نمى كند و آن را از مشــمول بودن 
قانون مالك-مستأجر ســال 56، مستثنا كرده 
است. ديوان عدالت بارها مصوبات شوراهاى 
مبنى بر اخذ عوارض تجارى  شهرها  اسالمى 

از وكال را نقض كرده است.
رئيــس كانون و كالى اســتان همدان گفت: 
براســاس اصــل 45 در فصل ســوم قانون 
اساســى، داشــتن وكيل حق همه شهروندان 
اســت اما با اين مصوبه ايــن موضوع تحت 
شــعاع قرار مى گيرد. نمى توان موضوعى كه 
مربوط به حقوق شــهروندان در فصل سوم 
است را ذيل بخش اقتصادى و امور مالى در 

فصل چهارم برد و آن را با مقررات اين بخش 
تقنين كرد.

وى با بيان اينكه در سياست هاي كلي قضايي 
مصوب سال 1392 و همچنين در سند امنيت 
قضايي ســال 1399 بارهــا وكالت را در كنار 
قضاوت از امور قضايي دانسته و به اهميت آنها 
در جامعه توجه ويژه داده شــده است، گفت: 
يكي از مباحث بســيار مهم در امر وكالت كه 
نشانگر عدم شمول وكالت در غالب بنگاه هاي 
اقتصادي و توليدي و كسب و كار است؛ همانا 
وكالت هاي تســخيري و معاضدتي است كه 
شايد به زعم دولتمردان حائز اهميت نباشد، اما 
از زمان تأسيس كانون هاي وكالي دادگستري 
و نهاد وكالت اين 2 واژه آنقدر مهم تلقي شده 
اســت كه انصراف يا تقيد يا اطاعت نكردن از 
اين گونه وكالت ها، مجازات ســنگيني را براي 
وكيل به همراه خواهد داشت و اين امر نشانگر 
اين است كه وكالي دادگستري ذاتاً موظف به 

وكالت هاي تسخيري و معاضدتي هستند و اين 
مفاهيم با بحث كسب وكار تلقي كردن وكالت 

مغايرت دارد.
آئينه وند با اشــاره به اينكه وكيل يكى از اركان 
دادرســى عادالنه اســت، اظهار كرد: ما هنوز 
راه براى رســيدن به دادرسى عادالنه داريم و 
براى تحقق آن بايد نهادها و ابزارهاى موجود 
را تقويت كنيم نه اينكه داشــته هاى فعلى مان 
را از بين ببريــم. زمانى يك وكيل مى تواند به 
وظيفه خود به درســتى عمل كند كه از ناحيه 
هيچ مقامى تحت فشــار قرار نگيرد. همه اين 
مشــكالت درنهايت به تك تك شهروندان باز 

مى گردد.
رئيــس كانــون وكالى همــدان در ادامه به 
مشكالت پيش روى كانون هاى وكال پرداخت 
و گفت: انقضاى مهلت اجراى ماده 187 قانون 
برنامه ســوم توســعه و غيرقانونى بودن ادامه 
روند صدور پروانه وكالت توســط مركز امور 
مشاوران از مشكالت مهم پيش روى كانون هاى 
وكالت است بر اين اساس الزم است تا وكالت 
به عنوان يك استاندارد بين المللى شناخته شود.

آئينه ونــد در بخش ديگر صحبت هاى خود به 
ظرفيت هاى خاص كانون هاى وكال اشاره كرد 
و افزود: كانون هاى وكال تنها نهاد مدنى هستند 
كه ســال ها بدون تحميل يك ريال بودجه به 
دولت، خدمات مشاوره اى و معاضدتى رايگان 

به شهروندان ارائه مى كنند.
 وى به كم نظيــر بودن كيفيت رســيدگى به 
تخلفات انتظامى وكال هم پرداخت و آن را از 
نمونه هاى موفق خودانتظامى در كشور دانست.

وكالت نبايدكسب و كار تلقى شود

  در كناردر كنار
شما هستيمشما هستيم
@hamedanpayam@hamedanpayam

راز قتل خانواده تويسركانى برمال شد

قتل براى 
8 كيلو زعفران!
■ راننده پرايد قاتالن را شناسايى كرد
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اختتاميه مسابقات ليگ فوتبال محالت 
شهردارى مالير برگزار شد

 مراســم اختتاميــه مســابقات ليــگ فوتبــال محــالت شــهردارى 
ــى  ــتاديوم تخت ــتى در اس ــاى بهداش ــت پروتكل ه ــا رعاي ــر ب مالي

ماليــر برگــزار شــد. 
به گزارش روابط عمومى شــهردارى مالير، رئيس هيأت فوتبال اين 
شهرستان ضمن اعالم خبر فوق، گفت: مراسم اختتاميه در استاديوم 
تختى مالير و با حضور شــهردار، رئيس كميسيون ورزشى شوراى 
اسالمى شــهر، رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان، رئيس بنياد 
شهيد و امور ايثارگران مالير و برخى از مسؤالن و كاركنان شهردارى 
و ادارات و نهادهــاى مختلــف و جمعى از پيشكســوتان فوتبال و 

ورزش مالير برگزار شد.
مهدى يوســف وند ادامه داد: در اين دوره از مســابقات كه همزمان 
با هفته دفاع مقدس آغاز و به نام ســردار دل ها شهيد قاسم سليمانى 
متبرك و نامگذارى شد، 11 تيم از محالت مالير و روستاهاى حومه 
شركت كردند، مســابقات در دور نخست، به صورت گروهى و در 

دور دوم به صورت حذفى انجام گرفت.
وى افزود: پس از برگزارى مسابقات متعدد، 4 تيم متحد مالير، خانه 
جوانان، شهداى دانش آموز و شهداى مالير به مرحله نيمه نهايى راه 
يافتند كه در ديدارهاى اين مرحله، تيم متحد موفق به شكســت تيم 
خانه جوانان شد و تيم شهداى مالير تيم شهداى دانش آموز را پشت 
سرگذاشت و پس از راهيابى تيم هاى متحد و شهداى مالير به فينال، 
اين تيم متحد بود كه با نتيجه 3 بر 2 موفق به شكســت تيم شهداى 

مالير و كسب عنوان قهرمانى شد.
يوســف وند گفت: در ديدار رده بندى نيز تيم خانه جوانان با غلبه بر 

تيم شهداى دانش آموز به مقام سوم مسابقات دست يافت.
رئيس هيأت فوتبال شهرســتان مالير ضمن قدردانى از امام جمعه و 
نمايندگان مردمى مالير در مجلس شــوراى اسالمى و ساير رؤسا و 
مسئوالن شهرســتان مالير كه در طول برگزارى مسابقات با حضور 
در استاديوم تختى از نزديك شاهد برگزارى مسابقات و تالش هاى 
هيأت فوتبال شهرســتان مالير بودند، گفت: در اين مســابقات كه 
به همت شــهردارى و هيأت فوتبال شهرســتان مالير برگزار شد به 
پيشكســوتان ورزش فوتبال هدايايى به رســم يادبود اهدا و در روز 
اختتاميه، به تيم هاى اول، دوم و ســوم نيــز حكم و جام قهرمانى و 

البسه ورزشى اهدا شد.

به مناسبت والدت حضرت زينب(س) و روز پرستار:
مدير منطقه يك از خانواده شهداى سالمت قدردانى كرد

 به مناسبت روز والدت پرسعادت حضرت زينب كبرى(س) و روز پرستار مدير و پرسنل 
شهردارى منطقه يك با خانواده هاى موسوى و قيامتى كه خانواده شهداى سالمت شهر همدان 

هستند ديدار كرده و با ارج نهادن به مقام واالى اين شهدا ياد و نام آنها را گرامى داشتند.
مدير منطقه يك با تبريك والدت پرسعادت حضرت زينب كبرى(س) گفت: صبر و پايدارى 
اين حضرت در تاريخ بى نظير اســت و اين صفت نيكو پس از شهادت امام حسين(ع) بيشتر 

ظهور كرد.
وى ادامه داد: يكى از القاب حضرت، عقيله بنى هاشــم اســت كه به معناى خردمندى بسيار 
حضرت زينب(س) است و دشمنان هيچ گاه نتوانستند بزرگى و صالبت حضرت زينب(س) 

را بشكنند كه نمونه اين را مى توان در تاريخ در دربار عبيدا...بن زياد مشاهده كرد كه حضرت 
زينب(س) خطاب به او فرمودند: «اين عالم و هســتى را نمى شناسى من از خاندان رسالت و 
پرورش يافته دامان پيامبر(ص) هســتم و مى فهمم كه «ما رأيُت اال جميًال» چه معنايى دارد» و 

اين گفت وگو نشان از فرزانگى و فرهيختگى و لقب عقيله بنى هاشم دارد.
دهبانى صابر با تكريم فداكارى و ايثارگرى هاى شهداى مدافع سالمت گفت: مدافعان سالمت 
اين روزها با ازخودگذشــتى هاى بســيار مجاهدانه در مقابل كرونا ايستادگى كرده اند و اين 

ازخودگذشتگى ها هيچ گاه از ذهن ملت ايران پاك نخواهد شد.
وى نام گذارى روز والدت حضرت زينب(س) به عنوان روز پرســتار را اداى احترام به تمامى 
زحمتكشــانى دانست كه به دنبال خدمات شــبانه روزى به مردم هستند و از تمامى زحمات 

ارزشمند پرستاران كه در اين برهه حساس پشتيبان مردم بودند، قدردانى كرد.

ســال پايانى فعاليت 
شوراى پنجم و شــهرداران 

منتخب فرصت ارزيابى 3 سال گذشته 
را به شــهروندان مى دهد. همدان پيام بنابر 

رسالت اطالع رســانى، صفحه اختصاصى بلديه 
را براى مجموعه مديريت شهرى استان راه اندازى  
كرده است تا پس از اين هر هفته صفحه اختصاصى 

شهرداران و شوراها به اخبار و عملكرد اين حوزه 
بپردازد. در تهيه محتواى اين صفحه روابط 

عمومى هاى محترم نيز همكارى دارند كه جاى 
قدردانى دارد.

دبيرز صفحه: سپيده راشدى
خبرنگاران: سحر يوسفى، زهرا اميرى، يوسف امينى و مجيد بيات

بى ترديد در اين شرايط حساس هر قدمى كه براى تأمين، حفظ و ارتقاى سالمت جامعه برداشته مى شود بر 
ذهن بيدار و قاموس ماندگار تاريخ نگاشته خواهد شد.

لذا بر خود الزم مى دانم از زحمات و تالش هاى مستمر شما عزيزان با شركت «كوشا تصوير طب» در راه اندازى 
مركز تصويربردارى ام.آر.آى بيمارستان شهيد قدوسى نهاوند با حضورى فعال و ايثارگرانه و براى تأمين، حفظ 

و ارتقاى سالمت مردم عزيز شهرستان نهاوند كوشش نموده ايد، تشكر و قدردانى نمايم.
از درگاه ايزد منان دوام عزت وسالمت و موفقيت شما عزيزان را در خدمتگزارى به نظام مقدس جمهورى 

اسالمى و نقش آفرينى در اجراى برنامه هاى حوزه بهداشت و سالمت مسألت دارم.

رياست محترم دانشگاه علوم پزشكى استان همدان

 جناب آقاى دكتر حيـدرى مقـدم 
معاونت توسعه دانشگاه جناب آقاى دكتر نياستى

رئيس شبكه بهداشت درمان نهاوند جناب آقاى دكتر دانشور
رياست و مديريت بيمارستان شهيد آيت ا... قدوسى نهاوند

هادى نادرى مديرعامل شركت كوشا تصوير طب

از درگاه ايزد منان
اسالمى و نقش آفر

ه

 عمليــات عمرانــى و زيباســازى در راســتاى 
ساماندهى مبادى ورودى شهر انجام شده است.

شــهردار شــهر درگزين گفت: در گذشته، از جمله 
مهم ترين فضاهاى باهويت شــهرى در كشورمان، 
ورودى شــهرها بودنــد؛ امــا امروزه با گســترش 
شهرنشــينى و ارائه طرح هاى نامناســب شــهرى، 
ورودى بيشتر شهرها، بدون هيچ گونه طراحى ويژه 
و مشخصى رها شــده اند، از سوى ديگر، فضاهاى 
ورودى قديمى شــهرها نيز به فراموشى سپرده شده 
و بــه مرور زمان تخريب مى شــوند. به همين دليل 
اســت كه لزوم پرداختن به ورودى شــهر(به عنوان 
يكى ازعناصر هويت بخش شهر)، توجه به مؤلفه هاى 

كيفيت محيطى مورد انتظار از فضا مطرح مى شود. 
مهدى اسفنديارى صالح ادامه داد: مبادى ورودى شهر 
به دليل تبديل حركت جاده اى به حمل ونقل شهرى 
از اهميــت ويژه اى چه به لحاظ مســائل ترافيكى و 
موضوع ايمنى و چه به لحاظ شهرسازى به دليل پيوند 
عرصه هاى طبيعى حرايم شــهرها به عناصر مصنوع 

داخل شهر بسيار واجد اهميت است. ورودى شهرها 
نخستين تقاطعى است كه مسافران و گردشگران در 
بدو ورود به شــهر با آن روبه رو مى شوند و بخش 
عمده تصــورات آنها درخصوص فرهنگ و آبادانى 
شهر در آن لحظه شكل مى گيرد؛ ازاين رو ساماندهى 
و زيباســازى ورودى هاى شهرها از اهميت ويژه اى 
برخوردار اســت. وى بيان كرد: در همين راســتا با 
توجه به ارتقاى بخش قروه درگزين به شهرســتان، 
لزوم توســعه و گســترش شــهر قروه و همچنين 
زيباســازى ورودى هاى شــهر، عمليــات عمرانى 

توسعه شهر و محدوده شهرى از جمله جدولگذارى 
رفيوژ وســط، رنگ آميزى جداول، كاشت گل، گياه 
و درخــت، تأمين روشــنايى ورودى شــهر و نيز 
نصب المان هاى تزئينى قروه ســيتى و ... از ســمت 
بلوار شــهدا از سال هاى گذشــته انجام شده است. 
اسفنديارى صالح افزود: عمليات عمرانى رفيوژ وسط 
ادامه انتهاى بلوار شهيد مفتح از سمت روستاى كاج 
و ساخت ميدان از تقاطع كوچه تهذيب تا روبه روى 
بهشت منظريه در سال هاى گذشته انجام شده است 
و در ادامه نيز ســاخت و نصب المان ميدان ورودى 

شهر در دستور كار است كه درصورت مساعد شدن 
آب و هوا، ســاماندهى ميدان مذكور از برنامه هاى 

اولويت دار شهردارى است.
وى در ادامه گفت: درباره ورودى شــهر از ســمت 
روســتاى نير برنامه ريزى جهت تملك بخشــى از 
زمين هــاى مزروعــى بالغ بر ده هــزار مترمربع در 
دستور كار شــهردارى و شوراى اسالمى شهر بوده 
و مذاكره با مالكان زمين هاى يادشــده درحال انجام 
اســت كه افزون بــر 40 درصــد زمين هاى مذكور 
تملك شده است. گفتنى است زمين هاى مذكور در 

ادامه كمربندى فاز ســوم واقع شــده كه مقدارى از 
اين زمين ها از ســال هاى گذشته تملك و بازگشايى 

شده است.
شايان ذكر است در ادامه ساماندهى ورودى شهر از 
سمت بلوار شهدا، بلوار شهيد مفتح و خيابان شهيد 
صدوقى 3 تابلــو خوش آمدگويى بزرگ با اعتبارى 
بالغ بر يك ميليارد ريال نصب شده است، همچنين 
در راســتاى زيباسازى منظر شــهرى نقاشى هايى با 
موضوعــات مختلف در جداره هاى ورودى شــهر 

صورت گرفته است.

شهردار صالح آباد خبر داد
اجراى طرح نهضت درختكارى با 
كاشت بيش از 38 هزار اصله نهال

 طرح درختكارى در حاشــيه جاده همدان به سنندج، صالح آباد به غارعليصدر و 
همچنين حاشــيه رودخانه با بيش از ده هزار اصله نهال از انواع صنوبر، افرا و توت 

نرك اجرا شد.
شــهردار صالح آباد گفت: هرس همه درختان معابر شهر براى جلوگيرى از اتصال 

برق در مواقع وزش باد و بارندگى ها و همچنين رشد بهتر آنها انجام شده است.
مهدى سحاب روشن خاطرنشان كرد: درحال حاضر 90 درصد از هرس همه درختان 
انجام گرفته اســت و تيم فضاى سبز شهردارى مشغول هرس مابقى درختان سطح 

شهر هستند. 
وى همچنين از برگرداندن خاك هاى پاى درختان معابر و اصالح درختان داراى آفت 
تابســتانى با جايگزينى درختانى كه با اقليم و آب و هواى منطقه و شهر سازگارى 

دارند، خبر داد.

شهردار مالير اعالم كرد
تداوم عمليات ضدعفونى و گندزدايى سطح شهر 

 لكه گيرى و آسفالت معابر اصلى سطح شهر اسدآباد 
با هدف كاهش و روان ســازى ترافيــك، ايمنى در تردد 
شــهروندان و وســائط نقليه و همچنين ايمن ســازى و 
بهسازى معابر در راستاى رفاه حال شهروندان و بهبود در 

عبور و مرور وسايل نقليه در شهر انجام شد.
شهردار اسدآباد گفت: در راستاى تداوم برنامه هاى ويژه 
خدماتى و اجرايى در ســطح شهر، آسفالت اساسى كليه 
معابر اصلى با رعايت كامل نظارت دقيق و اصولى انجام 

شد.
عليرضــا فعله گرى بيان كرد: عمليــات روكش واجراى 
آسفالت يكى از اولويت هاى نياز شهرى براى تأمين رفاه 
حال شهروندان است كه در همين راستاشهردارى اسدآباد 
آســفالت خيابان ها، معابر و كوچه هاى سطح شهر را در 

دستور كار خود قرار داده است.
وى گفت: خيابان 15 خرداد، خيابان بسيج، ميدان غدير و 
خيابان آيت ا... رفسنجانى كه معابر اصلى و پرتردد شهر 

هستند، آسفالت شدند.
فعله گرى تأكيد كرد: شــهردارى اسدآباد از اوايل امسال 
به صورت مستمر خدمات رسانى بهتر به شهروندان را در 
دستور كار قرار داد و در اين راستا همه معابر اصلى سطح 

شهر را آسفالت كرده است.
وى افزود: شــهردارى اسدآباد بنا به ضرورت اجتماعى، 
افزايش جمعت شــهرى و به تبــع افزايش مرگ ومير در 
ســاليان اخير، ضمن توسعه آرامستان شهدا و ساماندهى 

گلزار شهدا، روزانه اين مكان را ضدعفونى مى كند.

وى از آغــاز طرح ايجاد و ســاخت قبــور طبقاتى در 
آرامستان خبر داد و گفت: كار عمرانى ايجاد 2 هزار قبر 

2 طبقه آغاز شده است.
فعله گرى با تأكيد بر اينكه به دليل رشــد جمعيت شهرى 
توسعه آرامستان شهر اسدآباد ضرورى است، اظهار كرد: 
به دليل كمبــود زمين در محدوده شــهرى، هزينه باالى 
تملك براى ساخت آرامستان جديد و همچنين استقبال 
شهروندان براى خريد قبر در كنار بستگان خود، ساخت 

پروژه قبور طبقاتى در دست اجرا قرار دارد.

وى در ادامه با بيان اينكه محوطه سازى شهداى گمنام 
و پياده راه سالمت به عنوان شــاخص ترين پروژه هاى 
شهردارى در دهه فجر امسال به بهره بردارى مى رسد، 
افزود: در رابطه با پارك هاى محله در شــهر اســدآباد 
اقدامات اوليه پارك ابوريحان به عنوان نخســتين پارك 
محله اى و نيز پارك شــهيد خزايى انجام شده كه اين 
2 طرح نيــز در دهه فجر قابل بهره بــردارى و افتتاح 

هستند.
فعله گرى همچنين با اشــاره به ساخت پرديس سينمايى 
اميد در اسدآباد به عنوان نخستين پرديس سينمايى استان، 
مطرح كرد: براى ساخت اين طرح با محوريت و مالكيت 
شــهردارى به 5 ميليارد تومان اعتبار نياز است كه 750

ميليون تومان اين اعتبار از طريق كمك بالعوض سازمان 
سينمايى كشور در اختيار شهردارى قرار خواهد گرفت 
و شــهردارى براى ساخت اين پروژه يك برهه زمانى 6

ماهه فرصت دارد.
وى با بيان اينكه بخشــى از اقدامات شــهردارى شــهر 
اسدآباد برون ســپارى شــده و اين امر را ادامه خواهيم 
داد، يادآور شد: برون سپارى اقدامات شهردارى از نقش 
مؤثرى در چابك ســازى شــهردارى و دريافت خدمات 

بيشتر خواهد بود.
*بازرسى از رانندگان تاكسى

 فعله گرى گفت: بازرسان به صورت روزانه نحوه رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى توسط رانندگان تاكسى را بازرسى 

مى كنند.

شهردار درگزين:

مبادى ورودى شهر 
ساماندهى مى شود

 روزانه عالوه بر ضدعفونى مبلمان شــهرى، پارك ها و بوســتان ها، شهربازى ها، ســرويس هاى بهداشتى، مساجد، گرمخانه 
شهردارى، ساختمان ادارى و سازمان هاى وابسته، نقاط پرخطر همچون محوطه بازار سنتى، ادارات و نهادها و معابر سطح شهر 

نيز شناسايى و روزانه 2 مرحله ضدعفونى و گندزدايى انجام شد.
حسين بابايى ادامه داد: سرويس هاى بهداشتى و مبلمان شهرى بوستان هاى سطح شهر جهت پيشگيرى از انتشار ويروس كرونا 

توسط نيروهاى زحمتكش سازمان سيما، منظر و فضاى روزانه انجام مى شود.
وى تأكيد كرد: در طول ماه اخير معاونت خدمات شهرى شهردارى عالوه بر انجام امور روزانه، تالش وافرى در تأمين سالمت 
شــهروندان در مقابل ويروس كرونا داشته اســت كه جا دارد از زحمات و فعاليت نيروهاى اين حوزه كه دوشادوش نيروهاى 

مردمى در ضدعفونى معابر و اماكن سطح شهر تشكر نمايم.

شهردار اسدآباد:

معابر اصلى سطح شهر آسفالت شد
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خبـر

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

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

برابر رأي شــماره 139960326009000435 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك فامنين تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى اصغر نقوى 
فرزند فرمان به شــماره شناســنامه 42 صادره از فامنين در يك باب خانه به 
مســاحت 217/97 مترمربع مفروز و مجزى شــده از پالك 104 اصلي واقع در 
شهر فامنين خريداري با واسطه از مالك رســمي آقاى حيدرعلى نقوى محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شــود، درصورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشــند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 269)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/01

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/15
رضا بيات - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فامنين

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

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

برابر رأي شماره 99/920 مورخ 1399/08/12 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي عاطفه بهمنى فرزند جمشيد 
به شماره شناسنامه 4000222422 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان 
به مساحت 110/34 مترمربع در قسمتى از پالك 66 اصلي واقع در اسدآباد - محله 
محمد بيگى خريداري با واسطه از مالك رسمي آقاى محمدرضا اخترى 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 355)

تاريخ انتشار نوبت اول: 99/10/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/10/15

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

آگهي حصر وراثت
خانم بطول داودى داراى شماره شناسنامه 5029663193 به شرح دادخواست به 
كالسه 112/9900408ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان هاجر غالمى به شماره شناسنامه 5029661921 در تاريخ 
1375/10/16 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن 
متوفيه منحصر اســت به: 1-كاظم داودى فرزند حمزه به شماره شناسنامه7805 
متولد1344 صادره از قم پســر متوفيه، 2-بطول داودى فرزند حمزه به شــماره 
شناسنامه296 متولد1337 صادره از فامنين  دخترمتوفيه، 3-طيبه داودى فرزند 
حمزه به شــماره شناســنامه355 متولد1346 صادره از فامنين  دختر متوفيه، 
4-صفيه داودى فرزند حمزه به شماره شناسنامه295 متولد1335 صادره از فامنين 
دختر متوفيه 5-ســارا داودى فرزند حمزه به شماره شناسنامه279 متولد1334 
صادره از فامنين دخترمتوفيه. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد و اال گواهي 

صادر خواهد شد. 
(م الف 266)

قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

آگهي حصر وراثت
خانم سياره باقرى مهرا داراى شماره شناسنامه 5029740295 به شرح دادخواست 
به كالســه 112/9900451ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان رضا باقرى مهرا به شماره شناسنامه 5029739025 
در تاريخ 1387/03/08 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى منحصر اســت به:1-احمد باقرى مهرا فرزند رضا به شماره شناسنامه 
137 متولد1331 صادره از فامنين پســر متوفــى، 2-على  باقرى مهرا فرزند رضا 
به شماره شناســنامه 313 متولد1352 صادره از فامنين پسر متوفى 3-عين اله 
باقرى مهرا فرزند رضا به شــماره شناســنامه 224 متولد1343 صادره از فامنين 
پســر متوفى 4-طلى باقرى مهرا فرزند رضا به شماره شناسنامه 212 متولد1337 
صادره از فامنين دختر متوفى 5-سياره  باقرى مهرا فرزند رضا به شماره شناسنامه 
136 متولد1326 صادره از فامنين دختر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم 

دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
 (م الف 271)

قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

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

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

برابر رأي شــماره 139960326009000429 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك فامنين تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى جعفر ســهرابى فرزند 
ابوالقاسم به شــماره شناســنامه 6791 صادره از فامنين در يك باب خانه به 
مساحت 209/52 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 104 اصلي واقع درشهر 
فامنين بخش خريداري با واسطه از مالك رسمي آقاى عبدالرحمن كرمى محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شــود، درصورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 267)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/01

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/15
رضا بيات - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فامنين

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

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

برابر رأي شماره 139960326007001027 مورخه 1399/08/26 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى يزدان جعفريان 
فرزند عبدالرضا به شماره شناسنامه 10366 صادره از اسالم آباد غرب در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ اعيانى يك باب ساختمان كلنگى به مساحت416/67 مترمربع 
پالك 11090 فرعى قسمتى از پالك شــماره 374 فرعى از 139 اصلى واقع در بهار 
بخش چهار همدان خريدارى مع الواســطه از مالك رسمى آقاى على فرزند حسن 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود، درصورتي 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 تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت 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 الف431)

تاريخ انتشار نوبت اول: 99/10/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/10/16

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي حصر وراثت
خانم فاطمه خليلى زاده داراى شــماره شناســنامه 5029798080 به شــرح 
دادخواســت به كالســه 112/990045ح از ايــن حوزه درخواســت گواهى 
حصروراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان رجبعلى خليق متهور 
به شــماره شناســنامه 5029265465 در تاريــخ 1399/09/30 در اقامتگاه 
دائمــى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر اســت به: 
متولد1352   1270 شناسنامه  شماره  به  رجبعلى  فرزند  خليق متهور  1-ابوالفضل 
صادره از فامنين پســر متوفى، 2- زهرا خليق متهور فرزند رجبعلى به شماره 
شناســنامه 5020067415 متولد1373 صادره از فامنين پسر متوفى، 3-اكرم 
متولد1370   3980123928 شناســنامه  شماره  به  رجبعلى  فرزند  خليق متهور 
صادره از رزن دختر متوفى، 4-تاجماه خليق متهور فرزند رجبعلى به شــماره 
شناســنامه 1437 متولد1359 صادره از فامنين دختر متوفى، 5-كبرى خليق 
متهور فرزند رجبعلى به شــماره شناسنامه 1422 متولد1358 صادره از فامنين 
دختــر متوفى، 6-فاطمه خليلى زاده فرزند ولى اله خليق متهور فرزند رجبعلى 
به شــماره شناســنامه 2 متولد1335 صادره از فامنين همسر متوفى. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
 (م الف 263)

قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

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

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

برابر رأي شــماره 1399/1071 مورخ 1399/09/12 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى محمدرضا 
عسگرى فرزند محمدعلى به شماره شناسنامه 494 صادره از اسدآباد در ششدانگ 
يك قطعه زمين زراعى آبى به مساحت 62427/17 مترمربع در قسمتى از پالك 97 
اصلي واقع در اسدآباد اراضى روستاى قوش تپه خريداري با واسطه از مالكان رسمي 
آقايان محمدعلى عسگرى و محمد عيســى الوندى صارم محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، درصورتي 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 351)
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/10/01

تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/10/15
كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد
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حضرت آيت ا... خامنه اى:
 استخدام پرستاران با جديت دنبال شود

 رهبر انقالب اسالمى روز گذشته 
به مناسبت  تلويزيونى  ســخنرانى  در 
ســالروز والدت حضرت زينب(س) 
كردنــد:  تصريــح  پرســتار  روز  و 
مجاهدت هاى پرســتاران در روزهاى 
كرونا آنها را در چشــم مردم عزيزتر 

از هميشه كرد.
ضمن  خامنــه اى  آيــت ا...  حضرت 
تبريك اين روز به همه پرســتاران، پرســتار را فرشته رحمت بيمار 
خواندند و گفتند: پرستاران عزيز ما در دوران كرونايى و در شرايطى 
بسيار دشــوارتر و پراضطراب تر از شرايط معمولى، كار بزرگى را به 
ثبت رســاندند و صحنه ها و فعاليت هايى را به نمايش گذاشــتند كه 

حقيقتاً اعجاب انگيز است.
به گزارش ايسنا، ايشان خاطرنشان كردند: پرستار از نظر كمك روحى 
نيز با يك لبخند و يا يك حركت و سخن مهربانانه در واقع غمگسار 
و روحيه بخش بيمار اســت و اين، يكى از ارزش هاى واالى اسالمى 
است. رهبر انقالب اسالمى با اشاره به سخت تر و پراضطراب تر شدن 
كار پرســتاران در دوران كرونا به دليــل احتمال ابتال و خطر واگيرى، 
گفتند: مجاهدتى كه پرســتاران در اين مدت انجــام دادند، آنها را در 

چشم مردم عزيزتر و شرافتمندتر از هميشه كرد.
وى در ادامه ســخنان خود به وظايف و تكاليف مســئوالن در قبال 
زحمات و ازخودگذشتگى هاى پرســتاران پرداختند و افزودند: يكى 
از كارهاى الزمى كه به من گزارش شده و مسئوالن بايد انجام دهند، 
اجراى قانون تعرفه گذارى خدمات پرســتاران است كه مدت ها پيش 

تصويب شده اما هنوز اجرا نشده است.
حضرت آيت ا... خامنه اى افزودند: همچنين اســتخدام پرستاران يكى 
ديگر از كارهاى ضرورى و خيلى خوب است كه بايد با جديت دنبال 
شود تا وضع پرستاران به گونه اى باشد كه با خيال راحت به كار خود 
بپردازند و خانواده هاى آنها هم نســبت بــه وضعيت آنها خاطرجمع 

باشند.

بودجه 1400 براساس حمايت معيشتى 
تنظيم شده است

 رئيس جمهورى با بيان اينكه بودجه ســال 1400 با نگاه تأكيد بر 
حمايت معيشتى و توسعه سرمايه گذارى تنظيم شده است، گفت: نبايد 
اجازه بدهيم موضوعى به اين حد پيچيده و تخصصى و حســاس و 

حياتى، محل مناقشه هاى سياسى قرار بگيرد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى رياست جمهورى، در يكصد و هشتاد 
و نهمين جلسه كه روز گذشته برگزار شد، درخصوص اليحه بودجه 
سال 1400 و بســته اجرايى جهش توليد در صنعت خودرو بحث و 

بررسى هاى الزم صورت گرفت و مواردى نيز به تصويب رسيد.
رئيس جمهورى در جلسه ســتاد هماهنگى اقتصادى دولت اختالف 
ديدگاه و نظرات كارشناســى و تخصصــى در تنظيم بودجه را امرى 
طبيعى و بديهى دانســت و افزود: نبايد اجازه بدهيم موضوعى به اين 
حد پيچيده و تخصصى و حساس و حياتى محل مناقشه هاى سياسى 

قرار بگيرد.

آنچه به نفع مردم نيست را 
به ديوار مى كوبيم

 آنچه به نفع مردم نيست و به معيشت و منزلت اجتماعى آنها آسيب مى زند 
را به ديوار مى كوبيم و آنچه به مصلحت آنهاست از زبان هر كسى گفته شود و 

با قلم هر كسى نوشته شود، روى چشم مى گذاريم.
به گزارش ايسنا، رئيس مجلس شوراى اسالمى با بيان مطلب فوق گفت: تأكيد 
اخير رهبر معظــم انقالب بر همكارى قوا با يكديگر و حفظ اتحاد ملى به نفع 

مردم را چراغ راه خود در مجلس مى دانيم.
 رهبر انقالب تأكيد فرمودند كه خواســت مردم واحد اســت و كسى از ميان 
مســئوالن نبايد اين صداى واحد را دچار خدشه كند. حل مشكالت معيشتى 
مــردم را در اولويت مى دانيم و معتقديم كه نمى توان بارى از روى دوش مردم 

برداشت مگر با هماهنگى و اتحاد.

طرح اصالح انتخابات رياست جمهورى 
به 1400 نمى رسد

 عضو كميســيون شــوراها و امور داخلى كشور با بيان اينكه هر مجلسى با 
تصويب قوانينى در صدد تثبيت موقعيت خود در صحنه سياسى كشور مى شود، 
گفت: احتماال طرح اصالح قانون انتخابات رياست جمهورى به انتخابات 1400 
نمى رسد.احمدعليرضا بيگى در گفت وگو با ايرنا، درباره اينكه چرا به رغم اينكه 
پيــش از اين دولت اليحه جامع انتخابات را به مجلس ارســال كرده بود ولى 
مجلس طرح اصالح موادى از قانون انتخابات رياســت جمهورى را در دستور 
كار داده است، افزود: اليحه جامع انتخابات اسفند 97 با قيد 2 فوريت به مجلس 

دهم ارائه شد؛ اما به سبب طوالنى شدن روند بررسى به مجلس دهم نرسيد.
وى  اظهار كرد: رسيدگى به اين اليحه بسيار زمان بر بود همين امر سبب شد مجلس 

طرح اصالح موادى از قانون انتخابات رياست جمهورى را در اولويت قراردهد.

مجلس به دنبال كمك به دولت است 
تا كسرى بودجه كمتر شود

 مجلس به دنبال آن است با كمك دولت منابعى را با توجه به پيشنهادات نمايندگان 
مشخص كند تا بتواند كسرى بودجه را نسبت به چيزى كه وجود دارد كاهش دهد. 
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى درباره كليات اليحه 
بودجه ســال 1400 و وجود كسرى حدود 330 هزار ميليارد تومانى در اين اليحه 
كه برخى از نمايندگان درخصوص آن صحبت مى كنند، گفت: بودجه همان طور كه 
در اخبار هم آمده است داررى ايراداتى است و دولت با توجه به دستوراتى كه مقام 
معظم رهبرى دادند بايد اصالحاتى را انجام دهد و دوباره آن را به مجلس بازگرداند. 
عليرضا شهبازى در گفت وگو با ايلنا،  عنوان كرد: كسرى در بودجه وجود دارد و 
مجلس به دنبال آن است با كمك دولت منابعى را با توجه به پيشنهادات نمايندگان 

مشخص كند تا بتواند كسرى بودجه را نسبت به چيزى كه هست، كاهش دهد.

 سردار ابوحمزه فرمانده روزهاى سخت 
و مرد بحران بود

جانشــين فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) همدان در 
گفت وگويى با بيان اينكه ســردار ابوحمزه فرمانده 
روزهاى ســخت و مــرد بحران بود، با اشــاره به 
ساده زيســتى ايشــان، گفت: وى زندگى ســاده و 
بى آاليشى داشت و هيچ گاه به مسائل دنيايى اهميت 

نمى داد.
ســردار مهدى فرجــى اظهار كرد: ايشــان يكى از 

فرماندهان قدر و شجاع و از بزرگان سپاه بود.
وى با بيــان اينكه ابوحمزه از ابتــداى آغاز جنگ 
تحميلى تــا پايان آن در جبهه هاى نبرد نقش آفرينى 
كرد، افزود: اين فرمانده بزرگ در دوران دفاع مقدس 
در عمليات هاى مختلف دچار مجروحيت شديدى 

از ناحيه كل بدن شدند.
ســپاه  فرمانــده  جانشــين 
انصارالحسين(ع) همدان با بيان اينكه 
ايشان فرمانده قاطع و باصالبتى بود، 
بيان كرد: هيچ گاه واليت را رها نكرد 
و تا آخرين لحظه عمر بابركت خود 
همراه با واليت و در راه واليت بود 
و همواره در تــالش بود تا اوامرى 
كه مقام معظم رهبــرى مى فرمايند 

به موقع انجام و عملياتى شود.
فرجى با بيان اينكه ايشان بدون هيچ 
چشم داشتى نســبت به انقالب و نظام انجام وظيفه 
مى كرد، اظهار كرد: ايشــان همواره خود را مديون 
نظام و انقالب مى دانست و يك فرمانده ميدانى بود 
كه 4 دهه دور از موطن خود به خاطر انقالب از يك 

استان به استان ديگر درحال جابه جايى بود.
وى، ابوحمزه را استاد اخالق و مفسر قرآن دانست 
و عنوان كرد: اين فرمانده دالور اســتاد ارزشمندى 
براى نهج البالغه بود و تمام 
رفتار، كردار و گفتار ايشان 
براســاس قرآن و احاديث 

بود.
ســپاه  فرمانده  جانشــين 
همدان  انصارالحســين(ع) 
با اشــاره به اينكه ابوحمزه 
چهــره واقعى افــرادى را 
كــه معانــد و ضدانقالب 
بودند، نشان داد، افزود: در 
دورانى كه سردار ابوحمزه 
در همــدان فرمانده بودند 
سياسى  نظر  از  اســتان  در 
وجود  خاصى  شرايط  يك 
داشت كه نياز بود اقدامات 
راســتاى  ارزشــمندى در 
جلوگيــرى و برخــورد با 
برخى افراد داشته باشيم كه 

در اين موضوع ايشان بسيار قدرتمندانه عمل كرد و 
در برخورد با افرادى كه معاند و مخالف نظام بودند 

اقدامات بسيار ارزشمندى انجام داد.
فرجى بــا تأكيد بــر اينكــه ابوحمــزه در بحث 
بصيرت افزايــى و روشــنگرى اقدامــات بســيار 
ارزشمندى انجام داد، گفت: در اين خصوص بدون 
آنكه برخورد يا ناراحتى به وجود آيد، اقدامات بسيار 

اثربخشى انجام دادند.
وى بــا بيان اينكه ابوحمــزه در موضوع حلقه هاى 
صالحين اقدمات ارزشمندى انجام داد، افزود: ايشان 
در بحث پيگيرى اعزام نيرو به جبهه هاى مقاومت و 

پشتيبانى از اين جبهه اقدامات مهمى انجام دادند.
جانشــين فرمانده سپاه انصارالحســين(ع) همدان 
با اشــاره به اينكه در زمــان فرماندهى ابوحمزه در 
همدان، تيپ انصار همــدان از لحاظ كمى و كيفى 
اقدامات ارزشــمندى در غرب كشــور انجام داد، 
يادآور شــد: ايشان يكى از فرماندهان برتر در زمان 
بحران بود و مجموعه سپاه نسبت به ايشان اهميت 
خــاص و ويژه اى قائل بود و از نگاه، رفتار و گفتار 
اين فرمانــده بزرگ در مجموعــه مركزى خود به 
نحو احســن اســتفاده مى كرد و از ايشان مشورت 

مى گرفت.
وى درباره برنامه اســتان براى درگذشــت فرمانده 
سابق سپاه انصارالحسين(ع) استان، گفت: با توجه به 
پروتكل هاى بهداشتى، به صورت مجازى در كرمان، 

تهران و سمنان برنامه خواهيم داشت. 
پيشين  فرمانده  درگذشــت  مسئوالن   

سپاه همدان را تسليت گفتند
در پى شهادت فرمانده سابق سپاه انصارالحسين(ع) 
استان همدان، فرمانده كل ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمى، فرمانده سپاه انصارالحســين(ع) استان، 
اعضــاى مجمع نمايندگان اســتان كرمان و جمعى 
از مديران در پيام هايى جداگانه درگذشت ايشان را 

تسليت گفتند.
در متن پيام تسليت سردار سرلشكر پاسدار حسين 
سالمى فرمانده كل سپاه، آمده است: «بى شك ياد، 

نام و خاطره آن سردار دالور و شجاع كه جبهه هاى 
دفاع مقدس در هش 8 سال جنگ تحميلى، سپس 
جاى جــاى ميهن اســالمى از جمله اســتان هاى 
ســمنان، قزوين، كهگيلويه و بويراحمد، همدان و 
كرمان كانون جوشــش و درخشــش اين «مجاهد 
فى  ســبيل ا...» و پاسدار تراز انقالب در فداكارى و 
جانبازى براى اسالم و وطن عزيز در ميدان تكليف 
و تعهد بود؛ براى هميشه زنده و روشنى بخش راه 
خطير نســل هاى امروز و فرداى نهــاد مقدس و 
مردمى سپاه پاسداران انقالب اسالمى و بلكه خيل 
عظيم جوانان غيور و غيرتمند اين سرزمين خواهد 

بود.»
در پيــام ســردار مظاهر مجيــدى فرمانده ســپاه 
انصارالحســين(ع) اســتان و نماينده ولى فقيه سپاه 
انصارالحسين(ع) استان نيز آمده است: بى ترديد ياد، 
خاطره و نقش آفرينى هاى سترگ و موفق آن سردار 
ارجمند و مخلص در ســطوح مختلف فرماندهى 
سپاه پاسداران انقالب اســالمى و نيروهاى مسلح 
در سال هاى فرماندهى ســپاه همدان براى هميشه 
ماندگار و الهام بخش نســل هاى امروز و فرداى اين 
نهاد انقالبى و مردمى و بلكه جامعه اسالمى خواهد 

بود.
اينجانبــان از خداوند متعال با گراميداشــت ياد و 
خاطــره الهام بخــش او از درگاه حضرت كبريايى 
براى آن عزيز علو مرتبت و جايگاه و همجوارى با 
شهيدان كربال و براى بيت مكرم، بازماندگان گرامى 
و آحاد همرزمان دالور ايشــان ثبات قدم و پايدارى 
در خدمت به اعتالى اســالم، انقالب و ملت ايران 

طلب مى كنم.»
همچنين در بخشى از پيام ســردار اميرى فرمانده 
انتظامى اســتان همدان هم آمده است: قطعا مردم 
دارالمؤمنيــن همدان خدمات و خاطرات ايشــان 
را در زمــان فرماندهــى ســپاه هميشــه قهرمان 
انصارالحسين(ع) همدان فراموش نخواهند كرد و 
نام و ياد ايشــان براى هميشــه در ذهن ها خواهد 

ماند.

 ســردار ســرتيپ دوم پاسدار 
«غالمعلى ابوحمزه»، فرمانده سابق 
سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان 
پس از ســال ها تحمل درد و رنج 
ناشــى از جانبــازى دوران دفاع 
مقدس، شامگاه 29 آذرماه در سن 
61 ســالگى در تهران دارفانى را 
وداع گفت و به همرزمان شهيدش 

پيوست. 
وى از آذرماه ســال 91 به مدت 3

سال فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) 
استان بود و پس از آن از 28 تيرماه 
96 فرمانده سپاه ثارا... استان كرمان 

را عهده دار شد.
ابوحمزه مشــاور و رئيس سازمان 

استان  متولد  مســتضعفين،  بسيج 
ســمنان بود كه فرماندهى ســپاه 
روح ا... استان مركزى و فرماندهى 
بســيج اســتان كرمان، فرماندهى 
اســتان هاى قزوين و اراك را در 

كارنامه خود دارد.
از وى 3 فرزند به يادگار مانده كه 
2 فرزند ايشان طلبه و دختر وى نيز 

پرستار هستند.
تقوا، اخــالص، عمل خالصانه و 
بارز  خصوصيت هاى  از  مديريت 
به طورى كه  بود،  ابوحمزه  سردار 
از وى به عنــوان فرمانده روزهاى 
ســخت و مرد بحران نــام برده 

مى شود.

تحميلى  جنگ  آغــاز  از  ابوحمزه 
تا پايــان آن در جبهه هــاى نبرد 
نقش آفرينــى كرد، ايــن فرمانده 
بــزرگ در دوران دفاع مقدس در 
عمليات هاى مختلف دچار جراحت  

شديدى از ناحيه كل بدن شد.
در زمــان فرماندهى ابوحمزه در 
از  همدان  انصــار  تيپ  همدان، 
لحــاظ كمى و كيفــى اقدامات 
ارزشمندى در غرب كشور انجام 
داد كــه از آن جملــه مى توان 
بــه پويايى بســيج در اســتان، 
محروميت زدايــى، پيگيرى اعزام 
نيرو بــه جبهه هــاى مقاومت و 
پشتيبانى از اين جبهه اشاره كرد.

سردار ابوحمزه 
به همرزمان شهيدش پيوست
■ جانشين فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) همدان:
 سردار ابوحمزه فرمانده روزهاى سخت بود

مراسم بزرگداشت عروج ملكوتى سردار ابوحمزه
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آگهى سند مالكيت المثنى 
ــرم  ــه ف ــا ارائ ــروت ب ــد م ــه فرزن ــم زنگن ــاى ابراهي ــه آق ــه اينك ــر ب نظ
ــار  ــد اظه ــر اســناد رســمى شــماره 20 نهاون شــهادت شــهود مصــدق دفت
ــه  ــد ك ــت نهاون ــك ثب ــش ي ــى بخ ــالك 4254 اصل ــدانگ پ ــوده شش نم
ــل  ــت نق ــه عل ــده و ب ــك گردي ــت مال ــى 084223 ثب ــت چاپ ــند مالكي س
و انتقــال مفقــود گرديــده تقاضــاى صــدور ســند مالكيــت المثنــى نمــوده 
ــه  ــب ب ــت مرات ــون ثب ــه قان ــاده 120 آيين نام ــتناد م ــه اس ــذا ب ــت؛ ل اس
شــرح فــوق يــك نوبــت در روزنامــه كثيراالنتشــار يــا محلــى جهــت عمــوم 
ــه صــدور ســند مالكيــت  ــذا چنانچــه كســى نســبت ب ــردد ل آگهــى مى گ
المثنــى اعتــراض داشــته يــا مدعــى انجــام معاملــه نــزد خــود او بــا وجــود 
ــًا از  ــود را كتب ــراض خ ــد اعت ــد مى توان ــود مى باش ــزد خ ــت ن ــند مالكي س
ــه ايــن اداره ارســال در  تاريــخ انتشــار ايــن آگهــى ظــرف مــدت 10 روز ب
ــى  ــت المثن ــند مالكي ــرر س ــان مق ــس از گذشــت زم ــر اين صــورت و پ غي

صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 817)

محمدعلى جليلوند 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهي حصر وراثت
آقاى محمدحســين بهروش بابان داراى شماره شناســنامه يك به شرح دادخواست 
به كالســه 111/9900413ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان محمدهاشــم بهروخى نيكنام به شماره شناسنامه 34 در 
تاريــخ 1358/08/17 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى منحصر اســت به: 1-محمدحســين بهروش بابان به شــماره شناسنامه1 
كدملى4032133451 متولد1322/01/25 صادره از حوزه 4 كبودراهنگ فرزند متوفى 
2-زهرا بهروش نيكنام به شماره شناسنامه4 كدملى40321342780 متولد1338/02/01 
صــادره از حوزه 4 كبودراهنگ فرزنــد متوفى 3-فاطمه بهروش نيكنام به شــماره 
شناســنامه14 كدملى4032071128 متولد1319/6/29 صادره از حوزه 4 كبودراهنگ 
فرزند متوفى 4-محمدحســنى به شــماره شناســنامه347 كدملى4031597576 
متولد1315/04/02 صادره از حوزه 4 كبودراهنگ فرزند متوفى 5-آقاى سلطان زارعى 
به شماره شناســنامه321 كدملى4031597355 متولد1308/4/11 صادره از حوزه 4 
كبودراهنگ فرزند متوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يــا وصيتنامه از متوفي نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد 

شد. (م الف 326)
قاضى حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف گل تپه

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

شرط برگزارى حضورى امتحانات اول و دوم ابتدايى  
در مناطق زرد

 رئيس مركز سنجش و پايش كيفيت با بيان كه برگزارى حضورى امتحانات پايه هاى 
اول و دوم ابتدايــى، در مناطق زرد و با اخذ مجوز كتبى از كارگروه مديريت و كنترل 

ويروس كرونا امكان پذير است. 
به گزارش ايســنا، خسرو ســاكى اظهار كرد: براساس بخشــنامه ارسالى، ارزشيابى 
پيشرفت تحصيلى و تربيتى نوبت اول از دانش آموزان پايه هاى اول و دوم ابتدايى در 
دروس فارسى (خواندن و نوشتن) و رياضى، آزمون عملكردى به صورت حضورى 
در مدرســه، با گروه بندى دانش آموزان و رعايت كامل شيوه نامه هاى بهداشتى برگزار 

مى شود.

امسال 20 هزار پرستار جذب مى كنيم
 وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى از جذب 20 هزار نيروى پرســتار در 
ســالجارى خبر داد و گفت: امسال اولويت با پرســتارانى است كه به عنوان شركتى يا 
قراردادى در مجموعه هاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى زحمت كشيده 
يا در بخش هاى كرونا كار كرده اند. به گزارش ايرنا، سعيد نمكى افزود: براساس آخرين 

ماه سال 97 حدود صد درصد افزايش حقوق و مزايا اتفاق افتاده است.
وى بيان كرد: براى جامعه پرستارى 50 درصد فوق العاده ويژه در احكام لحاظ مى شود. 
به معاونان درمان و توســعه و پرســتارى اعالم كردم كه از اول ســال براى پرستاران، 
عالوه بــر كارانه، فوق العــاده ويژه ديگرى براى عزيزانى كــه در بخش هاى كرونا كار 

مى كردند، به عنوان سختى كار لحاظ كنيم.

كم توجهى اليحه بودجه 1400 به اعتياد و حاشيه نشينى
 رئيس انجمن مددكاران اجتماعى ايران با بيان اينكه موضوعات اعتياد و حاشيه نشينى 
جزو 5 اولويت آسيب هاى اجتماعى كشور به شمار مى روند، گفت: انتظار مى رفت كه 
در اليحه بودجه ســال 1400، برخى از بخش هايى كه دغدغه حاكميت و مردم است 
مورد توجه بيشــترى قرار مى گرفت. سيدحسن موســوى چلك در گفت وگو با ايسنا، 
بيان كرد: امروز كمتر كســى است كه نگران آسيب هاى اجتماعى مانند اعتياد و شرايط 
نامناســب مردم در محالت ناكارآمد شــهرى و حاشيه نشينى نباشد. وى تصريح كرد: 
براســاس آمار ســتاد مبارزه با مواد مخدر درحال حاضر 4 ميليون و 400 هزار نفر در 
كشور با اعتياد درگير هستند و تأثيرى كه مواد مخدر روى كودك آزارى ها، همسرآزارى، 

سرقت ها، طالق و ساير جرايم بر جاى مى گذارد، غيرقابل كتمان است. 

سرماى هوا تا 2 روز آينده در استان همدان 
ماندگار است

آخرين زمستان قرن«عادى» 
  آخرين زمســتان قرن از امروز آغاز مي شود و قرار است زمستانى 

عادي، بدون بارش فراوان يا سرماي زياد را تجربه كنيم.
رئيس بخش پيش بيني اداره كل هواشناسى استان همدان گفت: بارش 
برف در بهمن ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته كمتر و در دي ماه 
نرمال خواهد بود؛ اما در اســفندماه بيش از مدت مشابه سال گذشته 

بارش خواهيم داشت.
محمدحسن باقرى شكيب افزود: ســرماي فصل زمستان نيز نرمال و 

مشابه سال گذشته خواهد بود.
به گفته وى، بر همين اساس آسمان استان در چند روز آينده در بيشتر 
ســاعات صاف تا قسمتى ابرى است و برهمين اساس سرماى هوا تا 

پايان روز چهارشنبه در استان ماندگار است.
كارشناس اداره كل هواشناسى اســتان همدان گفت: سرما در آخرين 

شب سال 5 درجه زير صفر و بيشينه دما 2 درجه باالي صفر بود.
باقرى  شــكيب اظهار كرد: رزن و كرفس با 7 درجه زير صفر، مالير، 

نهاوند و گل تپه با منفي 6 درجه سردترين شهرهاي استان بودند.
به گفته وي، نقشــه هاى ماهواره اى وجود يك سامانه بارشى را در 
ترازهاى باالتر نشــان مى دهد كه از بعدازظهر چهارشنبه به تدريج 
آســمان اســتان را تحت تأثير خود قرار مى دهــد، به نحوى كه در 
روزهاى پايانى هفته شــاهد بارش پراكنده برف در ســطح استان 

خواهيم بود.
وى با اشــاره به اينكه سرماى هوا همچنان تا روزهاى پايانى هفته 
در اســتان همدان ماندگار است، افزود: براى روزهاى پنجشنبه و 
جمعــه افزايش حدود 2 درجه اى دماى هوا را براى اســتان پيش 

مى كنيم. بينى 
كارشــناس اداره كل هواشناسى اســتان همدان با بيان اينكه شنبه شب 
سردترين شب استان در سالجارى بود، گفت: دماى هواى شهر همدان 
در سردترين ساعت 8 درجه سانتيگراد زير صفر و در گرمترين زمان 

يك درجه سانتيگراد باالى صفر بود.
آب وهواى اســتان همدان در نتيجه وجود كوه هاى مرتفع، رودخانه ها 
و پســتى و بلندى هاى زياد به شدت متغير است و زمستان هاى سرد، 

پربرف و باران و تابستان هاى معتدل دارد.

اقتصاد برتر: تحول اقتصاد در انتهاى قرن؟
ــه  ــى ب ــه تكون ــواد ي ــاد، مى خ ــوش مي ــه ب ــور ك  اين ط

ــده!! ــودش ب خ
بهار: لحظه شمارى كرونا براى شكار در شب يلدا

 شمارش معكوس براى رنگ بندى مجدد شهرها!!
آفتاب اقتصادى: سوءمديريت يا سودجويى واسطه ها؟

 اسمش مهم نيست، جيب خالى مردم مهمه!!
آرمان ملى: يلدا را به رنگ نارنجى حفظ كنيم

 حفظ رنگ پاييرى در آخرين شب فصل!!
آفتاب: اخراجى هاى بازار مسكن

  دو روز ديگه سر از يه  اداره ديگه درميارن!!
ابرار اقتصادى: ركوردزنى قيمت ها در بازار يلدايى

ــى  ــن!! ك ــره كن ــوان كارو يه س ــر مى خ ــاى آخ ــن دم دم  اي
بــه كيــه!!

ابتكار: بازار خودرو در جاده آرامش
 فعال خودرو زده تو فاز ريلكسى!!

اسكناس: بهبود معيشت در سايه رشد اقتصادى
 هيچ چيزى در سايه رشد نمى كنه!!

افكار: دالالن خودرو حتما متضرر مى شوند
 كفگيرشون خورده ته ديگ!!

اقتصاد برتر: نخستين يلدا دور از همى
 از قديم گفتن دورى  و دوستى!!
FATF آسيا: اقتصاد بالتكليف بدون

 اقتصادم يه سر داره و هزار تا سودا!!
آفتاب اقتصادى: 93 هزار طرح نيمه تمام معطل بودجه

 تا شروع قرن جديد صدتاش پر شده!! 
تجارت: اميدوارى به گشايش هاى اقتصادى

 مگه چاره ديگه اى جز اميدوارى داريم؟!

مبلغ تضمين فرآيند مبلغ برآورد اوليه (ريال)موضوع مناقصه
ارجاع كار (ريال)

مهلت دريافت اسناد از 
سامانه ستاد

مهلت بارگذاري اسناد در 
سامانه ستاد

تاريخ بازگشائي پاكاتتاريخ جلسه توجيهي

تعميرات 
پاركينگ 

نفتكشه اي انبار 
نفت ايثارگران

15/690/296/111784/514/805
از تاريخ 99/10/01 

لغايت
99/10/08 

تا ساعت 14 روز 
دوشنبه 

مورخ 99/10/22

ساعت 10 صبح روز 
چهارشنبه 

مورخ 99/10/17
 در سالن جلسات ستاد 

منطقه همدان

ساعت 10 صبح روز 
سه شنبه 

مورخ 99/10/23

نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرين آئين نامه تضمين معامالت دولتي مصوبه هيأت محترم وزيران 
(توضيح اينكه ضمانت نامه پست بانك قابل پذيرش نمي باشد) و يا واريز سپرده نقدي به حساب شماره 9200030173 بانك ملت شعبه جهان نما و با شناسه واريز 30126 

به مبلغ مندرج در جدول فوق مي باشد. (اعتبار ضمانت نامه هاي صادره به مدت 3 ماه از آخرين مهلت بارگذاري اسناد و تا تاريخ 1400/01/22) توضيح اينكه تحويل 
فيزيكي پاكت حاوي تضمين تا قبل از جلسه بازگشايي پاكت ها به دبيرخانه كميسيون مناقصات به آدرس همدان، آرامگاه بوعلي سينا، جنب شركت مخابرات استان، 

شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان (دبيرخانه كميسيون مناقصات) الزامي است.
مدت قرارداد: پس از ابالغ به برنده مناقصه و عقد قرارداد به مدت چهار ماه شمسي مي باشد.

شرايط متقاضي و مدارك مورد نياز: 
■  دارا بودن ظرفيت آزاد و بارگذاري گواهي از سايت ساجار

■  بارگذاري گواهي تأييد صالحيت معتبر از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري (حدأقل پايه 5 در رشته ابنيه) 
■  بارگذاري گواهي تأييد صالحيت ايمني معتبر صادره از سازمان تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

■  بارگذاري فرم تكميل شده استعالم ارزيابي كيفي و ارزيابي HSE به همراه مدارك و مستندات مربوطه 
■  احراز امتياز قابل قبول (حداقل 60 امتياز) براساس معيارهاي ارزيابي كيفي مندرج در اسناد ارزيابي
■  احراز امتياز قابل قبول (حداقل 60 امتياز) براساس معيارهاي ارزيابي HSE مندرج در اسناد ارزيابي

■  بارگذاري تصاوير قراردادهاي انجام كار مشابه و تصاوير رضايت نامه (اصل يا برابر اصل شده) از كارفرمايان قبلي درخصوص كيفيت پيمان ها (حدأقل 3 مورد)
■  بارگذاري صورت هاي مالي شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت گردش وجوه نقد به همراه يادداشت ها و توضيحات همراه صورت هاي مالي و گزارش 

حسابرسي صورت هاي مالي حداقل براي 2 سال اخير و گردش حساب بانكي به نام شركت 
■  بارگذاري گواهينامه ثبت نام مؤديان مالياتي صادره از سازمان امور مالياتي و همچنين ارائه مفاصا حساب تأمين اجتماعي قراردادهاي قبلي

■  بارگذاري تصوير كارت ملي و شناسنامه مديرعامل و اعضاى هيأت مديره شركت، تصوير صفحات اساسنامه شركت، آگهي تأسيس شركت به همراه آخرين 
تغييرات آن ثبت شده در روزنامه رسمي 

■  بارگذاري كد ثبت شده در پايگاه ملي مناقصات، ارائه كد اقتصادي و شناسه ملي
 (مضافاً اينكه مناقصه گزار مختار خواهد بود نسبت به استعالم عملكرد شركت كنندگان در مناقصه از ساير ادارات، ارگان ها و سازمان هاي مربوطه اقدام و از نتيجه 
آن در ارزيابي مناقصه استفاده نمايد. همچنين درصورت داشتن قرارداد انجام كار مشابه با مناقصه گزار، ارائه رضايت نامه در تمام قراردادهاي منعقده با كارفرما 

الزامي مي باشد)
■  بارگذاري گواهي امضاى صادرشده از دفاتر اسناد رسمي براي فرد يا افرادي كه طبق اساسنامه شركت و آگهي آخرين تغييرات (چاپ شده در روزنامه رسمي) 

مجاز به امضاى اسناد تعهدآور مي باشند. 
■  تأمين اعتبار گواهينامه هاي مورد اشاره در بندهاي فوق در طول مدت فرآيند تشريفات برگزاري مناقصه و اجراي كار، الزم و بر عهده شركت كننده در مناقصه 

مي باشد.
■  درصورت اعالم مناقصه گزار، ارائه اصل و يا تصوير برابر اصل شده كليه مدارك فوق (در دفاتر اسناد رسمي) از سوي شركت كنندگان الزامي خواهد بود. 

- ضمناً بازگشايي پاكت ها با حدأقل سه شركت كننده در مناقصه انجام خواهد شد.
** شركت كنندگان مي بايست اسناد مناقصه را با استفاده از توكنهاي مربوطه، مهر و امضاي ديجيتال نموده و بارگذاري نمايند. الزم به ذكر است پيشنهادهاي 

فاقد مهر و امضاي ديجيتال مورد پذيرش نخواهند بود.
تلفن تماس: 08132647100 – 08132675164 (واحد خدمات مهندسي منطقه)- شماره فاكس 08138275010 

تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم: 99/10/03  تاريخ انتشار آگهي نوبت اول: 99/10/01  

شــركت ملــى پخــش فرآورده هــاى نفتــى منطقــه همــدان به عنــوان مناقصه گــزار درنظــر دارد مناقصــه 
مشــروحه ذيــل را از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت برگــزار نمايــد. كليــه مراحــل برگــزاري مناقصــه 
ــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و  ــت (ســتاد) ب ــداركات الكترونيكــي دول ــق ســامانه ت از طري
ــد. الزم  ــد ش ــر داده نخواه ــب اث ــد ترتي ــال گردن ــور ارس ــامانه مذك ــر از س ــه غي ــي ك ــت ها و مدارك ــه درخواس ب

اســت متقاضيــان درصــورت عــدم عضويــت قبلــي، در ســايت مذكــور ثبت نــام نمــوده و نســبت بــه دريافــت گواهــي امضــاي 
ــدام نماينــد. ديجيتــال جهــت شــركت در مناقصــه اق

روابط عمومى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان

اول

دانشنامه تحصيلى به نام عطيه سماواتى، فرزند محمد، به شماره شناسنامه: 
3860386931 و با شماره تأييديه مركزى: 149317102758 در رشته 

مهندسى شهرسازى در مقطع كارشناسى از دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى به نام ميثم نگهدار پنيرانى، فرزند عيسى، 
به شماره شناسنامه: 3830269080 و با شماره دانشجويى: 

9512507050 در رشته مهندسى كامپيوتر از دانشگاه بوعلى سينا 
همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 پژوهــش از مهم تريــن اركان و به عنوان 
شــاخصه توســعه و تعالى كشــور شناخته 
مى شود. دانسته  هاى جهان پيرامون با مطالعه 
منابع اطالعاتى موجود و بنا بر پژوهش  هاى 
انجام شــده به دســت مى آيد و جامعه  روبه 
نهادهايى است كه فرهنگ  نيازمند  توســعه 
پژوهش را در مســيرهاى عقالنى به جريان 
بيندازند. توسعه پايدار با ساختارهاى علمى 
و پژوهشــى جامعه، رابطه اى تنگاتنگ دارد 
كه از خالل آن مى توان از يافته ها و نظريات 
ارزشــمند در جهت اهداف ملى بهره بردارى 

كرد. 
فرهنــگ تحقيقــات به همراه خــود نوعى 
شــناخت  و  دارد  همــراه  را  آينده نگــرى 
مى تواند  پژوهشــى  و  علمــى  ظرفيت هاى 
در اشــاعه و تقويت فرهنــگ پژوهش مؤثر 
باشد. لذا مديريت پژوهش يكى از مهم ترين 
مؤسســات  و  ســازمان ها  در  مديريت هــا 

پژوهشى است. 
نگاهى گذرا به عملكرد ســازمان هاى بزرگ 
نشــان مى دهد كه ســازمان ها بــراى نيل به 
موفقيت، وابستگى شديد به نقش پژوهش و 
فناورى دارند. تقاضاهاى تغييريافته مشتريان، 
افزايش روند توســعه فناورى ها و مهمتر از 
همه رقابت شديد بين المللى موجب افزايش 
اهميت اين مقوله در سازمان ها و جامعه شده 

است. 
صنعت نيــز براى بهبــود مديريت پژوهش 
خود نيازمند جذب نتايج تحقيقات اســت. 
تحقيقات ســازمان يافته موتور پيشرفت همه 
جوامــع امروزى اســت، آنان كــه از منظر 
اقتصادى به تحقيقــات مى نگرند و اصحاب 
عدد و رقمند، بدين حقيقت توجه دارند كه 
بــه ازاى هر ريال ســرمايه گذارى تحقيقاتى 
مى توان به طور متوســط 30 ريال برداشــت 
كرد، كه اين بازدهى از كمتر ســرمايه گذارى 
ديگرى انتظار مى رود. همين اســت كه سهم 
هزينه هاى تحقيقاتى از درآمد ناخالص ملى، 
در همه كشــورها روبه رشــد دارد و حتى 
بنگاه هاى خصوصى هوشمند نيز پيوسته در 
صدد هســتند كه بر سرمايه گذارى تحقيقاتى 
خود بيفزايند و گوى سبقت را در اين ميدان 
از همگنــان برباينــد. در واقع پياده ســازى 
موفقيت آميــز اين اســتراتژى مســتلزم اين 
است كه عوامل مختلف همچون نيازسنجى 
پژوهشى، برنامه ريزى پژوهشى، تأمين منابع 
پژوهشــى، نظارت پژوهشــى، اســتفاده از 
نتايج پژوهشــى، حمايت پژوهشى، فرهنگ 
ســازمان پژوهى و ســازمان دهى پژوهشــى 
داراى ويژگى هاى خاصى بوده و از انسجام 
و هماهنگــى الزم برخوردار باشــند. وجود 
شــكاف و ناهماهنگى در بيــن اين عوامل 
مانــع پياده ســازى موفقيت آميز اســتراتژى 
مديريت پژوهش خواهد شــد. با اين مقدمه 
و با درنظرگرفتن مســئوليت اجتماعى افراد، 

بنگاه ها و شــركت ها در حوزه هاى مختلف 
پژوهشــى با نگاه توســعه همه جانبه و تأثير 
مستقيم نتايج تحقيقات بر توسعه اقتصادى، 
مى تــوان بــه نقش مؤثــر آزمايشــگاه هاى 
تحقيقاتى و كنترل كيفى در كشــور اشــاره 
نمود. بدون ترديد علم نقش غيرقابل انكارى 
در توليد ثــروت دارد و هيچ فناورى بدون 
طى مراحل آزمايشــگاهى توسعه نمى يابد و 

اين امر تقريبًا محال است.
بنابراين آزمايشــگاه  هاى كشــور يك ثروت 
ملى اســت و جود نخبگان و ســرمايه  هاى 
انسانى سرشار در بخش آزمايشگاهى كشور 
مزيد بر اين مدعاســت. دنيا نتايج تحقيقاتى 
را كه پشــتوانه آزمايشگاهى نداشته باشد، به 
رسميت نمى شناســد و يكى از پيوست  هاى 
علمى و فناورى داشتن پشتوانه آزمايشگاهى 
است. آزمايشــگاه تحقيقاتى و كنترل كيفى 
شــيمى تجزيه راك نيز در اســتان همدان با 
همين هدف تأسيس و با يك دهه سابقه ارائه 
خدمات آموزشــى، پژوهشى، كنترل كيفى و 
مشــاوره اى و با تكيه بر نيروهاى متخصص، 
متعهد، توانمند و مجرب به عنوان آزمايشگاه 
همكار استاندارد، همكار سازمان غذا و دارو، 
معتمد محيط زيســت و مرجع سازمان جهاد 
كشــاورزى با تمام توان در خدمت صنعت 

استان و كشور مى باشد. 
به عالوه اين آزمايشــگاه با كســب مجوز از 
ســازمان صنعــت، معدن و تجــارت آماده 
ارائه خدمات فنى مهندســى و مشاوره اى در 
شــيميايى،  غذايى،  صنايع  متنوع  حوزه هاى 
پليمرى، نفــت و گاز و پتروشــيمى، بهبود 
كيفيــت و همچنين صنايع زيســت محيطى 
اســت و تمام توان خود را در جهت بهبود 
كيفيــت، اصالح فرموالســيون، نوآورى در 
توليدات داخلــى، توليد علــم، خالقيت و 
نوآورى، خودكفايــى در توليد مواد اوليه و 
محصــول، رونق توليــد و افزايش بازدهى، 

پرورش نيروى متخصــص و بومى، اقتصاد 
مقاومتــى و كاهش هزينه هــا، بهبود كيفيت 
و رقابــت در بازارهــاى خارجى و بهرورى 
هرچه بيشــتر از تكنولوژى روز دنيا به كار 
بســته اســت زيرا در نهايت بهبود كيفيت و 
اصالح فرايند توليــد منجر به فراهم نمودن 
امكان رقابت كاالهاى توليد داخل با كاالهاى 
مشــابه خارجى و تالش جهت گســترش 
حضور در بازارهاى جهانى را در پى خواهد 

داشــت. همچنين اين آزمايشــگاه به عنوان 
پل ارتباطى صنعت و دانشــگاه آماده است 
تا نتايج طرح هاى تحقيقاتى مســأله محور را 
پس از انجام مراحل آزمايشگاهى در اختيار 
صنعت اســتان قرار دهد و بــا ايجاد اعتماد 
دوسويه بين دانشــگاه و صنعت گام مؤثرى 
در توســعه تكنولوژى صنعتى برداشــته و 
شــكاف قابل توجه بين ظرفيت هاى علمى 
كشــور با نيازهاى بخــش صنعت را در حد 

توان و ظرفيت خود پر كند.
 امروزه، دانش نيز مانند ســاير كاالها بايد با 
روش هاى مناســب به بازار عرضه شــود تا 
توجــه متقاضيان را جلب كند. برخى صنايع 
نيز توان نيازســنجى آموزشــى و پژوهشى 
ندارنــد؛ بنابراين گاهى نبــود ارتباط به دليل 
بى نيازى نيست، بلكه به دليل تشخيص ندادن 
نياز اســت. يكى از كاركردهــاى مهم ما در 
واحد تحقيق و توسعه اين آزمايشگاه، تحليل 
آســيب ها در صنعت و مشكالت موجود و 
مستندسازى آنها و ســپس، سفارش كار به 
دانشگاه هاســت تا بتوانيــم از ظرفيت عظيم 
دانشــگاه در جهت توســعه و بهبود صنعت 
مبتنى بر تكنولوژى هاى روز دنيا قدم مؤثرى 

برداريم.
*خاطره خانلرزاده، دكترى شيمى فيزيك، مدير 
عامل آزمايشگاه شيمى تجزيه راك، رئيس كانون 
زنان بازرگان استان همدان، نائب رئيس كميسيون 
آموزش و پژوهش اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و 
كشاورزى استان همدان

اهميت پژوهش و آينده پژوهى در توسعه اقتصادى كشور

 آزمايشگاه هاى تحقيقات 
ضامن كنترل كيفيت محصول هستند

گزارش ويژه

كشف خودروي سرقتي در همدان
 فرمانده انتظامي شهرســتان همدان از كشف يك دستگاه خودرو 

سرقتي در اين شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، جمشيد باقري گفت: مأموران 
كالنتري 19 همدان، حين گشت زني در بلوار فرودگاه همدان به يك 

دستگاه خودرو سواري پرايد مشكوك شدند.
وي افزود: پس از اســتعالم از سيستم پليس آگاهي مشخص شد، اين 
خودرو داراي سابقه سرقت از اســتان «مركزى» است كه با اقدامات 
فنى و پليسى اين وسيله نقليه متوقف و 2 متهم در اين زمينه دستگير 
و به مقر انتظامى انتقال داده شــدند. باقري بيــان كرد: در تحقيقات 
اوليه مشخص شد سارقان سابقه دار بوده و پيش تر نيز به دليل سرقت 
موتورسيكلت، ســرقت خودرو و لوازم خودرو دستگير شده اند. اين 
مقام انتظامي با اشاره به اين كه متهمان تاكنون به 3 فقره سرقت لوازم 
خودرو اعتراف كرده اند، گفت: متهمان پس از تشكيل پرونده به مرجع 
قضايي معرفي شــده و تحقيقات پليس براي كشف جرايم احتمالي 
ادامه دارد. فرمانده انتظامي شهرســتان همدان در پايان از شهروندان 
خواست: با توجه به هشــدارهاي پليس درباره پيشگيري از سرقت، 
درصورت مشاهده هرگونه موارد مشكوك، مراتب را در اسرع وقت 

از طريق تلفن 110 به پليس اطالع دهند.
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مديرعامل شركت توزيع نيروى برق خبر داد
تبديل 250 كيلومتر شبكه مسى برق 

به كابل خودنگهدار در استان
 مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان با بيان اينكه امسال 
250 كيلومتر تبديل شبكه مسى برق به كابل خودنگهدار در استان را در 
دستور كار داريم، گفت: از اين ميزان، سهم شهرستان اسدآباد 25 كيلومتر 

است كه مقدمات كار فراهم شده و درحال پيگيرى و انجام است.
به گزارش بازار، شيرزاد جمشيدى در ديدار با سرپرست فرماندارى اسدآباد 

گفت: تبديل شبكه هاى سيمى به كابل خودنگهدار از جمله اقداماتى است 
كه در شهرستان اسدآباد درحال اجرا است.

مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان افزود: تبديل شبكه ها به 
كابل خودنگهدار مزاياى بسيارى از قبيل كاهش سرقت، رفع ضعف ولتاژ، 
ايمن سازى شبكه در زمان بحران، زيباسازى مبلمان شهرى را در پى دارد.
جمشــيدى با اشاره به اينكه براى ســال 1400 نيز 400 كيلومتر تبديل 
شــبكه مسى به كابل خودنگهدار را پيشنهاد كرده ايم، عنوان كرد: اسدآباد 

مى تواند به عنوان پايلوت استان در اين زمينه معرفى شود.

مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان با بيان اينكه شهرستان 
اسدآباد در حوزه وصول مطالبات نسبت به ديگر شهرستان ها عقب تر است، 
گفت: عمده طلب توزيع برق از ادارات و مشــتركين روستايى شهرستان 
است كه در اين راستا نيازمند مشاركت و مساعدت فرماندارى براى ترغيب 

مشتركين به پرداخت بدهى برق مصرفى هستيم.
وى عنوان كرد: شركت توزيع نيروى برق، درآمد هزينه اى بوده و هرچه در 
حوزه وصول بهتر عمل شــود امكان ارائه خدمات مطلوب تر فراهم خواهد 

شد.

جاى خالى زنجيره توليد چرم در همدان
 «سند راهبردى و عملياتى توســعه استان همدان بارها تأكيد 
كرده كه بايد در مســير توســعه و گســترش صنايع دستى محلى 
مانند چرم پيش رويم و در عرصه صادرات آنها به كشورهاى هدف 
قدم برداريم، اما اين درحالى اســت كه هنــوز زنجيره توليد چرم 
همدان شكل نگرفته و ظرفيت ها يكى پس از ديگرى ناديده گرفته 
مى شود.» اين جمالت بخشــى از يادداشت شكيبا كوليوند؛ فعال 

رسانه اى براى بازار است كه در ادامه مى خوانيد.
در وضعيتى كه تحريم ها و شيوع ويروس كرونا بر بدنه صنايع دستى 
و توليد فشــار وارد كرده گويى در استان همدان نيز َگرد فراموشى 
و بى توجهى بر «صنعت چرم همدان» نشسته تا جايى كه در سايه 
تحريــم و كرونا روبه زوال اســت! حال آنكه در ســال جهش توليد 
هســتيم و هرگونه كوتاهى در حمايت از توليــد را حتى مى توان 

خيانت ناميد.
درحالى درگذشــته هاى نه چندان دور اســتان همــدان به لحاظ 
بهره منــدى از مراكز دام پرورى درزمينــه توليد مصنوعات چرمى 
به خصوص مصنوعاتى از نوع چرم گاوى از شهرت خاصى برخوردار 
بوده و حتى چرم توليدى در همدان به علت كيفيت و كميت خاص 
آن شهره بوده و در خبرهاى مربوط به سال هاى گذشته، آگهى هاى 
جذب نيرو و كمبود نيرو در واحدهاى توليدى اين عرصه را شاهد 

بوده ايم كه اين روزها، رمقى براى بازار چرم همدان نمانده است.
اين درحالى اســت كه بيشــتر برندهاى مشــهور چرم در كشور، 
توليداتشــان را از همدان تأمين مى كنند اما اســمى از همدان در 
اين  بين نيست و عالوه بر اينكه برند چرم همدان حمايت نمى شود، 
مشــتريان همدانى نيز همان كيف و كفش هاى خود را بايد به نام 

و برند چرم هاى ديگر و باقيمت بسيار باالترى خريدارى كنند!
اما به راســتى جــاى زنجيره چرم در همدان كجا اســت؟ چرا اين 
زنجيره مورد توجه نيســت؟ اين امر و بى توجهى به ايجاد زنجيره 
چــرم در همــدان نه به نفــع توليدكننــدگان و مصرف كنندگان 
كاالهاى چرمى بلكه به نفع دالالنى اســت كه در اين بين سودهاى 

بسيار مى برند؟
در ســند راهبردى و عملياتى 3 ساله توســعه استان همدان بارها 
و البته در جاىجــاى آن مى توان نام چرم همدان را بهعنوان يك 
ظرفيت و پيشينه توليد صنايع دستى ديد كه بايد از اين ظرفيت ها 
بهره ببريم؛ همچنين بارها تأكيد شــده كه بايد در مسير توسعه و 
گســترش صنايع دســتى محلى مانند چرم (دباغى و سراجى) در 
اســتان همدان پيش رويم و در عرصه صادرات آنها به كشورهاى 
هدف قــدم برداريم، اما در اين بين به راســتى چه قدم هايى براى 
فعاالن اين عرصه و البته نام و نشان چرم همدان و زنده نگه داشتن 
آن برداشــته شده است؟ حال كه از اجراى اين سند  3ساله حدود 
دوسوم راه را آمدهايم، چه  كرده ايم؟ در اين روزهاى شيوع ويروس 
كرونا و اعمال محدوديت ها و مشــكالت صادراتى، آيا فكرى براى 

فعاالن اين عرصه كردهايم؟
چرا از سرمايه گذاران بزرگ در اين عرصه حمايت نمى شود تا بتوان 
زنجيره توليد چرم در همدان را تكميل كرد؟ ســرمايه گذارانى كه 
بتوانند برند چرم همدان را معرفى كرده و در شــهرى كه راســته 
دباغ خانه و چرمش در گذشته هاى دور رونق اقتصادى اين شهر را 

به همراه داشته است نيازمند حمايت هستند.
ــل  ــه از تكمي ــى اســت ك ــا چوب هاي ــه همــه اينه و به راســتى ك
ــم! هميــن نداشــتن  ــره چــرم در همــدان مى خوري ــودن زنجي نب
ــب  ــان مناس ــود صادراتم ــث مى ش ــر، باع ــويى ديگ ــد از س برن
ــاز هــم چــرم  ــر صادراتمــان مناســب هــم باشــد، ب نباشــد و اگ

ــد. ــام مى مان ــه گمن ــت ك ــدان اس هم
نكته قابل تأمل ديگر اينكه ســابقه ايــن صنعت در همدان چنان 
طوالنى اســت كه اين شــهر را شــهر دباغخانه ها نيــز ناميده اند؛ 
به طورى كه در نوشــته هاى تاريخى آمده اســت؛ ويليامز جكسن 
مستشــرق و زبانشناس آمريكايى كه در ســال 1281 شمسى از 
همدان بازديد كرده در ســفرنامه اش مى نويســد: بازرگانان از اين 
شــهر به عنوان انبار ايران ياد مى كنند؛ از جمله كاالهاى بازرگانى 
اجنــاس چرم را بايد نام برد، زيرا همدان شــهر دباغخانه هاســت 
و همدانيان در ســاختن و پرداختن و عمل آوردن پوســت گاو و 
گوسفند و ساختن اشياى مفيد و اجناس تجملى در آنها شهره اند.

 نخســتين كارخانه توليد چرم به روش ماشــينى در شهر همدان 
كارخانه چرم ارباب اردشــير كه اين كارخانه حدود 80 سال پيش 
به همت فردى به نام ارباب اردشــير يگانگى ســاخته شــده و در 
اين كارخانه عالوه بر شــيوه كار، دســتمزد كارگران، نحوه رفتار با 
كارگران، امكانات بهداشتى و رفاهى و بسيارى موارد ديگر كه تا آن 
زمان براى كارگران تازگى داشت به مرحله اجرا درآمده است؛ اين 
كارخانه اكنون تحت تملك دانشــگاه بوعلى سينا است و به محل 

موزه تاريخ طبيعى همدان تبديل شده است.
از ديگر قديمى ترين كارخانه هاى چرم سازى در همدان، مى توان به 
توليدى چرم همدان اشــاره كرد كه به همت حاج تقى شهباز بنا 
شــده بود و وى در زمينه چرم ساالمبور جزو نخستين بنيانگذاران 

اين صنعت بود.
امــا اين روزها همين ســاالمبورها را صادر مى كنيم و در كشــور 
به مرحله تكميلى توليد نمى رســيم به طورى كــه به گفته محمد 
الهوتى رئيــس اتحاديه صادركنندگان ســاالمبور با توجه به 20

ميليون رأس كشــتار در داخل و تقاضاى 2 ميليون رأس در داخل 
بايد مابقى صادر شــود اما به دليل نبود زيرســاخت هاى الزم، باال 
بودن قيمت هاى تمام شــده، نبود دانش فنى متناسب با درخواست 
خارجى و فرســودگى خطوط توليد كماكان صادركننده ساالمبور 
در كشــور و بخش كراس هستيم كه اگر زنجيره توليد چرم كامل 

نشود به هدف نخواهيم رسيد.
در اســتان همدان تعــداد فعاالن حوزه صنعت چــرم به هزار نفر 
مى رســد و به نظر مى رســد زمان آن رســيده تا در سال جهش 
توليد به جاى نظاره گر بودن خاموشــى چراغ هــاى توليد در اين 
عرصه، رونق دوباره را به توليد و فروش و البته صادرات اين صنعت 
بازگردانيــم و با تكميل زنجيره توليد چرم از دامپرورى هايمان كار 

را آغاز و تا صادرات چرم همدان روند را ادامه دهيم.

ارائه 415 هزار خدمت غيرحضورى 
توسط شركت گاز استان

 مديرعامل شــركت گاز اســتان همدان از ارائه 415 هزار خدمت 
غيرحضورى در 8 ماهه امسال توسط شركت گاز استان همدان خبرداد.
به گزارش بازار، عبدا...فياض افزود: از ابتداى سالجارى تا انتهاى آبان ماه، 
نزديك به 415 هزار خدمت غيرحضورى شــامل رؤيت صورتحساب، 
اعالم كاركرد، پرداخت آنالين صورتحســاب و تمامى خدمات 22گانه 

تعريف شده از سوى شركت ملى گاز ايران ارائه شده است.
وى گفت: مشــتريان شركت گاز اســتان همدان، 32 درصد از سايت 
پرتال، 8 درصد از تلفن گويا،  56 درصد از سامانه پيامكى و 4 درصد از 

اپليكيشن موبايلى استفاده كرده اند.
مديرعامل شــركت گاز استان همدان اعالم كرد: عالوه بر اين خدمات 
غيرحضورى، طى اين مدت بيــش از 82 هزار خدمت از طريق دفاتر 

پيشخوان دولت در سطح استان ارائه شده است .
فياض گفت: همچنين نزديك به 380 پيام مردمى شامل 17 پيشنهاد، 
115 شكايت و 247 درخواست از طريق سامانه CRM شركت پاسخ 
داده شده كه درصد بااليى از مراجعين از خدمات غيرحضورى رضايت 

داشته اند.

مدير جهاد كشاورزى بهار خبر داد
پرداخت 145 ميليارد ريال تسهيالت در قالب 

«كشاورز كارت» به كشاورزان بهارى
 مدير جهاد كشاورزى بهار از پرداخت 145 ميليارد ريال تسهيالت 

در قالب «كشاورز كارت» به كشاورزان اين منطقه خبر داد.
عبدالحســين اكبرى در گفت وگو با خبرنگار بــازار از تخصيص 145

ميليارد ريال تسهيالت «كشاورز كارت» به كشاورزان گندم، جو و كلزا 
كار شهرستان بهار خبر داد.

وى با اشــاره به اينكه «كشــاورز كارت» براى تأمين نقدينگى توليد 
محصوالت كلزا، گندم و جو توســط شعب بانك كشاورزى در اختيار 
كشاورزان قرار مى گيرد؛ افزود: طرح «كشاورز كارت» يك اقدام بزرگ 

و ملى محسوب مى شود و بايد با جديت آن را دنبال كنيم.
مدير جهاد كشــاورزى بهار «كشاورز كارت» را اقدامى براى حمايت از 
كشاورزان دانست و افزود: با تصميم وزارت جهاد كشاورزى مقرر شده 
تا كشاورزان از «كشــاورز كارت» براى خريد كود استفاده كنند و بنا 
است تا عالوه بر كود، ساير نهاده ها نيز در آينده مشمول اين كارت شود.

وى با اشــاره به توجه ويژه وزارت جهاد كشاورزى به توليد محصوالت 
استراتژيك مصوب برنامه هاى اقتصاد مقاومتى، گفت: براى اين منظور 
تســهيالتى براى تأمين بخشى از هزينه ها به عنوان سرمايه در گردش 
از طريق بانك كشاورزى درنظر گرفته شده تا كشاورزان براى كاشت و 

داشت از آن استفاده كنند.
اكبرى ادامه داد: اين كارت ها مكانيسمى است تا بخشى از هزينه هاى 
توليد در ابتداى فصل كشــت را تأمين كند و در زمان برداشــت اين 

هزينه ها از محل فروش محصول مستهلك شود.
مدير جهاد كشاورزى بهار عنوان كرد: كارمزد اين تسهيالت 12 درصد، 
يكســاله و متناسب با برداشت محصول اســت و كشاورزان مى توانند 
با استفاده از آن نســبت به خريد نهاده هاى موردنياز براى محصوالت 

استراتژيك (گندم، جو و كلزا) خود اقدام كنند.

عرضه برنج ايرانى توسط ستاد فرمان 
امام(ره) در استان 

 معاون مديركل ســتاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) در اســتان 
همدان از عرضه و فروش برنج ايرانى توسط اين ستاد در استان همدان 

خبر داد.
على چهاردولى در گفت وگو با خبرنگار بازار با بيان اينكه در راســتاى 
تأمين كاالهاى اساسى مردم ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) در 
استان همدان نسبت به راه اندازى ســايت «هست اينجا» اقدام كرده 
اســت، گفت: از طريق اين سايت كاالهاى ضرورى و اساسى با قيمت 

مناسب و كيفيت عالى عرضه مى شود.
معاون مديركل ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) در استان همدان 
با اشــاره به اينكه اين ســتاد فروش برنج ايرانى طارم درجه يك را با 
قيمت مناسب آغاز كرده است، افزود: درحال حاضر فروش برنج ايرانى 
طارم درجه يك به قيمت هر كيلو گرم 25 هزار و 500 تومان از طريق 

سايت «هست اينجا» انجام مى شود.
وى با بيان اينكه در اين طرح هر فرد مى تواند از طريق كد ملى نسبت 
به خريد 3 كيســه ده كيلويى برنج اقدام كنــد، گفت: اين اقدام براى 
كنترل بازار و كاهش قيمت برنج و در شرايطى كه بسيارى از مشاغل 
به دليل شــيوع كرونا دچار آسيب شدند در تمام شهرستان هاى استان 
همدان انجام مى شود. چهاردولى همچنين با يادآورى اينكه در سايت 
«هست اينجا» فروش ماســك، مواد ضدعفونى كننده و لوازم التحرير 
برنامه ريزى شده است، گفت: در ده روز آينده فروش تبلت دانش آموزى 

از طريق اين سايت نيز كليد مى خورد.
معاون مديركل ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) در استان همدان 
با تأكيد بر اينكه درحال حاضر ســامانه فروش برنج باز اســت و مردم 
مى توانند براى خريد اقدام و ثبت نام كنند، گفت: فروشن ماسك و مواد 
ضدعفونى كننده نيز طبق روال گذشته درحال انجام است و تا ده روز 

آينده فروش تبلت دانش آموزى و لوازم التحرير آغاز مى شود.
وى عنوان كرد: كســانى كه قصد خريد از ســامانه را دارند مى توانند 

اقدام كنند. hastinja.ir از طريق ثبت كدملى خود در وب سايت

خبريادداشت

سرپرست استان: 
پروين قادري دانشمند

خبرنگاران:پروين قادرى دانشمند، فاطمه 
خزائى، شكيبا كوليوند، اكرم محمدى

شماره تلفن: 09183149040

 در استان همدان شــركت ها و واحدهايى 
هســتند كه ادوات پتروشــيمى مى سازند كه 
يكى از طرح هاى فناورانه و نوآورانه پارك علم 
و فناورى همدان و مستقر در شهرستان مالير 
با عنوان «قير خودترميم اصالح شــده پليمر 2 
هيدروكسى اتيل متاكريالت براى استفاده در 

مخلوط آسفالت گرم» است.
مختــرع اين نوع قير و ارائه دهنده طرح مذكور 
در گفت وگو با خبرنگار بازار درباره اختراع خود 
چنين مطرح كرد: با توجه به آســيب پذيرى 
آســفالت خيابان هــا و بزرگراه ها، توانســتيم 
بــا به كارگيــرى دانش بومى در كشــور براى 
نخستين بار قير خودترميم شونده را به عنوان 

نخستين نمونه آن در دنيا توليد كنيم.
على قنبرى با بيان اينكه اين محصول به نوعى 
«نفت پايه» محســوب مى شــود، عنوان كرد: 
با انجــام فرايندهاى فناورانه، قيــر خالص را 
تغييــر داده و قيرى بــا خاصيت خودتعميرى 
و خودترميمى توليــد كرديم كه اين محصول 

عمرى چند برابر نمونه خالص دارد.
وى بــا بيان اينكه به واســطه اين قير مى توان 
آســفالت هاى هوشــمند را توليد كرد، يادآور 
شــد: مقاومت در برابــر ترك خوردگى، بهبود 
خواص رئولوژيكى (علم جريان و تغيير شــكل 
جريان هــا) و خواص فيزيكى، مقاومت در برابر 
آسيب هاى رطوبتى و ترميم آسيب ديدگى ها 
با عمر چندبرابر از جمله مزيت هاى توليد قير 

ترميم شونده است.
مديرعامل اين واحد فنــاور در ادامه گفت وگو 

با تصريح بر اينكه پليمر اين آسفالت ها قابليت 
آن را دارد كــه بارها ترميم شــود، اظهار كرد: 
اين آســفالت در برابر بارندگى ها، سرما و تردد 
ماشــين آالت و تحمل وزن آنها قابليت ترميم 

را دارد.
اين مخترع جوان در تشريح اين موضوع مطرح 
كرد: قير ترميم شونده در مناطقى كه بارندگى 
زياد اســت كمترين آسيب را مى بيند زيرا اين 
ماده خاصيــت كشســانى دارد و وقتى با قير 
خالص تركيب مى شــود به طور كامل همگن 

مى شود و با خود قير خالص هيچ فرقى ندارد.
وى با تأكيد بر اينكه با استفاده از اين نوع قير، 
عمر آسفالت ها چندين برابر خواهد شد، افزود: 
اين موضوع باعث مى شــود تا اين محصول از 
نظــر قيمتــى به صرفــه باشــد، آلودگى هاى 
محيط زيســتى كمترى را به واسطه استفاده از 
آن شاهد باشــيم، كاهش تصادفات جاده اى و 
مســدود شدن راه ها در پى ترميم آسفالت ها و 
جاده را نيز شاهد خواهيم بود كه اين امر سطح 

رضايتمندى مردم را نيز افزايش مى دهد.
قنبرى با بيان اينكه در اين مسير هنوز به توليد 
انبوه و جاده اى نرســيده ايم، عنوان كرد: براى 
اين رونــد نياز به شــرايط كارى خاص داريم 
زيرا توليد قير خودترميــم در كارگاه كوچك 
ممكن نيســت و نياز به كارخانه دارد اما پس 
از رسيدن به توليد انبوه اين محصول مى توان 
چند كارخانه را راه اندازى كرد كه اين موضوع 
مى تواند اشتغالزايى بسيارى را به همراه داشته 

باشد.

ايــن جوان همدانى با بيان اينكه در اين زمينه 
نيازمند يك سرمايه گذار خوب هستيم، افزود: 
در بحث اخذ تسهيالت وارد نشده ام زيرا هنوز 
شرايط شيوع ويروس كرونا شرايط اقتصادى را 
براى ورود مناســب نديده ام اما درصورت پاى 
كار بودن يك ســرمايه گذار خــوب، كار توليد 

انبوه را آغاز خواهيم كرد.
قنبرى ادامه داد: توليد انبــوه قير خودترميم 
مى تواند با خود ارزآورى و اشتغالزايى، صادرات 

بسيارى را به همراه داشته باشد.
ايــن مختــرع جوان با بيــان اينكــه تاكنون 
درخواست هايى براى اين محصول از كشورهاى 
آلمان، تركيه و كانادا بوده اســت، عنوان كرد: 
تمايــل داريم تا محصولمان را در كشــورمان 
توليد كنيم و ســپس بــا نام ايــران به ديگر 

كشورها صادر كنيم.
وى با بيان اينكه در كشــورى هســتيم كه در 
بحث منابع نفتى قابليت مانور دادن دارد، افزود: 
ايــن موضوع مى تواند مــا را در توليد قيرى با 
كيفيت مناســب و ورود به بحث صادراتى آن 

كمك كند.
قنبرى با اشــاره به اينكه اين طرح را در پارك 
علم و فناورى مالير معرفى كرده است، گفت: 
تحقيقات صورت گرفته روى قير خودترميم با 
كمك اســاتيد دانشگاه زنجان به انجام رسيده 

است.
مختــرع ماليرى قيــر خودترميــم در پايان 
صحبت هــاى خود به طرحى ديگر نيز اشــاره 
كرد و افزود: طرح ديگرى در زمينه روســازى 

آســفالتى براى فرودگاه هــا دارم كه هم اكنون 
در مراحل ثبت اختراع اســت، اين آســفالت 
عمكردى بســيار مناســب و مقاوم نسبت به 
تيك آف و فرود هواپيما دارد و عمر آســفالت 
فرودگاهى را با اســتفاده از آن مى توان بسيار 

ارتقا بخشيد.
ســالجارى بود كه رهبر معظم انقالب اسالمى 
رفــع موانع توليد را از وظايف اساســى دولت 
برشمردند و بر تقويت شركت هاى دانش بنيان 

و افزايش توليد تأكيد كردند.
پيگيــرى و تــالش جــدى بــراى اجــراى 
قول هايى كه داده شــده از جمله طرح هاى 
هفتگى وزارت نيرو، سياست پااليشگاه سازى 
براى جلوگيرى از صــدور نفت خام، تقويت 
شركت هاى دانش بنيان، ادامه  كارهاى خوب 
علمى و بهداشــتى و درمانى كــه در مقابله 
با كرونا انجام شــده و افزايش توليد از ديگر 
توصيه هاى مؤكد رهبر انقالب به دولت براى 
ســال آخر فعاليت بود؛ سالى كه به هيچ وجه 
نبايــد دولت به صورت وقت اضافه به آن نگاه 

كند.
آنچــه مســلم اســت شــركت هاى دانش بنيــان 
و واحدهــاى فناورانــه در ايــن مســير، نيازمنــد 
حمايت هايــى هســتند تــا بتواننــد بــا آن 
خوش فكرى هايشــان  و  جوانــى  نيــروى 
يك صــدا  و  بردارنــد  بلنــدى  قدم هــاى 
بــا گام هايــى علمــى و فناورانــه، كاهــش 
وابســتگى بــه خــارج، آينــده اى روشــن و 

ــد. ــان آورن ــه ارمغ ــد را ب ــش تولي جه

 درحالى امســال افزايــش 550 هكتارى 
زراعت چوب در اســتان همدان هدف گذارى 
شــده كه حمايت مســئوالن از اين اقدام در 
دوران اقتصــاد مقاومتى و جهــش توليد در 
قالب پرداخت تسهيالت و بسته هاى تشويقى 

نبايد ناديده گرفته شود.
توسعه زراعت چوب به منظور افزايش بهره ورى 
بخش كشاورزى و منابع طبيعى رويكرد دولت 
بوده، به طورى كه براساس تكليف برنامه ششم 
توســعه بايد زراعت چوب به 75 هزار هكتار 

برسد.
مجلس شوراى اسالمى نيز سال 89 با تصويب 
قانونــى، توســعه زراعت چــوب را به منظور 
افزايــش بهره ورى بخش كشــاورزى و منابع 
طبيعــى به عنوان يك تكليــف تعريف كرد و 
در دى ماه سال 1392 دولت مصوبه اى درباره 
بهينه ســازى وضعيت مديريت منابع طبيعى 
گذراند كه در ماده 48 آن بر ضرورت توســعه 

زراعت چوب تأكيد شده است.
بر همين اســاس ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزدارى كشور سهم زراعت چوب در تأمين 
منابع سلولزى را 40 درصد اعالم كرده كه طبق 
برنامه ســطح اختصاص يافته به اين امر تا پايان 
برنامه ششم توسعه بايد به 75 هزار هكتار برسد.
اما آنچه در اين برنامه ريزى بايد به طور جدى 
موردتوجه قــرار گيرد اينكه توســعه زراعت 
چوب فرصتى مغتنم و راهكارى مطمئن براى 
احياى جنگل ها و جلوگيــرى از تخريب آنها 
به شمار مى رود اما در اين ميان ترغيب مردم و 
بخش خصوصى براى وارد شدن به اين صنعت 
و اعطاى تسهيالت و بسته هاى حمايتى ضامن 

توسعه زراعت چوب خواهد بود.
ناگفته پيداست كه در زراعت چوب نگهدارى 
و رســاندن نهال به مرحله برداشت مهم است 
ضمــن اينكه زراعت چــوب نه تنها كمك كار 
طرح تنفس جنگل است، بلكه به تأمين منابع 
معيشتى مردم و بهبود فضاى سبز شهرى نيز 

كمك مى كند.
كارشناســان همان طور كه بارها اعالم كرده اند 
اجراى طرح ملى زراعت چوب در كشور تنها راه 
بى نيازى كشور از واردات چوب است ضمن اينكه 
طبق آنچه بارها رسانه اى شده در هدف گذارى 
صورت گرفته و برنامه ريزى هاى انجام شده امسال 
در يك كار جهشى 30 هزار هكتار توسعه زارعت 

چوب در كشور در دست اجرا است.
البته بارها عنوان شده كه با اين برنامه ريزى در 
2 تا 3 سال آينده مشــكل زراعت چوب رفع 
خواهد شد كه در اين ميان استان همدان نيز 
ظرفيت بااليى براى توليد نهال هاى موردنياز 
كشور به خصوص استان هاى منطقه غرب دارد.
كارشناس كشــاورزى و منابع طبيعى استان 
همدان در همين زمينه در گفت وگو با خبرنگار 
بازار با بيان اينكه همدان از استان هاى داراى 
طرح آبخيز، جنگل كارى و زراعت چوب است، 
گفت: جنگل هاى موجود با تالش و كوشــش 
حفظ مى شــود ضمن اينكه نبايد از مشاركت 

مردم در اجراى طرح ها غافل شد.
نسرين دانشمند با تأكيد بر اينكه طبق آخرين 
آمار امســال 500 هكتار توسعه زراعت چوب 
در اســتان همدان هدف گذارى شــده است، 
گفت: اســتان همــدان به لحــاظ توليد گونه 

صنوبر مستعد است.
وى با تأكيد بر اينكه توســعه و كشــت نهال 
در نهالســتان ها بايد با هدف افزايش ســرانه 
جنــگل، بهــره ورى منطقــى از آب وخاك و 
با كشــت چندمنظــوره گونه هــاى بومى و 
اقتصــادى و با مشــاركت واقعى مــردم اجرا 
شود، ادامه داد: ســال هاى گذشته نزديك به 
هــزار هكتار جنگل كارى بــا نهال و يك هزار 
هكتارجنگلكارى با بذر در زمينه زراعت چوب 

استان همدان محقق شده است.
دانشــمند با بيان اينكه نبايــد از اين موضوع 
غافــل شــويم كه با توســعه زراعــت چوب 
كمك حال منبت كاران شهرســتان هاى مالير 

و تويسركان هم خواهيم بود، گفت: متأسفانه 
طى سال هاى اخير موضوع قاچاق چوب شكل 
ديگرى به خود گرفته تا جايى كه در بيشــتر 
هفته هــا خبرهاى قاچاق چوب در رســانه ها 

مخابره مى شود.
 تعهد زراعت چوب امسال استان ه 

550 هكتار است
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان 
همدان نيــز در همين زمينه بــا بيان اينكه 
زراعت چــوب از جملــه طرح هــاى اقتصاد 
مقاومتى اســت تعهد مصوب زراعت چوب در 
ســالجارى در اســتان همدان را 550 هكتار 
عنوان كرد و گفت: با تحقق اين مصوبه سرانه 
فضاى ســبز اســتان همدان افزايش خواهد 

يافت.
اســفنديار خزائى اجراى طرح زراعت چوب را 
نيازمند توليد و پــرورش نهال هاى مرغوب و 
سريع الرشد دانســت و گفت: بر همين اساس 
امســال توليد بيش از يك ميليون اصله نهال 
سريع الرشــد صنوبر در نهالستان قدس مالير 

برنامه ريزى شده است.
وى گونه اكاليپتــوس و گونه هاى «چوب ده» 
را از ديگرگونه هايــى كه براى پرورش مدنظر 
قرار مى گيرند؛ عنوان كرد و گفت: اين گونه ها 
نســبت به ســرما مقاومت كمترى دارند و به 
همين علت كمتر مورد استقبال قرار مى گيرند 
اما در استان همدان زارعت صنوبر بيشتر مورد 

اقبال مردم است.
خزائى با اشــاره به اينكه نهال صنوبر براساس 
هــدف زارع مبنى بر زارعــت چوب با قطر كم 
يا زياد كشت شــده و درصــورت نياز به چوب 
بــا قطر كم در 3 يا 4 ســالگى نهال نســبت 
به برداشــت آن اقدام مى شود و براى نهال با 
قطر باال در سنين باالتر يعنى 8 تا ده سالگى 
براى  برداشت انجام مى شــود، گفت: معموالً 
اجراى طرح زراعت چــوب در هر هكتار يك 

هزار و 300 اصله نهال غرس مى شود.

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان 
همدان بــا يادآورى اينكــه تاكنون يك هزار 
و 400 هكتــار زارعت چوب اســتان همدان 
انجام شــده اما تا پايان سالجارى 550 هكتار 
ديگــر نيز محقق خواهد شــد، گفت: با توجه 
بــه اينكه توزيــع نهال از اســفندماه صورت 
مى گيرد درحال شناسايى متقاضيان و بررسى 

طرح هاى تهيه شده از سوى آنان هستيم.
وى با يادآورى اينكه سال گذشته 400 هكتار 
زارعت چوب در استان همدان صورت گرفت، 
گفت: پرداخت تسهيالت بانكى ارزان قيمت از 
حمايت هاى دولت براى توسعه و رونق زراعت 
چوب اســت به طورى كه بــه ازاى هر هكتار 
زراعــت چــوب 78 ميليون ريال تســهيالت 
پرداخت مى شود كه اين تسهيالت بين 4 تا 5 

سال دوره تنفس دارند.
خزائــى بــا بيــان اينكــه امســال 27 فقره 
آتش سوزى در عرصه هاى منابع طبيعى استان 
همدان رخ داد كه به واسطه آن حدود 8 هكتار 
آن در جنگل هاى استان در معرض خطر قرار 
گرفت هرچند آسيب جدى به آنها وارد نشد، 
گفت: زراعت چوب موجب افزايش اشتغال نيز 

خواهد بود.
آنچه از صحبت ها برمى آيد اينكه طرح توسعه 
زراعت چوب كارى اقتصادى و محيط زيستى 
اســت به نحوى كه اين طــرح عالوه بر تأمين 
بخش زيادى از چــوب موردنياز جامعه، يك 
نوع توســعه جنگل و فضاى سبز نيز محسوب 

مى شود.
هرچند اداره كل منابع طبيعى همدان درصدد 
ترويج و توســعه نهال كارى و زراعت چوب و 
حمايت از بهره بــرداران به عنوان اولويت مهم 
و محورى اســت اما حمايت مسئوالن از طرح 
ملى توســعه زراعت چــوب در دوران اقتصاد 
مقاومتــى و جهش توليــد در قالب پرداخت 
تسهيالت و بسته هاى تشــويقى نبايد ناديده 

گرفته شود.

زراعت چوب طرحي اشتغالزا در همدان 
■ دولت بسته هاى تشويقى را لحاظ كند

خبرگزارىخبرگزارى

قير خودترميم زمينه ساز دانش بنيان كردن صنايع نفتى

آسفالت هوشمند در همدان توليد مي شود آسفالت هوشمند در همدان توليد مي شود 
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جايزه 70 ميليارد تومانى پرسپوليس 
براى نايب قهرمانى

 باشگاه پرسپوليس با نايب قهرمانى تيمش در ليگ قهرمانان آسيا، 2 
ميليون و 750 هزار دالر پاداش دريافت خواهد كرد.

تيم فوتبال پرســپوليس در فينال ليگ قهرمانان آســيا، برابر اولســان 
هيونــدى كره 2 بر يك شكســت  خورد و نايــب قهرمان اين دوره 
از رقابت ها شد. براســاس پاداش هايى كه براى اين دوره از رقابت ها 
تعيين شده بود، پرسپوليس 2 ميليون دالر بابت نايب  قهرمانى و 750 
هزار دالر نيــز بابت بردها و برترى در مراحل پيش از AFC پاداش 
دريافت خواهــد كرد(حدود 70 ميليارد تومان با احتســاب هر دالر 
25500 تومان). پرسپوليس اگر قهرمان مى شد، پاداش 4 ميليون و 700 
هــزار دالرى تيم قهرمان را به خود اختصاص مى داد و از طرف ديگر 
به جام باشگاه هاى جهان صعود مى كرد كه در اين تورنمنت تيم آخر 
يك ميليــون و 500 هزار دالر از فيفا پاداش دريافت مى كند. در واقع 
پرسپوليس با از دســت دادن قهرمانى، حداقل 3 ميليون و 450 هزار 

دالر، پاداش كمترى دريافت مى كند.

واكنش روزنامه قطرى 
به قضاوت عبدالرحمان الجاسم

 روزنامه قطرى به ســتايش از عملكرد داور ديدار پرسپوليس برابر 
اولسان كره جنوبى پرداخت.

به گزارش ايســنا و به نقل از الراى، ديدار پرســپوليس و اولسان در 
فينال ليگ قهرمانان آسيا با نتيجه 2 بر يك به سود نماينده كره جنوبى 
به پايان رســيد. اين ديدار چند صحنه مشكوك و جنجالى داشت كه 
داور را مجبور به استفاده از VAR كرد. روزنامه الراى همه تصميمات 
عبدالرحمان الجاســم داور قطرى را ستود و نوشت: در اين بازى تيم 
داورى قطرى درخشيد و توانست قضاوت بسيار خوبى داشته باشد. 
اين بازى چند صحنه مشكوك از جمله اعالم 2 پنالتى به سود نماينده 

كره داشت كه همه اين تصميم ها درست بودند.

14 امتياز از 14 بازى
 ضعيف ترين آرسنال نيم قرن اخير

 آرســنال با حضور در رده پانزدهم جدول رده بندى بدترين نتيجه 
ممكن را گرفته است. به گزارش ساكرنت، روند نتايج ضعيف آرسنال 
در اين فصل ليگ برتــر انگليس ادامه يافت و اين تيم در ديدار برابر 
اورتون نيز با نتيجه 2 بر يك شكســت خورد.  با اين نتيجه آرسنال از 
14 بازى نخست خود در ليگ برتر انگليس تنها 14 امتياز كسب كرده 
است كه بدترين نتيجه ممكن در نيم قرن گذشته است. با اين حال فعال 
خبرى از بركنارى مايكل آرتتا سرمربى آرسنال نيست و او اعالم كرده 

است كه شرايط براى تيم او بهتر خواهد شد. .

خداحافظى بشار، غم پرسپوليس را 
دوچندان كرد

 ستاره عراقى تيم فوتبال پرسپوليس پس از پايان بازى فينال، دومين 
شــوك را به هواداران اين تيم وارد كرد و پس از نزديك 3/5 ســال 

حضور در جمع سرخپوشان، خبر از جدايى داد.
ماجراجويى رســن در پرسپوليس به صورت رسمى از 12 تيرماه سال 
1396 و پس از نخســتين قهرمانى سرخپوشان با برانكو در ليگ برتر 
آغاز شد و او در سال هاى گذشته يكى از نفرات كليدى پرسپوليس در 
ميانه زمين بود. اين بازيكن عراقى در 3/5 ســال گذشته، 50 بار براى 
پرسپوليس در ليگ برتر به ميدان رفت.  رسن كه در فينال نيز فرصت 
حضور در تركيب ثابت پرســپوليس را پيدا كرده بود، پس از شكست 
2 بر يك تيمش در مقابل اولسان به خبرنگاران اين طور پاسخ داد: «من 

در قطر مى مانم و به ايران بازنخواهم گشت.»  

زيرساخت هاى تيراندازى همدان 
در كشور بى نظير است

 در سال هاى اخير زيرساخت هاى تيراندازى همدان افزايش يافته و 
اين زيرساخت ها در كشور بى نظير است.

رئيس هيأت تيراندازى استان به همراه ساير اعضاى هيأت، از سرپرست، 
مربى و تيراندازان تيم بانوان همدان حاضر در مسابقات ليگ دسته يك 
بانوان كشور و همچنين نفرات برتر مسابقات ميكس 2 نفره جام شهيد 
سليمانى قدردانى كرد. سيد ناصدمحمودى در اين مراسم با بيان اين كه 
مسابقات ليگ دسته يك بانوان از مهرماه سال 98 كليد خورد، اظهار كرد: 
اصرار ما و كادر فنى و سرپرستى تيم بر استفاده از بازيكنان بومى بود و 

تيمى كامال بومى را روانه مسابقات كرديم.
وى با بيان اين كه شــعار هيأت براى حضور در اين مسابقات استفاده 
از ظرفيــت بازيكنان بومى بوده، تصريح كرد: اين افتخار نيســت كه با 
داشته هاى استان هاى ديگر در مسابقات ليگ حاضر شويم و حضور اين 
تيم بسيار جوان در مسابقات ليگ سبب افزايش تجربه تيراندازان همدانى 

و در نتيجه كسب نتايج بهتر در آينده خواهد شد.
محمــودى با بيان اين كه بــراى اداره هيأت و افزايش زيرســاخت ها 
تالش هاى بسيارى در اين مدت انجام شده است، گفت: با زيرساخت هاى 
فراهم شده وضعيت تيراندازى استان همدان از نظر زيرساخت ها، سالن 
و تجهيزات و امكانات در كشور بى نظير است. در اين مراسم از زحمات 
كادر فنى، سرپرســتى و تيراندازان تيم همدان حاضر در مسابقات ليگ 

دسته  يك با اهداى لوح و هدايايى قدردانى شد.

همدان چهارم مسابقات مستر المپيا شد
 چوپان قهرمان پرورش اندام 
همدانى تيم ملى به عنوان چهارم 
مسابقات مســتر المپيا در سال 

2020 رسيد.
«هــادى چوپان» كه توانســته 
بود به همــراه برنــدون كورى 
آمريكايى  هيث  فيل  آمريكايى، 
و بيگ رامى مصــرى از گروه 
رقابت ها  فينــال  بــه  مقدماتى 

صعود كند در رقابت با بزرگان پرورش اندام دنيا عنوانى بهتر از چهارم 
را كسب نكرد.

در مسابقات مستر المپياى 2020، بيگ رامى مصرى عنوان قهرمانى را 
ازآن خود كرد و برندون كورى به مدال نقره رسيد. فيل هيث آمريكايى 

كه پس از 2 سال به اين رقابت ها برگشته بود عنوان سومى رسيد.
 چوپان پيش از رقابت اعالم كرده بود كه براى رسيدن به مسابقات 2020
سختى زيادى تحمل كرده و خوشحال است كه اكنون در جمع برترين 
ورزشــكاران پرورش اندام قرار دارد. او اعالم كرد كه تمريناتش براى 
اين است كه تنها در مسابقات مستر المپيا شركت كند. سايت مسابقات 
سختى گرفتن رواديد را يكى از مهم ترين مشكالت پيش روى قهرمان 

پرورش اندام ايران دانست.

قضاوت داوران همدانى در ليگ يك
 هفته ششــم رقابت هاى ليگ دسته نخست باشگاه هاى كشور فردا 
در شــهرهاى مختلف دنبال مى شود كه در يكى از اين ديدارها 2 داور 

همدانى قضاوت مى كنند.
بنابراعالم دپارتمان داورى فدراسيون فوتبال فردا سه شنبه يك ديدار در 
شهرستان ساوه برگزار مى شود در اين ديدار خوشه طاليى ساوه ميزبان 
مس كرمان اســت كه اين بازى را ميثم حيدرى ســوت مى زند در اين 

ديدار 2 داور استان همدان قضاوت خواهند كرد.
محســن دوســتان داور بهارى اســتان كمك داور دوم است و حامد 
رنجبرصولتى ديگر داور بهارى استان به عنوان داور چهارم حضور دارد.

1

2

3

پيشخوان
VAR بالى جان پرسپوليس

 ديــدار نهايى ليــگ قهرمانان فوتبال آســيا با قهرمانى اولســان 
كره جنوبــى به پايان رســيد و تكنولوژى VAR بــالى جان نماينده 

كشورمان پرسپوليس شد.
ديدار پايانى اين رقابت ها در قطر برگزار شــد و در اين ديدار ابتدا با 
اشتباه مدافع هلندى اولسن، مهدى عبدى مهاجم پرسپوليس صاحب 
توپ شــد و با شــوتى ديدنى گل نخســت بازى را به سود نماينده 

كشورمان به ثمر رساند.

هنوز پرسپوليســى ها در حالوت اين گل بودند كه تيم كره اى در يكى 
از حمــالت خود روى دروازه پرســپوليس صاحب يك ضربه پنالتى 

شد.
داور قطرى كه خطاى مدافع پرسپوليس را نديد به كمك داور ويدويى 
پناه برد و پس از بازبينــى صحنه، اعالم پنالتى كرد و بازيكن برزيلى 
اين ضربه را به گل تســاوى تبديل كرد. حامد لك ابتدا ضربه نخست 
را مهــار كرد اما دوباره توپ زير پاى وى قرار گرفت و دروازه خالى 
پرســپوليس را باز كرد و بازى در نيمه نخســت يك بر يك مساوى 

تمام شد.

بــا آغاز نيمه دوم و درحالى كه هنوز دقايقى از بازى نگذشــته بود 
مهدى شــيرى اشتباه بزرگى كرد و به مارادونا و دست خدا افتاد و 
ضربه ارســالى تيم كره اى را با اســپك دور كرد كه اين حركت نيز 
از چشــمان عبدالرحمان الجاســم داور قطرى دور ماند كه اين بار 
نيز كمك داور ويدوئى به داد تيم اولســان رســيد و دوباره اعالم 
ضربه پنالتــى كرد. تا دوباره اين بازيكن برزيلــى پنالتى را به گل 
دوم تبديــل كند تا ســرانجام اين بازى با نتيجه 2 بر يك به ســود 
اولسان كره جنوبى تمام شد و پرسپوليس باز هم در حسرت كسب 

سوخت. قهرمانان  ليگ  قهرمانى 

آغاز تمرينات تيم فوتبال 
عقاب اسدآباد

 در تمرينات تيم فوتبال عقاب الوند 
شهرستان اســدآباد با فرماندار حضور 

آغاز شد.
در نخســتين تمرين تيم فوتبال عقاب 
الوند در زمين چمن مصنوعى مجموعه 
ورزشــى آزادى يــك ميهمــان ويژه 
داشت و فرماندار اسدآباد از نزديك با 

بازيكنان اين تيم ديدار كرد.
سعيد كتابى در جمع بازيكنان و مربى 
تيــم عقاب الونــد گفت: شهرســتان 
اســدآباد داراى ظرفيت هاى بســيارى 
است كه با برنامه ريزى درست مى توان 
از اين ظرفيت ها اســتفاده بهينه كرد كه 
ورزش هم از اين امر مستثنا نيست و ما 
در صدد هستيم از امكانات موجود در 
شهرستان براى تقويت ورزش استفاده 

كنيم.

نايب قهرمانى همدان در 
مسابقات موتور اندرو 

 تيم همدان در مســابقات قهرمانى 
كشور موتور اندرو دستجات آزاد مقام 

دوم را كسب كردند.
مسابقه اندرو قهرمانى كشور دستجات 
آزاد با حضور مســئوالن كميته اندرو 
فدراسيون موتورســوارى و در پيست 
اندرو ورزشگاه تختى تهران و با حضور 
همدان،  قزوين،  استا ن هاى  از  تيم هايى 
تهــران، البــرز، گيالن و باشــگاه هاى 
زانيار، نيكران موتور پاســارگاد و كوير 

از استان تهران برگزار شد.
در پايــان تيم اســتان قزويــن به مقام 
قهرمانى رسيد و تيم هاى باشگاه زانيار 
تهران و تيم اســتان همدان به صورت 
مشترك نايب قهرمان شدند و تيم توابع 

استان تهران نيز سوم شد.
در پايان اين مســابقه كه بــه ميزبانى 
در  پاســارگاد  موتور  نيكران  باشــگاه 
شد،  برگزار  تختى  ورزشــى  مجموعه 
موتورتريال  كميته  ســوى  از  جوايزى 
و اندرو فدراســيون موتورســوارى و 
اتومبيلرانى به نفــرات و تيم هاى برتر 

تعلق گرفت.
شايان ذكر است در اين مسابقات اميد 
زهره وند در بخش انفرادى در جايگاه 

پنجم ايستاد.

ديدار سيفى از «شيما 
صفايى» قهرمان تنيس 

روى ميز استان 
 مديركل ورزش و جوانان استان در 
حاشــيه اردوى تيم ملى تنيس دختران 
با شيما صفايى قهرمان تنيس روى ميز 

استان همدان ديدار و گفت وگو كرد.
حميد ســيفى با حضور در اردوى تيم 
ملــى تنيس روى ميز كشــور واقع در 
ورزشگاه شهيد شيرودى تهران با شيما 
صفايــى نابغه تنيس روى ميز اســتان 

ديدار و مشكالت وى را بررسى كرد.
وى به همراه مهردادعلى قارداشى رئيس 
فدراســيون تنيس روى نيز از خوابگاه 

و محل اقامت ملى پوشان بازديد كرد.

حمايت حمايت بيمه تعاون  
از توقف كسب و كار از توقف كسب و كار 

ناشى از كروناناشى از كرونا

آدرس : ميدان بعثت، مديريت بيمه تعاون 
استان همدان

كسب و كــــــارت رو 

واكسينـــــــــه كن!

081-38229290

فراخوان ناظران حفارى چاه هاى آب (بخش خصوصى) 

شركت آب منطقه اى همدان

شركت آب منطقه اى همدان در نظر دارد براساس آيين نامه اجرايى فصل دوم قانون توزيع عادالنه آب و دستورالعمل نظارت بر عمليات حفارى، 
لوله گذارى، شست وشو، توسعه و آزمايش پمپاژ چاه هاى آب با استفاده از بخش خصوصى و براساس شرايط ذيل نسبت به استفاده از خدمات 

ناظران حفارى چاه هاى آب اقدام نمايد. لذا از واجدين شرايط دعوت مى گردد تا نسبت به ثبت نام در سايت اين شركت به نشانى www.hmrw.ir اقدام 
نمايند. الزم به ذكر است درخصوص ادامه فرايند انتخاب ناظران حفارى متعاقبا اطالع رسانى الزم انجام خواهد شد.

در پايان خاطر شان مى سازد كه افراد به محض دريافت پروانه صالحيت نظارت بر عمليات حفارى بايد نسبت به ايجاد تشكل مهندسين ناظر و يا عضويت 
در يكى از تشكل ها يا نظام هاى مهندسى معتبر با موضوع نظارت كه در اين دستورالعمل بخش خصوصى ناميده مى شوند، اقدام نمايند تا امكان استفاده از 

خدمات آنان براى امر خطير نظارت ميسر باشد.
مهلت ثبت نام از تاريخ 99/10/01 به مدت سه هفته مى باشد

شرايط احراز و مدارك مورد نياز به شرح زير:
- تابعيت ايران و متعهد به نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران 

- متدين به دين مبين اسالم و يا يكى از اديان رسمى كشور 
- ارائه درخواست مطابق فرم موجود در سايت شركت به نشانى www.hmrw.ir قسمت خدمات سايت، بخش فرم ثبت نام

- تصوير مصدق كارت ملى و شناسنامه
- دو قطعه عكس سه در چهار

آب  عادالنه  توزيع  قانون  دوم  فصل  اجرايى  آيين نامه   17 ماده  در  مندرج  رشته هاى  از  يكى  در  باالتر  يا  و  كاشناسى  تحصيلى  مدرك  مصدق  تصوير   -
(فارغ التحصيالن رشته هاى آب زيرزمينى، زمين شناسى و معدن)

- ارائه گواهى حداقل سه سال سابقه كار مرتبط مستند به پرداخت بيمه
- گواهى عدم سوءپيشينه (پس از ثبت نام و در مراحل بعدى اخذ خواهد شد)

- تصوير مصدق كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براى آقايان
- گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر (پس از ثبت نام و در مراحل بعدى اخذ خواهد شد) 

- عدم اشتغال به كار رسمى و قراردادى در سازمان ها، ادارات و شركت هاى دولتى (به استثناى اعضاى هيأت علمى و تحقيقاتى) با ارائه تعهد رسمى به استناد 
بند 5 - 8  پيوست شماره 2 (دستورالعمل تعيين محل و نظارت بر حفر چاه هاى آب در آبرفت و سازنده هاى سخت و تهيه گزارش حفارى (چاه هاى بهره بردارى، 

اكتشافى، پيزومترها و مشاهده اى) - نشريه شماره 577 معاونت برنامه ريزى نظارت راهبردى رياست جمهورى 
- نداشتن سهام و عدم اشتغال در شركت هاى حفارى با ارائه تعهدنامه

درصورت داشتن هرگونه سؤال و يا مشكل در فرآيند ثبت نام مى توانيد با شماره تلفن 08138220738 داخلى 252 ، خانم مهندس ميرزايى تماس بگيريد. 
(م الف 1346)

دان

 زنگ مسابقات فوتبال دسته دوم قهرمانى 
باشگاه هاى كشور با انجام 3 ديدار زده شده 
و ايــن رقابت ها با انجام چنــد ديدار ديگر 

امروز دنبال مى شود.
در رقابت هــاى ليــگ دســته دوم 28 تيم 
حضــور دارند كه در 2 گروه با هم به رقابت 
مى پردازند و 2 تيم شهردارى و پاس همدان 
بــه نمايندگى از اســتان در ايــن رقابت ها 

شركت دارند.
شــيوع ويروس منحوس كرونا باعث شد تا 
اين رقابت ها امسال با تأخير آغاز شود و اين 
مســابقات بدون حضور تماشاگر و رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى برگزار مى شود.
دو تيم همدانى حاضــر در اين رقابت ها از 
مدت ها پيش تمرينات آماده ســازى خود را 
آغــاز و با انجام چند بازى تداركاتى خود را 
براى رقابت ها آماده كرده اند. تيم شــهردارى 
بــا هدايت رضا طالئى منش و پاس با مهدى 
پاشازاده قدم به اين رقابت ها مى گذارد و هر 
2 تيم اميدوار هستند كه امسال بتوانند مجوز 

حضور در ليگ يك را كسب كنند.
ايــن رقابت ها با انجام چنــد بازى در گروه 
نخســت آغاز شــد و در نخســتين گام تيم 
فوتبال شهردارى همدان دست به كار بزرگى 
زد و در يك بازى خــارج از خانه موفق به 
كسب پيروزى و 3 امتياز شيرين شد، تا ليگ 

را با پيروزى آغاز كند.
در اين ديدار براى شــهردارى همدان محمد 
صابرى زاده، حسين كاظمى، ساسان جعفرى، 
اميرحسين  شــعبانى،  مجيد  حشمتى،  پژمان 
پورقاسمى، ميثم زمانى، مهدى خلج، آرمين 
طالئى منــش، محمدعبــاس تبــار و محمد 

پورالوند به ميدان رفتند.
در ايــن ديدار تيم شــهردارى همدان مقابل 

همنام خود از بندرعبــاس با تك گل رامين 
طالئى منش در دقيقه 44 به پيروزى رســيد 
و قدم نخســت را محكم برداشت در ديگر 
ديدارهاى انجام شــده روز اول ملى حفارى 
اهواز مقابل اميد گنــاوه بدون گل و علم و 
ادب تبريز در مصاف با ويستا توربين تهران 

يك بر يك مساوى كردند.
اين رقابت ها امروز با انجام چند بازى ديگر 
در شهرهاى مختلف دنبال مى شود تا پرونده 

هفته اول بسته شود.
امروز در ورزشــگاه شهيد حاجى بابايى مريانج 
تيم فوتبال پاس ميزبان تيم عقاب تهران است. 
در اين ديدار از چهره تيم پاس مهدى پاشازاده 
رونمايى خواهد شــد و معلوم خواهد شد كه 
چند مرده حالج است. پاس با تمديد بازيكنانى 
چون محمدصادق نادرپور، رضا كاشفى كاپيتان، 
رضا ايار، ميالد داوودى، پويا ميرزايى، حســن 
بتويى، محســن يارى، محمد عنايتى و عرفان 
فتاحى و جذب بازيكنانى چون الياس صالحى 
وينگــر، مقداد اكبرى، محمد آشــتيانى، مهران 
كاظمى، احمد محرابى، سيامك رضايى، اشكان 
واحدى، ميالد حسن پور، محمدرضا پايدارى، 
رسول رضايى، عزيز محمودى، حامد محمدى، 
محمدرضا اجاقى، مهران كشــاورز، ابوالفضل 
زمردى و شــاهين اخوى در فصــل جارى و 
ســپردن ســكان هدايت به مهدى پاشازاده در 
چند ماه گذشته تمرينات آماده سازى خود را در 
همدان و تهران دنبال كرد و با انجام چند بازى 
تداركاتى تــالش كرد تا به هماهنگى هارمونى 

برسد و خود را براى آغاز رقابت ها آماده كند.
پاســى ها كه با حمايت مســئوالن استانى و 
مديرعامل باشگاه امســال در تالش هستند 
تا حســرت 5 ســاله اين تيم و هواداران را 
بــرآورده كنند و اين تيم به ليگ دســته يك 

صعود كند.
در همين راستا پاسى ها به مهدى پاشازاده كه 
يك ليگ يكى باز است اعتماد كردند و حال 
اين مربى جوان كه ســابقه صعود با چند تيم 
به دســته يك را تجربه كرده است در صدد 
اســت تا اين روند موفقيت را امسال با پاس 
همدان تجربه كند و در راه رســيدن به اين 
هدف به غير از مســائل فنى نياز به حمايت 
معنوى و مالى مســئوالن استان دارد تا اين 2

پــازل در كنار هم تكميــل و به صعود پاس 
منجر شود.

حريــف امروز پــاس، عقاب تهران اســت 
كه  بيشــتر از بازيكنان سرباز سود مى برد و 
تيم جوان و دونده اى دارد كســب نخستين 
پيروزى براى پاس در اين ديدار حياتى است 
غلبه بر تيم جوان عقاب نمى تواند كار چندان 
مشكلى باشــد. البته پاس به چند هفته زمان 
نياز دارد تا به هماهنگى كامل برسد و كسب 
امتيازات بازى هاى نخســت براى تيم هاى از 

اهميت خاصى برخوردار است.
اين ديــدار را محمد رامشــى داور زنجانى 
قضــاوت مى كنــد و ميالد طبــرى و ناصر 
صالحى وى را در امر قضاوت كمك خواهند 
كرد. اين ديدار ساعت 14 در ورزشگاه شهيد 

حاجى بابايى برگزار مى شود.
 در ســاير ديدارهاى هفته نخست، امروز 
مس شهر بابك ميزبان شهردارى بم است، 
شــهداى بابلسر از ســردار بوكان پذيرايى 
مى كنــد، شــمس آذر قزوين بــه ميهمانى 
اترك بجنــورد مى رود، ميــالد مهر تهران 
در يزد ميهمان شــهيد قندى است، نيروى 
زمينى تهران از شهردارى ماهشهر پذيرايى 
مى كند و نفت اميديه پذيراى تيم شــاهين 

است. بوشهر  بندرعامرى 

زنگ ليگ 2 به صدا درآمد 

صيد 3 امتياز شيرين شهردارى 
ازخليج فارس



 

Y K

 

بــازار گردشــگرى ايــران 
وقوع  با  به ويژه  درحال حاضر 
بحران كرونــا كه اين بازار را 
با ركودى بى سابقه و تعطيلى 
مواجه  مشــاغل  از  بسيارى 
مطالعات  نيازمند  است،  كرده 
و پژوهش هــاى عميــق در 
ريشه يابى مشــكالت و ارائه 
كاربردى  و  علمى  راهكارهاى 
براى پيشــبرد اهداف فعاالن 
و  ايده ها  با  همراه  گردشگرى 

نظرات كارگشا است

خبـر

گزارش 
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پورعلى مطرح كرد
محدوديت هاى جديد يونسكو

■ خوشنويسى جاى يلدا را گرفت
 سال 2021 خوشنويسى را به عنوان پرونده ملى 

در اولويت ثبت جهانى مى گذاريم
مديركل دفتر ثبت آثار تاريخى با اشاره به حساسيتى 
كه در اثر پيشــنهاد ثبت «حسن خط» تركيه و «خط 
عربى» عربستان مطرح شد، گفت: : در سال 2021 
پرونده خوشنويســى به عنوان پرونده ملى از طرف 
ايران مورد بررســى اعضاى كميتــه قرار مى گيرد، 
از آنجا كه حساســيت ها براى پرونده خوشنويسى 
به دليل ارائه اين پرونده از ســوى تركيه و عربستان 

به يونســكو باال گرفت، خوشنويســى در اولويت 
ثبت و در طبقه «برنامه پاســدارى خوب از ميراث 

ناملموس» قرار گرفته است.
مصطفى پورعلى درباره پرونده هاى جهانى ميراث 
ناملموس به خبرنگار مهر گفت: امســال يونســكو 
محدوديت هايى را به دليل شيوع ويروس كرونا اجرا 
كرد؛ بر همين اســاس هم اجالس 2020 به صورت 
آنالين برگزار شد. يونسكو اعالم كرد چون امكان 
ارزيابى پرونده ها در تعداد زياد وجود ندارد، براى 
اجالس 2021 هر كشــور مى تواند تنها يك پرونده 
چــه ملى و چه چندمليتى را ارائه كند. براى ســال 
2022 هنوز دســتورالعملى اعالم نكرده اســت. ما 
براى ســال 2021 چهار پرونده ارسال كرده بوديم 

اما يونســكو اعالم كرد كه امــكان ارزيابى ندارد و 
فقط اعالم وصول پرونده ها براساس فرمت ابالغى 

از سوى يونسكو انجام شد.
پورعلى بيان كرد: پرونده ســاختن و نواختن ســاز 
رباب هم قرار بود در ســال 2021 مطرح شــود؛ با 
همين محدوديت يونســكو مواجه شد بنابراين در 
سال آينده رباب مطرح نمى شود. اگر محدوديت هاى 
يونسكو نبود، مى توانســتيم پرونده هاى بيشترى را 
در ســال آينده مطرح كنيم. منتها از اكنون ســهميه 

كشورها براى سال ديگر بسته شده است.
مديركل دفتر ثبت آثار تاريخى درباره ريفر شدن 2 
پرونده چندمليتى ايران با نام جشــن مهرگان و هنر 
ساختن و نواختن عود در اجالس 2020 هم گفت: 

ما دفاعيه خود را يك ماه پيش درباره پرســش هاى 
مطروحه در حوزه پرونده چندمليتى جشن مهرگان 
و عــود ارائه كرده بوديم اما مورد توجه كميته قرار 
نگرفت، كميته به دليل چندمليتى بودن اين 2 پرونده 
به تفاوت ها و اشــتراكات ايــن 2 عنصر در جوامع 
تهيه كننده اشــاره و اين موارد را مورد پرسش قرار 
داد. مشــكل ديگر اين بود كــه اجالس به صورت 
آنالين برگزار شــد و ما نمى توانستيم رايزنى انجام 
دهيــم. حتى فرصت دفاع هم نبــود و تنها پس از 
اعالم نتيجــه فرصت صحبت داده شــد. البته بايد 
گفت كه امســال هيچ كشورى بيش از 2 پرونده را 
نتوانست در فهرســت ميراث ناملموس ثبت كند. 
حتى عربســتان كه عضو كميتــه ارزياب بود يك 

پرونده را ثبت كرد.
وى درباره پرونده هايى كه فروردين ســال 1400 به 
يونسكو ارسال مى شود نيز گفت: دستورالعمل كميته 
2022 هنوز به ما ارسال نشده تا بدانيم فروردين سال 
بعد بايد چه كار كنيم. آيا پرونده هايى كه از سال هاى 
پيش فرســتاده شده ولى مورد ارزيابى قرار نگرفته اند 
را در اولويت بگذاريم و يا پرونده جديد ارسال كنيم. 
ولى حتماً در فروردين سال آينده چند پرونده جديد 
ارســال مى شــود. پورعلى بيان كرد: درباره پرونده 
نوروز نيز درخواست جديدى براى پيوستن كشور 
جديد به اين پرونده نداشــتيم اما كشور افغانستان 
درخواســت پيوستن به پرونده مينياتور را داده و از 

آن استقبال مى كنيم.

بازگرداندن 49 قطعه تاريخى
 از سوئيس به كشور

مجموعــه اى از آجرهاى لعاب دار منســوب به 
قاليچى بوكان متعلق به ســده هفتم و هشتم پيش 
از ميالد، از كشور سوئيس به كشور بازگردانده شد.
به گــزارش روابط عمومى و اطالع رســانى وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى، وزير 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى خبر داد: 
49 قطعه از آجرهاى لعاب دار منســوب به قاليچى 
بوكان كــه در اوايــل انقالب به شــكل غيرمجاز 
از كشــور خارج شــده بود، پــس از پيگيرى هاى 
حقوقى  اداره كل  ميراث فرهنگى،  معاونت  چندساله 
و امور بين الملل وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى و دستگاه ديپلماسى كشور از اروپا 

به ايران بازگردانده شد.
على اصغر مونسان با بيان اينكه در سال 1391 پس 
از رسيدِن خبرى مبنى بر در اختيار داشتن تعداد 49 
قطعــه آجر لعاب دار متعلق به تپــه قاليچى بوكان 
توسط خانواده اى ايرانى ســاكن سوئيس و تمايل 
آنها براى فروش، معاونت ميراث فرهنگى، اداره كل 
موزه هــا و اداره كل حقوقى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى نسبت به تشكيل پرونده 
استرداد آجرهاى لعاب دار قاليچى به كشور با ادله 
كارشناســى و طرح دعــوى در مراجع ذى صالح 
بين المللــى اقــدام كرد و ســرانجام بــا همكارى 
ديپلماســى كشــور در اروپا اين مجموعه پس از 

سال ها پيگيرى به كشور برگشت داده شد.
وى انجــام اين تفاهــم را مرهــون همكارى هاى 
دادستانى كل كشور ســوئيس، دفتر فدرال فرهنگ 
ســوئيس، ســفارت ايران در ســوئيس، سفارت 
ســوئيس در تهران، معاونت حقوقى وزارت امور 
خارجــه، معاونــت حقوقى رياســت جمهورى، 
معاونت ميراث فرهنگى و بخش حقوقى و بين الملل 
صنايع دستى  و  گردشگرى  ميراث فرهنگى،  وزارت 
و مــوزه ملى ايران دانســت و افزود: بى شــك در 
شرايطى مناسب، نمايشــگاهى از اين آثار در موزه 

ملى ايران برگزار خواهد شد.

ديدگاه هايى درباره ثبت
 «روز قصه و قصه گويى»

 محمدرضا شــمس ثبــت روز ســى ام آذر به عنــوان روز «قصه و 
قصه گويى» را اقدامى پسنديده دانســت كه موجب نزديكى خانواده ها 
و فرزندان شــان مى شود. محمدرضا يوســفى نيز اين اقدام را ضرورتى 

انكارناپذير خواند.
به گزارش روابط عمومى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان، در 
پى پيشــنهاد فاضل نظرى، رءيس هيأت مديره و مديرعامل كانون براى 
ثبــت روز ســى آذر به عنوان روز قصه و قصه گويى در تقويم رســمى 
كشور، محمدرضا شــمس تخصيص روز 30 آذر به عنوان روز «قصه و 
قصه گويى» را اقدام ارزشمندى دانست و گفت: اختصاص دادن روزى 
به نام روز «قصه و قصه گويى» سبب خواهد شد كه پدر و مادرها حداقل 
در اين روز خود را مكلف بدانند كه براى بچه هاى شان وقت بگذارند و 

براى آنان قصه بگويند.
نويسنده كتاب «يك سبد سيب» سپس گفت: هنر قصه گويى هنرى است 
كه ارتباط بين نسلى را ايجاد مى كند و عاملى است كه مى تواند به توسعه 
صنعــت چاپ كمك كند، چون اغلب مــادر و پدرهايى كه قصه گويى 
نمى دانند با اين روش به ســمت كتاب هاى قصه و آموزش قصه گويى 
كشــيده خواهند شد. اينكه ما شب يلدا را به نام «قصه و قصه گويى» در 
تقويم ملى خود اختصاص دهيم، خيلى پسنديده است، به ويژه كه شب 
يلدا طوالنى ترين شب سال است و ما بر حسب سنت اين شب را جشن 
مى گيريم و مطابق با همين سنت ديرينه خود دور هم جمع مى شويم و 

براى هم قصه مى گوييم.
نويســنده كتاب «طوطى و بقــال» افزود: قصه گويى هنرى اســت كه 
به واسطه آن، 4-3 نســل در شبى از شب هاى سال (شب يلدا) دور هم 
جمع مى شدند و يك نفر با قصه هايش و قهرمان هاى داستان هايش اين 
نسل ها را به هم نزديك مى كرد. 4-3 نسل با موفقيت قهرمان داستان ها 
خوشحال و با شكســت او ناراحت مى شــدند. اين طورى ارتباط بين 
نســل ها حفظ مى شــد؛ موضوعى كه والدين امروزى كمتر به آن فكر 

كرده و مى كنند.
پديدآورنده كتاب «تو مادر منى؟» گفت: در شــرايط فعلى تلويزيون و 
فضاهاى مجازى باعث شده است تا ارتباط بين نسل ها از بين برود. چه 
خوب اســت كه با نام گذارى 30 آذر به نام «قصه و قصه گويى» حداقل 
پدر و مادرها خود را مكلف كنند تا در اين شب براى بچه هاى شان قصه 

بگويند و قصه بخوانند.
نويســنده كتاب «قصه هاى َســر و ته» تأكيد كرد: البته قصه گويى هنرى 
است كه پدر و مادرهاى امروزى كمتر با آن آشنا هستند و شايد در اين 
ميان الزم باشد كتاب هاى قصه و قصه گويى رواج بيش ترى پيدا كند و از 
اين منظر صنعت نشر به تكاپو بيفتد. اختصاص روزى به نام روز «قصه 
و قصه گويى» به تالش كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان فعاليت 
ارزشمند و خوبى اســت كه مى تواند به پيوند بين نسلى منتهى شود و 

سنت ديرينه اى را احيا كند.
 ثبت روز 30 آذر به عنوان «قصه  و قصه گويى»

 ضرورتى انكارناپذير 
محمدرضا يوســفى، نويسنده ادبيات كودك و نوجوان نيز گفت: به نظر 
مى رســد اگرچه نطفه هنر قصه گويى در اعصار آغازى به ويژه در دوره 
زراعى بسته شده است ولى همچنان به منظور پاسداشت زمين كه منشأ 
رزق و روزى انسان است درخواست روزى به نام «قصه و قصه گويى» 

در تقويم ملى درخواست زياد از حدى به نظر نمى رسد.
نويســنده رمان «عكس يادگارى بگيريم» با اشــاره بــه تالش كانون 
پــرورش فكرى كودكان و نوجوانان در ثبت روز 30 آذر به عنوان روز 
«قصه  و قصه گويى» در تقويم ملــى گفت: اگرچه هنر قصه گويى بذر 
وجودى خود را در اعصار آغازين به ويژه دوره زراعى به وديعه گرفته 
اســت؛ يعنى زمانى كه زندگى مردم به واسطه تأمين گندم از دل خاك 
تأمين مى شــد و انســان آن دوره با انديشــيدن در مورد آنچه طبيعت 
براى او رقم مى زد، دســت به اين انتخاب زده و با فكركردن شب يلدا 
را بــراى قصه گويى انتخاب كرده اســت ولى با توجه به اينكه درحال 
حاضر هم اين نياز به جاى خود باقى است و ما همچنان نيازمند زمين 
براى تأمين معاش و دانايى براى حفظ دارايى هاى مان هســتيم و قصه 
و قصه گويى ابزار زايش و انتقال اين مهم اســت، به نظر مى رسد ثبت 
روز 30 آذر به عنــوان «قصــه  و قصه گويــى» در تقويم ملى ضرورتى 

انكارناپذير به شمار مى آيد.
خالــق كتــاب «فنــدق و كار بــزرگ» تأكيــد كــرد: قدمــت شــب يلــدا 
ــه عصــر ميترائيســم برمى گــردد؛ يعنــى ســال ها پيــش از مســيحيت.  ب
ــا  ــداى م ــب يل ــس از ش ــب پ ــد ش ــه چن ــم هميش ــه مى بيني چنانك
ــام شــب كريســمس جشــن خاصــى را برگــزار  ــه ن مســيحيان هــم ب
ــتانى اســت و  ــاى كهــن و باس ــران از هنره ــر در اي ــن هن ــد. اي مى كنن
ــروز  ــاد اســت. ام ــن شــب بســيار زي ســنگينى فرهنگــى و قدمــت اي
هــم بــا وجــود تمــام پيشــرفت هاى فنــاورى، مــا نيازمنــد حفــظ هنــر 
ــل  ــم مث ــا ه ــروزى م ــرح ام ــاى مف ــه هنره ــتيم. چ ــى هس قصه گوي

ــت. ــى اس ــر قصه گوي ــان هن ــان هم ــا و... زادگاه ش گيم ه
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

هر كس يك شبانه روز از بيمارى پرستارى كند، خداوند او را با ابراهيم خليل محشور مى كند ..   
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 باوجود اهميت حياتــى مطالعات دقيق بنيادى، 
ريشه يابى مشكالت و آسيب شناسى علمى، بررسى 
نقاط قــوت و ضعف بازار گردشــگرى و ارائه آن 
به تمامى فعاالن گردشــگرى در عرصــه دولتى و 
خصوصــى همچون شــركت هاى گردشــگرى و 
هواپيمايى، رسانه ها، اســتارت آپ ها و ديگر مراكز 
فعال در حوزه توريســم، متولى گردشگرى كشور 
به جاى انتشار عمومى پژوهش هاى مربوط به حوزه 
گردشگرى مسيرى را شكل داده كه عمال تحقيقات 
دفن مى شــود. در اين مسير، امكان دسترسى راحت 

(مجازى) به پژوهش ها عمال وجود ندارد.
بررسى بازار گردشگرى كشورهاى پيشرو و ارزيابى 
داليل موفقيــت دولت ها و بخش خصوصى در اين 
عرصه نشــان دهنده وجود پژوهش هاى علمى قوى 
كارشناسان و صاحب نظران عرصه گردشگرى است 
كه به بررســى دقيق و موشــكافانه تمامى جزئيات 
مربوط بــه زيرســاخت ها، امكانــات، ظرفيت ها، 
كاركردها و آسيب شناســى اين عرصه مى پردازند تا 
بتوانند با مطالعات و تحقيقات دقيق علمى راهبردها 
و راهكارهاى علمى و كاربردى در عرصه گردشگرى 
را در اختيار دولت هــا و بخش هاى خصوصى قرار 
دهند و بخش توريسم را در عرصه داخلى و خارجى 
به اجراى سياســت گذارى و برنامه هاى عملى ساز و 

راهبردى سوق دهند.
متولى گردشــگرى ايران نيــز در زيرمجموعه خود 
از مركز پژوهشــى مختص به امر پژوهش و تحقيق 
در هــر 3 حــوزه ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى برخوردار اســت و در 2 حوزه ميراث 
فرهنگى و صنايع دستى مطالعات بنيادين و اقدامات 
اثرگــذارى در جهت حفظ و مرمــت آثار تاريخى، 
فرهنگى و صنايع دستى صورت گرفته است، اما در 
حوزه گردشگرى به گزارش دنياى اقتصاد، امر ارائه 
عمومى پژوهش ها و مطالعات ســاختارى در جهت 
برنامه ســازى عملى و سياست گذارى با كاستى هاى 

بســيارى همراه اســت. مهم ترين ايــرادى كه برآن 
وارد اســت اينكه در حوزه گردشــگرى تحقيقات 
و بررســى هاى انجام شده توســط متخصصان اين 
عرصــه در اختيار عموم و فعاالن گردشــگرى قرار 

داده نمى شود. 
باتوجه به اينكه يكى از رايج ترين راه هاى دستيابى به 
اين پژوهش ها استفاده از سايت اين مركز پژوهشى 
اســت اما حتى لينك دسترســى بــه پژوهش هاى 
ارائه شــده گروه گردشــگرى در ســايت اين مركز 
پژوهشى موجود نيســت و مطالعات و پژوهش ها 
صرفــا در حد تئورى و چاپ كتــاب محدود مانده 

است.
 ايــن مراكز امكانات و بودجه الزم در جهت تحقيق 
و پژوهــش نقاط قوت و ضعف بازار گردشــگرى 
را در اختيــار دارند امــا راهبردهــا و راهكارهاى 
علمى الزم را براى سياســت گذارى صحيح مجريان 
گردشــگرى و فعاالن اين عرصه براى دســتيابى به 

توسعه پايدار گردشگرى باتوجه 
به شــرايط موجــود و واقعيت 
نمى دهند  ارائه  برجامعــه  حاكم 
يا اگــر پژوهش هايــى صورت 
گرفتــه، آن را در اختيار فعاالن 
گردشــگرى، رســانه ها و ديگر 
نهادهاى مرتبــط قرار نداده اند و 
پژوهش ها محدود به كارشناسان 
و متخصصان آن مركز شــده اند. 
اين درحالى اســت كه در شيوه 
مقايسه اى با ديگر نهادهاى كشور 
پژوهش هاى  مركــز  همچــون 
مجلس كــه در عرصه پژوهش 
و تحقيق تا حــدودى و به طور 
نســبى قوى عمل كرده، پس از 
دقيق  ارزيابى هاى  و  بررســى ها 
بررسى  مورد  موضوعات  علمى 

را در سايت خود براى استفاده عموم و تمامى فعاالن 
عرصه هاى مختلــف قرار مى دهد كه اين برنامه هاى 

عملى را در اختيار فعاالن و رسانه ها قرار مى دهد.
دولت به جاى دفن پژوهش هاى گردشــگرى بايد 
به دنبال ايجاد يك سيستم اثرگذار در جهت تسهيل 
مسيرهاى توسعه اقتصادى در بازار گردشگرى باشد 
كه اين امر بــا بهره گيرى از نظرات و پژوهش هاى 
تمامى صاحبنظران و كارشناسان عرصه گردشگرى 
كه ســال ها بــه مطالعــه، تحقيق و بررســى نقاط 
قــوت و ضعــف بخــش گردشــگرى و ارزيابى 
امكان پذير  پرداخته اند،  عرصه  اين  آسيب شناســى 
مى شــود تا به مطالعه دقيق ويژگى هــا، تفاوت ها، 
تضادهــا و تناقضات موجود در امــور اقتصادى، 
اجتماعى و زيســت محيطى بازار گردشگرى ايران 
بپردازند و برنامه هــاى راهبردى و كاربردى جهت 
سياســت گذارى مجريــان بخش گردشــگرى و 

بهره بردارى فعاالن اين بازار ارائه دهند.
عملى كردن اين امر به خارج شدن 
متخصصان  مطالعــات  و  نظرات 
بازار گردشــگرى ايران از شكل 
صرف تئورى همچون تنها انتشار 
مقــاالت و كتب منجر مى شــود 
و به حوزه عمــل و اجرايى بدل 
مى شــود و در امر واقــع به احيا، 
رونق و در نتيجه به توسعه پايدار 
به ويژه  گردشگرى  بازار  مى رسد. 
پــس از تحريم هــاى ظالمانه كه 
اقتصاد مبتنى بــر درآمدهاى نفتى 
را با ركود گسترده اى مواجه كرده 
است به قطب مهم و اصلى اقتصاد 
و درآمدهــاى ارزى ايران تبديل 
شــده كه نيازمند به كارگيرى يك 
سيســتم مدرن و كارآمد است كه 
براى تحقق ايــن امر در ابتدا بايد 

به شــناخت علمى و ظرفيت هاى گردشــگرى در 
حوزه هاى مختلف ژئوپليتيك، اقتصادى، اجتماعى، 
ريشه يابى مسائل و مشكالت پيش رو و آسيب شناسى 
پرداخت. بازار گردشگرى ايران درحال حاضر به ويژه 
بــا وقوع بحران كرونــا كه اين بــازار را با ركودى 
بى سابقه و تعطيلى بســيارى از مشاغل مواجه كرده 
اســت، نيازمند مطالعــات و پژوهش هاى عميق در 
ريشــه يابى مشــكالت و ارائه راهكارهاى علمى و 
كاربردى براى پيشــبرد اهداف فعاالن گردشــگرى 

همراه با ايده ها و نظرات كارگشا است.
باتوجه به شــرايط بحرانى كنونى كارشناســان و 
متخصصان در حوزه گردشگرى همانند متخصصان 
سازمان ها و دولت هاى پيشرو در اين بازار همچون 
ســازمان جهانى گردشگرى يا كشورهايى همچون 
تركيه بايد به ارائه آمارهاى دقيق و علمى در تعداد 
گردشــگران خارجى و داخلى، ميــزان درآمدهاى 
كلــى، نوع عاليــق و ذائقه گردشــگران، ارزيابى 
محيطــى و جغرافيايى، تمايل گردشــگران در نوع 
انتخاب مقصد و داليــل و ارزيابى اين انتخاب ها، 
نحوه به كارگيرى حمل و نقل براى سفرها، اشكال 
سفر همچون خانوادگى، انفرادى،گروهى يا شخصى 
بپردازنــد و با بررســى تمامى انواع گردشــگرى 
همچون روستايى، شهرى، عشــاير، ماجراجويانه، 
تجارى و... چگونگى رسيدن به توسعه آن را مورد 
مطالعــه قرار داده و برنامه عملياتى آن را در اختيار 
مجريان، سياست گذاران و فعاالن بخش گردشگرى 
قرار دهند تا در جهت دســتيابى به توســعه پايدار 
گام بردارنــد. بررســى، شــناخت و مطالعه علمى 
متخصصــان درباره تمامى ايــن موضوعات منجر 
به شناخت و ارزيابى درســت از بازار گردشگرى 
كشور، آگاهى فعاالن گردشــگرى از ظرفيت هاى 
موجود بــراى ارائه بهتر خدمات و ايجاد شــرايط 
متناســب با درخواست هاى گردشگران و در نتيجه 

جذب بيشتر گردشگران در آينده مى شود.

 صنعت گردشــگرى به عنوان يكى از مهم ترين 
بخش هاى اقتصاد جهانى، موضوعى اســت كه در 

جوامع مختلف بر روى آن بحث مى شود.
ايــن صنعت عالوه بــر مفيد بودن و در برداشــتن 
مزيت هاى اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و سياسى، 
در شــرايط بحرانى – همانند بحران جهانى حاضر، 
ويروس كرونا – مى تواند بسيار آسيب پذير باشد. در 
اين مقاله نگاهى نوين و جديد بر اين صنعت خواهيم 
داشــت تا پس از گذراندن بحــران ويروس كرونا، 
بتوانيم به صورت هرچه كامل تر به ضرفيت هاى كمتر 
كشف شده آن از جمله گردشگرى مجازى در كنار 

گردشگرى داخلى و بين المللى بپردازيم. 
نخستين پرسشى كه ممكن است در شرايط كنونى 
بــراى دســت اندركاران و كليــه ذى نفعان صنعت 
گردشــگرى مطرح شود، اين اســت: پس از دوران 
بحران كرونا، آينده اين صنعت چگونه خواهد بود؟ 
آيا گردشــگرى دســتخوش تغيير خواهد شد؟ آيا 
بحران كرونا مى تواند مســير گردشگرى را به سوى 

ديگرى سوق دهد؟
بدون شــك، صنعت گردشــگرى از ايــن بحران 
درس هاى بســيارى خواهد آموخت كه شايد پيش 
از ايــن كمتر به آن فكر مى شــد. اين دروس كم و 

بيش در تغييــرات، دگرگونى ها، تدابير و خالقيت 
كشــورهاى مختلف كه به عنوان راه حلى براى غلبه 
بر اين بحران اعمال و اتخاذ كرده اند منعكس شــده 
است. بسيارى از كشورها در اين گذر به گردشگرى 
هوشــمند روى آوردند، از جمله ســوئيس، كانادا، 

فرانسه، ايتاليا و ايران.
 نهادينه شدن گردشگرى هوشمند

هوشمند شــدن پديده ها در عصر نوين موضوعى 
غيرقابــل كتمان اســت: ماشــين هاى هوشــمند، 
گوشــى هاى هوشــمند، تلويزيون هاى هوشــمند، 
شهر ها ى هوشمند، هتل هاى هوشمند و گردشگرى 

هوشمند.
گردشگرى هوشمند يا به برخى از تعابير، گردشگرى 
مجازى، به عنوان پلى ميان زيرســاخت هاى فضاى 
فيزيكى و فضاى ديجيتالى اســت كه با اســتفاده از 
علم فناورى اطالعات، حجم وســيعى از داده هاى 

مفيد، دقيق و صحيح را در اختيار مسافر و گردشگر 
قرار مى دهد. در گردشــگرى مجازى كه معموال با 
تلفن هاى هوشمند برنامه ريزى مى شود، براى اغلب 
افراد قابل دسترس بوده و گردشگرى راحت، شاد، 
خودجوش و باب ميل ســليقه گردشــگر را فراهم 

مى كند.
تعــداد كاربــران اينترنت و شــبكه هاى بين المللى 
ارتباطى اينترنتى به شــكل فزاينده اى روبه رشــد 
هستند و به كارگيرى فناورى ارتباطى نوين، بخشى 
از زندگى امروز شــده است. بدين ترتيب، هر بنگاه 
تجارى- خدماتى موظف است تا پاسخگوى خيل 
عظيم اين گروه از مشــتريان و كاربران بدون درنظر 

گرفتن مرزهاى جغرافيايى باشد.
از ويژگى هايى كه گردشــگرى مجــازى را متمايز 
مى كند، مى توان بــه نبود محدوديت زمانى، مكانى، 
فضا و مــوارد غيرقابل پيش بينــى همچون خرابى 

شرايط آب و هوا، مسدودى جاده ها و.. اشاره كرد. 
توانايى هاى اشاره شــده، از جمله ويژگى هايى اين 
تكنولوژى اســت كه در ايام قرنطينه ناشى از شيوع 

ويروس كرونا، مورد استقبال گرفت.
كشورهاى توسعه يافته و درحال توسعه با بهره گيرى 
از گردشگرى هوشمند موفق شدند كه حتى در ايام 
شيوع كرونا، گردشــگران مشتاق را به مقاصد خود 
جلب كنند. خوشبختانه، ايران هم از اين امر مستثنا 
نبوده وليكن استراتژى مقامات مسئول در اين مورد، 
بيشــتر بر بازار داخلى متمركز بــوده و كمتر بازار 
بين المللــى را هدف قرار داده اســت. اين درحالى 
اســت كه اغلب كشورها، بســيارى از سايت هاى 
بازديــد آنالين خود را به صورت جهانى مورد تبليغ 
قرار دادند. به عنوان مثال، در تاريخ 24 مارچ 2020، 
بازديد مجازى از موزه لوور حتى بيشــتر از بازديد 

حضورى بوده است.

 ماهيت رشد صنعت گردشگرى 
پس از بحران كرونا

گردشگرى در سال هاى آينده همچنان به رشد خود 
ادامه مى دهد، هرچند ممكن است ماهيت و اساس 
آن در مقايسه با همين چند سال پيش كامال متفاوت 
باشــد. اين تغييرات را در مى توان پس از فروكش 
كردن شــيوع كرونا مشاهده كرد، درست همان طور 
كه با ورود به هزاره ســوم و پس از سال 2000، اين 

صنعت در اشكال اصلى خود رشد كرد.
با توجه به شــرايط به وجود آمده جهانى ناشى از 
ويــروس كرونا، از آنجايى كه هر انســان موظف 
اســت از جان خود و بقيه محافظت كند و شرايط 
در خانه ماندن را پذيرفته اســت، زين پس صنعت 
گردشــگرى نگرش ويــژه اى به اشــكال جديد 
گردشگرى از جمله گردشــگرى مجازى خواهد 
داشــت. همواره براى زنده نگه داشتن اين صنعت 
در ايــام بحران ويروس كرونا و پس از آن بايد در 
تالش باشيم كه با فراهم كردن گردشگرى هوشمند 
و مجازى از غفلت هاى به وجود آمده عبور كرد و 
نگاهى نوين بر آينده اين صنعت و چشم اندازهاى 
آن به عنوان صنعتى بسيار آسيب پذير و در عين حال 

پرطرفدار داشته باشيم

دولت با پروژه هاى گره گشاى بازار توريسم 
چه مى كند؟
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