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باباطاهر

نخستين نشست مجازى كتابخوان 
با موضوع نماز برگزار شد

 با همكارى اداره كل كتابخانه هاى عمومى اســتان و ســتاد اقامه 
نماز استان همدان نخستين نشست مجازى كتابخوان با موضوع نماز 

برگزار شد.
نشســت كتابخوان نماز با همكارى اداره كل كتابخانه هاى عمومى 

استان و ستاد اقامه نماز همدان به صورت مجازى برگزار شد.
در اين نشســت فعاالن عرصه نماز و كتابخوانــان به معرفى كتاب 
با موضوع نماز پرداختند تا بينندگان و شــنوندگان يارى رســانند، 
چگونه از گفت و گو با خداوند متعال فيضى راســتين نصيب ببرند. 
كتابخانه ها كه تا امروز به دليل تصميمات ســتاد ملى مبارزه با كرونا 
و حفظ سالمت جامعه تعطيل بودند، فعاليت هاى خود را در فضاى 

مجازى گســترش دادند تا مطالعــه و كتابخوانى در جامعه كمرنگ 
نشــود به همين دليل نشســت هاى كتابخوان كه تا پيش از اين در 
محل كتابخانه ها و با حضور اعضا برگزار مى شد از بستر شبكه هاى 

اجتماعى استفاده كرد.
نخستين گام اين برنامه با موضوع نماز در ماه مبارك رمضان برداشته 
شد تا توجه ويژه خداوند نيز به اين برنامه جلب شود و بيش از پيش 

يارى گر كتابداران و خادمان يارمهربان باشد.
 در نخستين نشست مجازى كتابخوان با موضوع نماز، 

4 كتاب معرفى شد
در ابتدا حجت االسالم والمسلمين ســيد مرتضى حسنى حلم، دبير 
ستاد اقامه نماز استان همدان به معرفى كتاب «هشت گام تا حضور 

قلب» نوشته اصغر آيتى و حسن محمودى پرداخت.
سپس حجت االســالم و المســلمين محيد ماهى يان امام جماعت 

كتابخانه مركزى همدان نيز كتاب «فرودگاه فرشتگان» به نويسندگى 
اصغر آيتى را معرفى كرد.

فائزه امينيان، مسئول كتابخانه عمومى شهيدان حجازى همدان نيز در 
همين راستا كتاب «شيوههاى دعوت به نماز» اثر سيد جواد بهشتى را 
معرفى كرد و درنهايت مهدا مصنفات عضو بخش كودك و نوجوان 
كتابخانه مركزى همدان نيز كتاب «110 پرسش درباره نماز» را ارائه 

داد.
مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان در اين نشست اظهار 
كرد: با شيوه ويروس كرونا بنا بر هشدارهاى وزارت بهداشت و ستاد 
ملى مبارزه با كرونا كتابخانه هاى عمومى تعطيل شدند اما فعاليتهاى 

فرهنگى و كتابخوانى تعطيل نشد.
عاطفــه زارعى با بيان اينكه كتابداران فعاليت هاى خود را در فضاى 
مجازى گسترش دادند افزود: فعاليت هاى فرهنگى و پويش هايى از 

جمله مسابقه نقاشى «كرونا را شكست مى دهيم» و مسابقه كتابخوانى 
«امر به معروف» در اين ايام برگزار شد.

وى خاطرنشــان كرد: همچنين دهمين جشنواره كتابخوانى رضوى 
در بســتر الكترونيك در سراسر كشــور آغاز شد به طورى كه امكان 
دسترســى به منابع و شركت در مسابقه از ســايت جشنواره براى 
samakpl.ir همگان به صورت الكترونيكى در ســايت اينترنتى

فراهم شد.
مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان گفت: اين جشــنواره 
در بخش هاى مختلف از جمله نقاشــى، پويش كتابخوان، مسابقات 
چهارگزينه، بخش هاى گروهى و مواردى ديگر درنظر گرفته شــده 
تا هر فردى بتواند به فراخور ســليقه و عالقه خود از اين جشنواره 

معنوى بهره ببرد.
وى اظهار كرد: نشســت هاى كتابخوان نيز به صــورت مجازى در 

اســتان آغاز شــده تا بتوانيم با بهره گيرى از شبكه هاى اجتماعى به 
ترويج فرهنگ مطالعه همچنان با وجود تعطيلى كتابخانه ها و رعايت 

فاصله گذارى اجتماعى بپردازيم.
زارعى افزود: انتشار ويروس كرونا تهديدى بود كه با تالش كتابداران 
و كارشناســان اداره كل كتابخانه هاى عمومى استان همدان به يك 
فرصت براى استفاده از فضاى مجازى بدل شد به طورى كه كتابداران 

با بخشى از اعضاى خود در فضاى مجازى در ارتباط هستند.
وى تصريح كرد: نشســت مجازى كتابخوان نماز آغازى است تا به 
بركت ماه مبارك رمضان، نشســت هاى مجازى كتابخوان در سراسر 

استان همدان برپا شود.
مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همــدان ادامه داد: برنامه هاى 
مجازى سبب مى شــود كه محدوديت هاى زمانى و مكانى برطرف 

شده و افراد بيشترى بتوانند از اين برنامه ها استفاده كنند.

جوجه هاى يك روزه 
و محصوالت غيرلبنى شتر!

 حقيقت امر وقتى رئيس جمهور درباره يك موضوع حساســيت به 
خــرج مى دهد، آدم دلش غنج مى رود و دلــش مى خواهد درد و بالى 

رئيس جمهور ما بخورد توى سر ساير رئيس جمهور هاى بى تفاوت!
در جريان هســتيد كه به تازگى رئيس جمهور نســبت به مســأله دفن 
جوجه هاى يكروزه واكنش نشــان داده و در جلسه عصر يكشنبه هيأت 
دولت نيز دســتور دادند «نسبت به اقدام غيرقانونى و غيراخالقى از بين 
بردن جوجه هاى يك روزه ســريعا رســيدگى شود و عامالن آن تحت 

تعقيب قرار گيرند».
واال ما نفهميديم اين چه مســخره بازى است كه موبايل ها را دوربين دار 
ســاخته اند(آن هم با كيفيت چندده مگاپيكســل) و تــا تقى به توقى به 
مى خــورد يك عده فيلم مى گيرند و در فضاى مجازى ولو مى كنند! بعد 
مسئوالن را با اين همه گرفتارى و مشغله، حساس و درنهايت مجبور به 
واكنــش و پيگيرى مى كنند! يادش به خير قديما هر كس فضولى مى كرد 
و از صحنه هاى بودار به ويژه در مرغدارى ها فيلم مى گرفت، ســركارگر 
گوشش را مى گرفت و با پس گردنى مى برد پيش رئيس مرغدارى؛ رئيس 
هم دوربينش را مى گرفت و فيلم دوربين را درمى آورد و زير پا له مى كرد 
و خالص! بعد هم خود رئيس 2 تا پس گردن آدم فضول مى زد كه تا 2 تا 
هفته به ديوار سالم مى كرد و تا چند وقت هرجا مرغ مى ديد جيغ مى زد! 
اما االن بندگان خدا عالوه بر عذرخواهى از افكار عمومى و خصوصى، 

مجبور به ارائه پاره اى از توضيحات هم شدند!
ظاهراً اصل قضيه اين اســت كه با شيوع ويروس كرونا و تعطيل شدن 
رستوران ها، مصرف مرغ در كشور بيش از 40 درصد كاهش يافته است. 
از سوى ديگر مرغداران درحال حاضر مرغ را كيلويى 5 هزار و500 تا 6 
هزار تومان مى فروشند، درصورتى كه قيمت تمام شده هر كيلو گوشت 
مرغ حدود 10 هزار تومان اســت؛ يعنى ضرر 3 هزار تومانى در فروش 
هر كيلو گوشت مرغ! بنابراين تبديل جوجه ها به مرغ به صرفه نيست و 

آنها را معدوم مى كنند.
على اى حال از آنجا كه شخص رئيس جمهور نسبت به اين قضيه واكنش 
نشــان دادند و نيت ما از عنوان ساختن چنين مطالبى اصالح امور است 
و بــه هيچ عنوان قصد انتقاد مخرب نداريم، به رســم معهود و شــيوه 
مألوف چند پيشنهاد ماريناد شده و غنى سازى شده به منظور افزايش سرانه 

مصرف مرغ افاضه مى كنيم، على بركت ا... :
الــف) تأثير مرغ در درمان كرونا: ايــن روزها هر كس هر جنس تاريخ 
گذشــته يا ته انبار مانده را به عنوان داروى قطعى كرونا به خلق ا... قالب 
كرد تا جايى كه عده اى از هموطنان در اثر مصرف اين مواد، ريق رحمت 
را با همه مخلفاتش سر كشــيدند و روى در نقاب خاك كشيدند! فلذا 
پيشنهاد مى شود با كســب اجازت از مافياى محصوالت غيرلبنى شتر، 
گوشــت مرغ هم در زمره اطعمه و اشــربه مؤثر در درمان قطعى كرونا 
معرفى شود. به هرحال طعم و مزه گوشت مرغ هرچه باشد از توليدات 

غيرلبنى شتر خوش خوراك تر و خوشمزه تر است! 
ب) توليــد چيپس و شــامپوى مرغ: از عزيزان شــاغل در بخش توليد 
چيپس و شــامپو كه از هــر چيزى چيپس آن را توليــد مى كنند و اگر 
نشد، شامپويش را روانه بازار مى كنند؛ درخواست كنيم ساخت چيپس و 

شامپوى مرغ يا شير مرغ را در دستور كار خود قرار دهند.
پ) بازى هــاى كودكانــه: بــا توجه به نقــش بازى هــاى كودكانه در 
شكل گيرى بسيارى از زيرســاخت هاى اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى 
پيشنهاد مى شود بازى هايى نظير: «يه مرغ دارم روزى N تا تخم مى ذاره» 
يا «نون بيار، كباب ببر» (ترجيحاً جوجه كباب) دوباره احيا شوند و اين 
روزها كه خانواده ها در خانه قرنطينه هستند، اين دست بازى هاى حركتى 

- غذايى را بيشتر مورد توجه قرار دهند!
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■ حديث:
حضرت عيسى(ع):

اى آدميزاد! ... تِن خود را به شكيبايى و دلت را به انديشيدن ، خو ده .   
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روزگارى نمى دانستند زير پاى شهر تاريخ نفس مى كشد

نفس كاوش  به اعتبار بند است 
■ آيا اين بار هگمتانه تاريخ خود را اعتراف خواهد كرد؟

مريم مقدم  »
  امــروز ســايت تاريخى نــام دارد اما ديــروز مركز اصلى شــهر و محل ســكونت پدربزرگ و 
مادربزرگ هايمان بود. آن  روزها كمتر كســى مى دانست زير پاى شــهر تاريخ نفس مى كشد. سرتاسر 
تپه باســتانى تا چشــم كار مى كرد خانه بود و مدرسه؛ راه بود و رهگذر، تا اينكه پاى گفته هاى تاريخ و 

جست وجوهاى باستان شناسان به ميان آمد. 
اگرچه در دهه هاى گذشته خشت هاى پخته، جاى خشت هاى خام را در معمارى اين منطقه گرفت اما 

هر تغيير و تحولى هم كه رقم خورد هيچ درصدى از اعتبار هگمتانه تاريخى كم نكرد.
به مرور، زنگار گفته هاى تاريخ نگاران از ســيماى هگمتانه زدوده شــد، پاى قدمت ميراث و دوره هاى 
تاريخى به ميان آمد، و اينگونه قدمت هگمتانه تا ماد ريشــه دواند. باستان شناســان به جســت وجوى 
گفته هاى تاريخ نگاران رفتند تا اثبات كنند اينجا روزگارانى نخستين حكومت ايران با دستور شهرنشينى 
گره خورده اســت.  آنگونه كه تاريخ نگاران مى گويند، اين عرصه بيضى شكل 40 هكتارى، نقطه آغاز 

شهرنشينى و تحولى به سمت يكجانشينى بوده است.
رد پاى نخستين حكومت مادها به قديمى ترين بافت شهرى همدان گره خورد اما هيچ يك از گفته هاى 

تاريخى با مستندات دست به يكى نكرد تا ثابت كند هگمتانة ماد همين هگمتانه در همدان است.
باستان شناسان آستين باال زدند تا با كاوش و مطالعه هگمتانه واقعى را به تاريخ نگاران عصرهاى حاضر 

بشناسانند و تالش كردند تا هگمتانه تاريخ پنهان خود را اعتراف كند.
امــا همه چيز آنگونه كه بايد به همت آنها و دلبســتگى هاى تاريخى ختم نشــد. پاى اعتبارات مالى و 
تصميم گيرى هاى متوليان امور وســط كشيده شــد. بود و نبود اعتبار و اختيار مديران وقت و تحوالت 

خواسته و ناخواسته در پژوهشگاه هاى ميراث فرهنگى كاوش هاى هگمتانه را گاه به گاه كرد.
دوران رونق مطالعات تا سال 1379 در عرصه باستان شناسى با 11 فصل كاوش هگمتانه ادامه يافت اما با 

تغيير مديريت درحوزه پژوهش هاى ميراث فرهنگى كشور مطالعات در هگمتانه مغفول ماند.
ضرر و زيان اين مهم هم تنها دامن اســتان و جايگاه شناساندن همدان را در عرصه ملى و بين المللى را 

گرفت اما پس از سال ها، اين بار تصميمات براى انجام كاوش جدى تر شد.
حاال پس از چندســال به گفته مديران وقت، اندكى اعتبار از راه رسيده است تا تن رنجور كاوش ها در 

هگمتانه بار ديگر جان بگيرد.
اين باورها غيرقابل انكار اســت كه معرفى يافته هاى باستان شناســى ايران به جهانيان مى تواند معرف 
واقعيت جايگاه تاريخى ايران در عرصه بين الملل باشــد، شــايد اگر اين مهم محقق شده بود تا امروز 

برچسب جهانى شدن بر پيشانى هگمتانه، همدان را يك مقصد بين المللى كرده بود.
در يك نگاه كلى مى توان گفت، آنچه مورد سؤال است و كاوش را امروز در هگمتانه ضرورى مى كند 

چيست؟
■ اثبات گره خوردن قدمت هگمتانه به دوره مادها 

■ اطالعات تكميلى و موردنياز براى ثبت جهانى شدن هگمتانه
■ تحليل معمارى و قدمت بقاياى برج و باروهاى احاطه كننده هگمتانه

 آغاز فصل بيست ودوم كاوش
دستيابى به پاســخ اين سؤاالت يكى از 
مهم ترين داليلى بود كه بار ديگر آغازگر 
كاوش هاى هگمتانه شــد، يك ماه است 
كه تيم باستان شناسى با مديريت مهرداد 
ملــك زاده پاى كار آمده اند تا با باز كردن 
ترانشه هاى مطالعاتى، زبان گوياى تاريخ 

هگمتانه شوند.
حاال بيست  ودومين فصل كاوش هگمتانه 
همزمان با آغــاز هفته ميراث فرهنگى و 
براساس ماده 11 قانون حفظ آثار ملى و 
در اجراى بند 3 ماده 3 قانون اساس نامه 
ميــراث فرهنگى و بــا دريافت مجوز از 
پژوهشگاه ميراث فرهنگى و گردشگرى 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 

صنايع دستى كشور آغاز شده است. 
در ايــن فصل ، قســمت بــرج و بارو 
مــورد كاوش قرار خواهد گرفت، آنچه 
از كاوش هاى گذشــته به دســت آمده 
است، پيدايش شــهر باستانى است كه 
ساخت وسازهاى آن عبارتند از معابرى 
به فاصله هاى موازى و مساوى يكديگر 
كــه در حد فاصــل آن هــا واحدهاى 
ساختمانى مشــابه و قرينه ساخته شده 
حفارى هــاى  در  همچنيــن  و  اســت 
انجام شــده آثار بى نظيرى مانند زرين 
و ســيمين، لوح ها، پايه ســتون سنگى، 
كه  شــده  يافت  شكســته  كوزه هــاى 
بيشــتر آن ها متعلق بــه دوره هاى ماد و 

 هخامنشى است.
اما در مطالعات يــك ماه اخير ملك زاده 
در هگمتانــه، به نقل از وى ســفال هاى 
يافت شــده بيانگر تأييد رد پــاى دوره 
تاريخى عصر آهن 3 در هگمتانه اســت 

كه قدمت آن به مادها بازمى گردد.
ــودن  ــى ب ــا قديم ــد: صرف وى مى گوي
ــودن  ــم  ب ــر مه ــى ب ــىء الزام ــك ش ي
كشــف آن نيســت. برفــرض آنكــه 
ــران  قديمى تريــن ســفال را در خــاك اي
پيــدا كنيــم، مهــم آن اســت كــه بدانيــم 
ــره تحــول فرهنگــى  آن ســفال در زنجي

ــته اســت. ــه نقشــى داش ــى چ جهان
 از نگاه اين باستانشــناس، اگر آن سفال 
تطور فرهنگى با خود به همراه نداشــته 
باشد، صرف كشف آن مهم نيست. اينكه 
بدانيم انسان امروزى چه پيشينه اى دارد و 
مردمان فالت ايران چه سهم و نقشى در 

آن داشته اند مهم است.

 ردپاى كاوش هاى هگمتانه با صراف
در ســال 1346 بــا تشــكيل يك 
هيأت بين المللــى در تپه هگمتانه 
و خريــدارى نزديك به 25 هكتار 
از امالك، مغازه ها و ساختمان هاى 
ساخته شده بر روى اين تپه توسط 
وقــت،  باستان شناســى  كل  اداره 
كاوش  و  باستان شناســى  عمليات 
در اين محل آغاز شــد و در مدت 
حفارى، يك قلعه و آتشــكده اى با 
تعدادى اتاق مربوط به 750 پس از 
ميالد (دوره مادها) كشف شد. پس 

از آن كاوش هاى ديگرى انجام شد و نتايج جديدى به دست آمد.
در 11 فصــل كاوش محمدرحيم صراف، از ســال هاى 62 تا 79 
نيز با تشــكيل هيأت باستان شناسى ايران و تهيه طرح در 2 بخش 

ساماندهى و حفارى شهر باستانى هگمتانه، كاوش ها انجام شد.
در طــول كاوش هاى متعدد، تعدادى لوح هــاى نقره اى، طاليى و 
مهره هاى اســتوانه اى به صورت قاچاق منســوب به اين تپه كشف 

شده است، اما مكان يافت اين اشيا مشخص نيست.
زمان انجام كاوش هاى محمدرحيم صراف، در نخستين حفارى در 
كارگاه مركــزى تپه هگمتانه و در عمق 5 مترى آن آثار باســتانى 
معمــارى از جمله معبر با مصالح آجــر، مدخل ها، ديوارهاى 1/5 
مترى و تعدادى اتاق و سنگ مربوط به دوره هخامنشى يافت شد.

در طول عمليات حفارى در كارگاه ميدان 7 تير نيز به تدريج معبر، 
مدخل، پيشــخوان، حياط و 3 اتاق به همان سيستم كارگاه مركزى 

يافت شدند.
از مهم تريــن آثار مكشــوفه مى توان به پايه ســتون هاى متعلق به 
كاخ هاى هخامنشــى از جمله شالى ستون مربوط به دوران اردشير 
دوم با متن ميخى، 2 مهر اســتامپى ســنگى و شيشه اى مربوط به 
دوران پيش از اســالم و سر گاو از جنس ســفال متعلق به دوران 

هخامنشى اشاره كرد.

 ردپاى مطالعات ملك زاده در هگمتانه
حاال تيم باستان شناسى با مديريت مهرداد ملك زاده با اعتبارى كه ميراث فرهنگى در اختيار قرار داده است، آمده اند تا كاوش 

نيمه كاره اين باستانشناسى در سال هاى 1384 و 85 را كه به دليل نبود اعتبارات ناقص مانده بود، كامل كنند. 
ملك زاده يكى از جوان هاى عرصه باستان شناسى است با وجود اين گنجينه اى از تاريخچه باستان شناسى را در دل خود جاى 
داده است. در سال 68 در نخستين سال تأسيس و پذيرش رشته باستان شناسى در مركز آموزش عالى ميراث فرهنگى، به اين 
عرصه وارد شد و اكنون با تأليف كتاب هاى متعدد به عنوان دبير كارگروه تخصصى واژه  گزينى باستان شناسى فرهنگستان زبان 

ادب و فارسى و استاديار پژوهشى گروه باستان شناسى دوران تاريخى پژوهشكده باستان شناسى فعاليت دارد.
نام مهرداد ملك زاده (باستان شــناس، نويسنده، پژوهشــگر و منتقد) با مفرغين لرستان گره خورده است، چنانكه از كاوش و 

كشف بيش از 3 هزار قلم از مفرغين لرستان در روستاى سنگ تراشان واقع در 55 كيلومترى شهر خرم آباد به  عنوان شيرين ترين تجربه زندگى اش ياد مى كند.
با توجه به شــرايط اقتصادى اگرهمان دهه 80 اعتبار الزم براى مطالعات ملك زاده در هگمتانه همدان تأمين مى شد امروز شايد شرايط مطلوب ترى پيش روى 

داشتيم.
اگر در سال هاى گذشته مى توانستيم پروژه باستان شناسى را براى 45 روز كاوش ميدانى در تپه هگمتانه همدان مثال با صد ميليون تومان به پايان برسانيم اين 
رقم در سال هاى پيش روى از 300 ميليون تومان نيز بيشتر شده است؛ اين موارد نشان مى دهد ضرر و زيان وقفه در تأمين اعتبارات فقط دامان دستگاه متولى 

را مى گيرد وگرنه اصل ماجرا كه همان كاوش و ضرورت مطالعات باشد كه حذف شدنى نيست.

 ديدگاه آذرنوش و احتماالت تاريخى
آذر سال 1387 نيز تيم كاوش مرحوم مسعود آذرنوش سرپرست وقت هيأت كاوش باستان شناسى بررسى هگمتانه را آغاز كرد.
آن روزها قرار شد موزه منطقه اى غرب كشور درست كنار هگمتانه ساخته شود و او اجرايى شدن اين پروژه را منوط به انجام 

بررسى هاى كامل در اين محوطه كرده بود، تا اگر آثار يا نشانه هاى تاريخى به دست نيامد، كار ساخت موزه را انجام دهند.
با وجود به دســت آمدن نشــانه ها و يافته هاى باستان شناسى در آن محوطه، پس از درگذشــت آذرنوش، كار ساخت موزه را 

در همان منطقه آغاز كردند. موزه اى كه پس از اين همه سال به نظر مى رسد هنوز در مرحله  بتن ريزى آن براى كف هستند.»
ديدگاه مسعود آذرنوش درباره  محوطه  هگمتانه و دوره  تاريخى كه توسط او و محمدرحيم صراف - باستان شناس پيشكسوت 
- 2 دوره  تاريخى مختلف را شامل مى شد، بر اين اساس بود كه «طبق صحبت هاى صراف، مسئوالن شهرى همدان، اين شهر 
و محوطه  تاريخى هگمتانه را پايتخت مادها مى دانســتند، درحالى كه كاوش هاى اليه نگارى آذرنوش نشــان داد كه حداقل آن 
معمارى خشتى كه در همدان به عنوان معمارى عصر آهن و مادى شناخته مى شد، معمارى عصر آهن نيست و قطعا متعلق به 
دوره  اشكانى است. آذرنوش اين اتفاق را اينطور عنوان مى كرد؛ «من مدعى نبود هگمتانه در شهر همدان نيستم، فقط مى دانم، 

سازه هاى خشتى محوطه  موسوم به هگمتانه در شهر همدان امروزى، بر اساس مطالعات اليه نگارى منتسب به دوره اشكانى است.»
آذرنوش حتى سال 1385 در سخنرانى كه در همايش باستان شناسى غرب كشور در كرمانشاه داشت، در اين باره حرف زد؛ «هگمتانه  مادها ممكن است در جاى 

ديگرى از شهر همدان باشد يا حتا خارج از شهر همدان. اما آنچه امروز به آن هگمتانه مى گويند «اكباتاِن اشكانى» است. 
او در ســال هاى پايانى عمر خود، سرپرســت هيأت كاوش باستان شناســى هگمتانه در همدان و قلعه يزدگرد در استان كرمانشاه و مدير محور ساسانى استان 

فارس بود.

 تاريخ از هگمتانه چه مى گويد ؟
هرودوت در كتاب «تاريخ» به نبود امنيت در بين اقوام 
ماد و تصميم براى برگزيدن «ديااكو» به عنوان پادشاه و 
تشكيل شهر هگمتانه اشاره كرده و گفته بود، به دستور 
ديااكو قلعه اى در اين شــهر ساخته شــد، او از مردم 
خواست خانه هاى خود را در اطراف اين قلعه بسازند 
و از اينجا نخســتين پايه هاى ســاخت شهرى به اسم 
هگمتانه بنا شد. اطالعات به دست آمده نشان مى دهد 
كه شهر هگمتانه در تمام دوران ماد پايتخت حكومت 
مادها بوده است، در دوران هخامنشى نيز شهر هگمتانه 
پايتخت تابســتانى هخامنشــى پس از شوش و تخت 

جمشيد بوده است.
مدت ها باستان شناســان و زبان شناســان به دنبال محل 
كشف تپه هگمتانه بودند، برخى محل باستانى هگمتانه 
را در تخت سليمان واقع در آذربايجان غربى و برخى 

در زيويه تكاب مى دانســتند، اما بررســى هاى باستان 
شناسان آلمانى در تخت ســليمان مشخص كرد، آثار 
به دست آمده در تخت سليمان مربوط به دوره ساسانى 
و ايلخانــى بوده و در نتيجه هر 2 فرضيه رد شــد. و 
اينگونه شــد كه دامان كاوش ها براى يافت مستندات 

همچنان در هگمتانه گسترده است.
مديركل ميــراث فرهنگــى همــدان در زمينه فصل 
بيســت ودوم كاوش مى گويد: مواردى كه كاوش اين 
محوطــه را ضرورى مى ســازد بحث گردشــگرى و 

اطالعات مورد نياز آن براى ثبت جهانى است.
بــه نقل از على مالمير، در اين فصل از كاوش، ســند 
باستان شناسى محوطه درحال پيگيرى است تا ميراث 
فرهنگى بتواند آن را در قالب ســند استان تدوين كند 
و با تأمين اعتبار و پيگيرى مستمر فاصله بين كاوش ها 

را كاهش دهند.

آنگونه كه مديركل ميراث فرهنگى مى گويد: خواناسازى 
برج و باروهاى محوطه هگمتانه از موضوعاتى اســت 
كه از گذشته در دستور كار بوده است و پايه اش در اين 
فصل كاوش آغاز شده كه نياز به تداوم و تأمين اعتبار 

براى سال هاى آينده دارد. 
مالمير با بيان اينكه حوزه باستان شناسى نيازمند توجه 
بيشتر و تأمين اعتبار است، مى گويد: به نظر مى رسد به 

اين حوزه بودجه كمترى اختصاص داده شده است. 
مالمير درباره ميزان اعتبار فصل 22 كاوش اين محوطه 
نيــز بيان كرد: در يك ماه گذشــته حدود 230 ميليون 
تومان اعتبار صرف شده و طبق برآوردهاى انجام شده 
كل كاوش حــدود 1/5 تا 2 ميليــارد تومان اعتبار نياز 

دارد. 
مديركل ميراث فرهنگى اســتان همدان اعالم كرد: در 
سالجارى جمع آورى و انتشار يافته  كاوش هاى هگمتانه 

به ويژه 11 فصلى كه به سرپرستى محمدرحيم صراف 
انجام شده است، پيگيرى خواهد شد.

اما در اين ميان گويا ميراث فرهنگى عالوه بر پرداختن 
به حوزه باستان شناســى هگمتانــه، درحال تهيه طرح 
راهبردى با افق 20 ساله در اين محوطه باستانى است 
كه بتوانند از منظر باستان شناســى و ســپس در حوزه 
حفاظت، مرمت و تأسيســات گردشــگرى نيز به آن 

بپردازند.
حال بايد منتظر مانــد و ديد پايان كاوش هاى فصل 
بيســت ودوم به كجا ختم مى شــود، آيــا اعتبارات 
به اندازه كافى براى اين پروژه تزريق مى شود كه كار 
نيمه كاره رها نشــود؟ آيا به واسطه آن قدمى در اين 
زمينه به ســمت تحول در مطالعات هگمتانه برداشته 
مى شــود؟ آيا راه جهانى شــدن هگمتانه تســهيل 

مى شود؟ 

نقشه مهندسى فرهنگى استان همدان 
تدوين شد

 مدير كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى همدان از تدوين نقشه مهندسى 
فرهنگى استان با همكارى شوراى عالى انقالب فرهنگى خبر داد.

احمدرضا احسانى ظهر چهارشنبه در جلسه شوراى فرهنگ عمومى استان 
همدان اظهار كرد: موضوع تشكيل مركز تخصصى تربيت دينى كودك و 
نوجوان، سال گذشته در شورا مطرح و با توجه به تأكيد نماينده ولى فقيه 
در استان و اســتاندار همدان اين طرح، در دستور كار قرار گرفت. وى با 
بيــان اينكه كميته تخصصى تربيت دينى با مديريت دبيرخانه تشــكيل و 
مصوب شــده اساسنامه آن تدوين و در صحن شورا ارائه شود، افزود: در 
جلسه شورا كه اسفند ماه برگزار شده بود، مصوب شد اين مركز به صورت 
مجموعه مردم نهاد و در كنار يك كميته تخصصى فعاليت خود را آغاز كند. 
احسانى در ادامه درباره دومين دستور جلسه شورا كه درباره نشست هاى 
تخصصى مشترك با كارشناسان شوراى عالى انقالب فرهنگى بود، گفت: 
تهيه و تدوين نقشه جامع علمى كشور، سند تحول بنيادين آموزش كشور 
و نقشه مهندســى فرهنگى كشور 3 سندى است كه توسط شوراى عالى 

انقالب فرهنگى در دست اقدام است.
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روز قدس
 نماد وحدت مسلمين 

 آخريــن جمعه ماه مبــارك رمضان بر 
اساس ســنت ماندگارى كه امام راحل(ره) 
پايه گــذارى كــرد، بــه نام قبله نخســت 
مسلمين، قدس شريف شناخته شده است 

تا فرصت و بهانه اى باشد...

تقدير و تشكر
 جنـاب آقــاي

جناب آقاى مهندس تيمورى

اداره آموزش و پرورش شهرستان فامنين

مديركل محترم
 اسبق اداره نوسازى

 توسعه و تجهيز مدارس 
استان همدان

ــم  ــود الزم ميداني ــيله برخ ــن وس بدي
ــى در  ــائبه حضرتعال ــى ش ــات ب از زحم
ــر و تشــكر  ــان تصــدى نهايــت تقدي زم
ــد اســت همچــون گذشــته  را نمائيم.امي

ــق و  ــالمى موف ــورى اس ــدس جمه ــام مق ــداف نظ ــبرد اه در ژيش
ــيد. ــد باش مؤي

اتحاديه صنف قنادان و آجيل فروشان همدان

فرا رسيدن فرا رسيدن عيد سعيد فطرعيد سعيد فطر  
را به عموم مسلمين جهان به را به عموم مسلمين جهان به 
ويژه مردم فهيم دارالمومنين ويژه مردم فهيم دارالمومنين 
تبريك عرض مى نماييمتبريك عرض مى نماييم

رزنرزن -  - رو بهرو به  رویروی  شهرکشهرک  صنعتیصنعتیبازرگانى و كشاورزى برادران شيخلر

دن  دن ا ر ا ر
د  د  د              د              

بارک باد بارک باد                                           اعطاى پروانه رسمى نمايندگى                                          
 دريافت كد رسمى فعاليت از بيمه مركزى ج.ا.ايران 

 امكان فعاليت در سراسر كشور 
 پرداخت كارمزد به صورت ماهانه 

 دريافت پوشش تكميلى درمان از بيمه آسيا 
 دريافت وام و ساير تسهيالت شغلى 

 آموزش حرفه اى و مهارتى مستمر 
 امكان فعاليت تمام وقت و پاره وقت 

 بدون نياز به دفتر كار، سرمايه و تجهيزات ويژه 
 عدم محدوديت داشتن شغل دوم 

 امكان استفاده از پشتيبانى فنى، آموزشى و تبليغاتى بيمه آسيا
 امكان اخذ نمايندگى براى افراد داراى معافيت تحصيلى (دانشجويان)

شركت بيمه آسيا به عنوان بزرگترين بيمه خصوصى كشور و دارا بودن سطح يك توانگرى مالى و بر اساس آيين نامه شوراى عالى بيمه از افراد واجد 
شرايط براى فروش بيمه هاى زندگى در سراسر كشور به صورت رسمى دعوت به همكارى مى كند.

دعوت به همكارى 
جذب نماينده رسمى فروش بيمه هاى زندگى 

مزاياى نمايندگى بيمه هاى زندگى 

(به صورت محدود)
(در سايت بيمه آسيا ثبت نام كنيد)

براى دريافت اطالعات بيشتر و ثبت نام مى توانيد به آدرس اينترنتى زير مراجعه فرماييد.
www.bimehasia.ir و يا از طريق شماره 09335052324 با رسانه هاى مجازى تماس بگيريد.

پيشاپيش عيد سعيد فطر 
بر مسلمانان جهان مبارك  باد

فرا رسيدن عيد سعيد فطر مباركفرا رسيدن عيد سعيد فطر مبارك
مؤسسه دارااليتام مهديه همدان آماده دريافت وجوهات زكات فطره مؤسسه دارااليتام مهديه همدان آماده دريافت وجوهات زكات فطره 

و كفاره و كفاره روزه به منظور صرف در امور ايتام نيازمند مى باشدروزه به منظور صرف در امور ايتام نيازمند مى باشد

نمى دانستند  نمى دانستند روزگارى  روزگارى 
زير پاى شهر زير پاى شهر 

تاريخ نفس مى كشدتاريخ نفس مى كشد

نفس كاوش  نفس كاوش  
به اعتبار به اعتبار 
بند استبند است

فرصت 3 ماهه تأمين اجتماعى براى كارگاه ها
■ كارفرمايان مى توانند حق بيمه 3 ماهه اسفند، فروردين و ارديبهشت را 3 ماه ديگر پرداخت كنند

5

3

روند شيوع كرونا در نهاوند 
خطرناك نيست

 عباس صوفى شــهردار جوان و منتخب شــوراى 
پنجــم، دقيقا پس از گذشــت 10 روز مهلت مقرر به 

21 سؤال 3 تن از اعضاى شورا پاسخ گفت. پاسخ هاى 
صوفى در هر 2 جلسه صحن شورا....
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شهردار 13 پرسش شورا را پاسخ داد

دفاع قاطع صوفى 
از عملكرد شهردارى
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

روز قدس، نماد وحدت مسلمين 
 آخرين جمعه ماه مبارك رمضان بر اســاس ســنت ماندگارى كه 
امام راحل(ره) پايه گذارى كرد، به نام قبله نخســت مســلمين، قدس 
شريف شــناخته شده است تا فرصت و بهانه اى باشد براى بازخوانى 
و يادآورى مهم ترين مســأله در جهان اسالم كه همچنان به عنوان يك 

چالش مهم مطرح است.
روز قــدس البته امروز ديگر منحصر و محدود به موضوع فلســطين 
نيســت؛ اگرچه اين موضوع همچنان مسأله اساسى است اما اين روز 
به نوعى نماد وحدت مســلمين و يكپارچگى جهان اســالم است تا 
تمامى مذاهب با محوريت مبانى اسالمى و براساس تعاليم قرآنى گرد 

هم آيند.
در ايــن ميان مقاومــت در مقابل زياده خواهــان و متجاوزان به ويژه 
رژيم غاصب قدس اصل پذيرفته اى در جهان اســالم است كه نه فقط 
مسلمانان بلكه ملت هاى آزاديخواه غيرمسلمان نيز به آن باور و حتى 

اهتمام دارند.
اين باور و نگاه مى تواند راهگشاى بسيارى از مشكالت جهان اسالم 
باشــد و مسلمين را به آينده بهتر اميدوار كند كه آزادى قدس شريف 

و رهايى ملت فلسطين از ظلم و جور دشمنان از مهم ترين آنهاست.
جمهورى اســالمى ايران هموار در اين زمينه تالش ها و حركت هاى  
اثربخشى داشته اســت و اهتمام ويژه اى بر اســتفاده از ظرفيت هاى  
موجود در جهان اســالم براى حل مسأله فلســطين و تقويت محور 

مقاومت براى آزادى قدس شريف داشته است. 
بدون ترديد يكى از اهداف استراتژيك سياست خارجى ما به موضوع 
فلسطين مربوط مى شود و دستگاه ديپلماسى كشورمان بر اساس اصول 
و مبانى نظام مســأله فلسطين را به عنوان يك مسأله اساسى در جهان 

اسالم دنبال كرده است.
نگاه راهبردى امام راحل(ره) در نامگذارى روز قدس سبب شده است 
تا امروز اين موضوع به عنوان يك اولويت در جهان اسالم مطرح گردد. 
در هرصورت روز قدس فرصت مناســبى است تا عالوه بر اهتمام به 
برنامه هاى  خاص اين روز، بر 2 نكته اساسى يعنى وحدت مسلمين و 

مقاومت در مقابل دشمنان پرداخته شود.

افزايش كالهبردارى از مخاطبان شبكه هاى اجتماعى 
در همدان

 رئيس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات فرماندهى انتظامى همدان به نوع جديدى 
از كالهبردارى در همدان هشــدار داد كه به تازگى شايع شده كه كالهبردارى از مخاطبان 

شبكه هاى اجتماعى از طريق هك تلفن آنها است.
فيروز ســرخوش نهاد در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: متخلف با اســتفاده از يكســرى 
نرم افزارهاى جعلى و هدايت مخاطب به نصب آن، به هك شبكه اجتماعى به ويژه تلگرام 
فرد اقدام مى كند. وى افزود: ســپس اين فرد پيامى مبنى بر واريز پولى به شماره حساب 
عنوان شــده از سوى او به همه مخاطبان ارسال كرده و دريافت كنندگان اين پيامك با اين 

باور كه دوستشان نيازمند اين پول است نسبت به واريز وجه درخواستى اقدام مى كنند.
سرخوش نهاد بيان كرد: از ديگر ترفندهاى اين متخلفان براى ترغيب مخاطبان تلگرام به 
واريز پول، سوءاســتفاده از احساسات آنها و عنوان كردن جمع آورى پول براى خيريه يا 

تأمين هزينه جهيزيه و درمان فردى محتاج و نيازمند است.
وى ادامه داد: مخاطبان نيز پس از دريافت اين پيام به دليل آشــنايى با اين فرد و اطمينان 
داشــتن به وى، اقدام به واريز پول درخواســتى كرده درحالى كــه اين وجه بدون اطالع 

صاحب اين اكانت به حساب كالهبردار واريز مى شود.
وى توصيه كرد: شــهروندان پيش از واريز هر پولى به عنوان قرض يا كمك مالى، ابتدا با 
فردى كه اين درخواست را داشته ارتباط تلفنى برقرار كنند و از نياز وى به كمك مالى و 

جعلى نبودن اين پيام اطمينان حاصل كنند.

رئيس پليس فتاى استان همدان ادامه داد: شهروندان مؤلفه هاى امنيتى شبكه هاى اجتماعى 
مورد اســتفاده را باال برده و با فعال كردن تأييد 2 مرحله اى، پيش بينى رمز براى شــبكه 
اجتماعى و گوشى، اســتفاده از اثر انگشت و چهره به عنوان رمز ورود به گوشى از هك 

كردن شبكه اجتماعى مورد استفاده و گوشى خود جلوگيرى كنند.
ســرخوش نهاد بيان كرد: به تازگى اين قبيل كالهبردارى به شدت افزايش يافته و در يك 
هفته گذشته بيش از 15 تن با حضور در پليس فتا از بروز اين قبيل تخلف و كالهبردارى 

از مخاطبان آنها خبر داده اند.
به گفته فرمانده انتظامى استان همدان، برخورد با متخلفان در فضاى مجازى سال گذشته 
1/3 برابر افزايش يافت و در اين راستا 159 متخلف در حوزه جرايم مالى، كالهبردارى و 

مزاحمت اينترنتى دستگير شدند.

فرصت 3 ماهه 
تأمين اجتماعى 
براى كارگاه ها
■ كارفرمايان مى توانند حق بيمه 3 ماهه اسفند، فروردين 
و ارديبهشت را 3 ماه ديگر پرداخت كنند

در ديدار با مجمع جوانان استان همدان مطرح شد 
واگذارى فرهنگسراهاى شهر همدان به 
تشكل هاى مردمى و بخش خصوصى

 رئيس ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان در 
ديدار اعضاى مجمع جوانان استان همدان چشم انداز برنامه ريزى شده 
براى پايان ســال، عملكرد اين سازمان را پاسخگويى به افكار عمومى 

اعالم كرد.
به گــزارش روابط عمومى ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشــى 
شــهردارى همدان روح ا... وجدى هويدا افزود: چشم انداز ترسيم شده 
در رسيدن به شهرى مشاركت جو با رويكرد محله محورى و محتواساز 
اســت و در اين راستا واگذارى فرهنگســراها به گروه ها، تشكل هاى 
مردمى و بخش خصوصى درصورت دريافت مجوز شوراى شهر در 

دستور كار قرار دارد.
وى با اشــاره به ايجاد شوراى اجتماعى محالت گفت: در حال حاضر 
12 محله در همدان داراى شــوراى اجتماعى محالت است و ايجاد 
شوراى اجتماعى محالت در 48 محله ديگر را در برنامه داريم و طبق 
برنامه ريزى ها با گســترش شــوراى اجتماعى در محالت، 80 درصد 

كارها توسط اين شوراها در محالت انجام خواهد شد.
وجدى هويدا عنوان كرد: شــهر دوستدار كودك نيز از جمله برنامه ها 
اســت كه اجراى آن سال گذشته آغاز شده و امسال با توان بيشتر در 

همدان ادامه خواهد داشت.
رئيس سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان با اشاره 
به مقوله ورزش بيان كرد: امسال در بحث ورزش شهروندى با رويكرد 
جديد به دنبال گســترش ورزش شهروندى در تمامى محالت همدان 

هستيم تا تمامى محالت درگير ورزش شهروندى شوند.
وى عنوان كرد: تعداد رشــته هاى ورزش محالت نيــز افزايش پيدا 
خواهد كرد و در ســاير شاخه هاى ورزشى نيز شاهد استانداردسازى 
فضاهاى ورزشى و افزايش زيرساخت ها هستيم و ضمن تيم دارى در 
ليگ دسته دوم فوتبال كشــور تيم هاى قدرتمند در فوتبال پايه شكل 
خواهد گرفت. وجدى هويدا با اشاره به آموزش هاى شهروندى گفت: 
ايجاد پارك آموزش شهروندى را دستور كار داريم و در اين حوزه از 

توان تشكل هاى مردمى استفاده خواهيم كرد.
رئيس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان افزود: 
همچنين ميزهاى مشــورتى و اجرايى در حوزه هاى رســانه، جهاد و 
شهادت، قرآن و عترت و ســاير حوزه ها ايجاد خواهد شد و ماهيانه 

جلساتى را برگزار خواهيم كرد.

رئيس روابط عمومى شركت گاز استان 
همدان داراى رتبه نخست شد 

 روابط عمومى شــركت گاز اســتان همدان درگروه شركت هاى 
خدمات رسان در سال 1398 در جشنواره برترين روابط عمومى هاى 

استان رتبه نخست را كسب كرد.
به گزارش روابط عمومى شركت گاز استان همدان در مراسمى كه در 
تاريخ 27 ارديبهشت در استاندارى همدان برگزار شد، احمد ربيعيان 
رئيس روابط عمومى شركت گاز استان همدان ضمن دريافت لوح از 
سوى استاندارى همدان از زحمات و تالش هاى وى در عرصه روابط 

عمومى و اطالع رسانى قدردانى و تشكر به عمل آمد.

در ديدار با مجمع جوانان استان همدان مطرح شد 
واگذارى فرهنگسراهاى شهر همدان 

 به تشــكل هاى مردمى و بخش خصوصى رئيس سازمان فرهنگى 
اجتماعى و ورزشــى شهردارى همدان در ديدار اعضاى مجمع جوانان 
استان همدان چشم انداز برنامه ريزى شده براى پايان سال، عملكرد اين 

سازمان را پاسخگويى به افكار عمومى اعالم كرد.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى 
همدان روح ا... وجدى هويدا افزود: چشم انداز ترسيم شده در رسيدن به 
شهرى مشــاركت جو با رويكرد محله محورى و محتواساز است و در 
اين راستا واگذارى فرهنگسراها به گروه ها، تشكل هاى مردمى و بخش 
خصوصى درصورت دريافت مجوز شــوراى شهر در دستور كار قرار 

دارد.
وى با اشاره به ايجاد شــوراى اجتماعى محالت گفت: در حال حاضر 
12 محله در همدان داراى شــوراى اجتماعى محالت اســت و ايجاد 
شــوراى اجتماعى محالت در 48 محله ديگر را در برنامه داريم و طبق 
برنامه ريزى ها با گسترش شوراى اجتماعى در محالت، 80 درصد كارها 

توسط اين شوراها در محالت انجام خواهد شد.
وجدى هويدا عنوان كرد: شــهر دوســتدار كودك نيز از جمله برنامه ها 
اســت كه اجراى آن سال گذشته آغاز شــده و امسال با توان بيشتر در 
همدان ادامه خواهد داشت. رئيس سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى همدان با اشــاره به مقوله ورزش بيان كرد: امسال در بحث 
ورزش شهروندى با رويكرد جديد به دنبال گسترش ورزش شهروندى 
در تمامى محالت همدان هســتيم تا تمامى محــالت درگير ورزش 
شهروندى شــوند. وى عنوان كرد: تعداد رشــته هاى ورزش محالت 
نيز افزايش پيدا خواهد كرد و در ســاير شــاخه هاى ورزشى نيز شاهد 
استانداردسازى فضاهاى ورزشى و افزايش زيرساخت ها هستيم و ضمن 
تيم دارى در ليگ دسته دوم فوتبال كشور تيم هاى قدرتمند در فوتبال پايه 
شــكل خواهد گرفت. وجدى هويدا با اشاره به آموزش هاى شهروندى 
گفت: ايجاد پارك آموزش شهروندى را دستور كار داريم و در اين حوزه 

از توان تشكل هاى مردمى استفاده خواهيم كرد.

امتحانات پايان ترم 
دانشگاه بوعلى تيرماه برگزار مى شود

 در پى انتشار گزارشى از وضعيت امتحانات پايان ترم دانشگاه هاى 
اســتان همدان در روزنامه همدان پيام، معاون آموزشــى و تحصيالت 
تكميلى دانشــگاه بوعلى سينا نيمه دوم تيرماه را محتمل ترين سناريوى 
زمانى براى برگزارى امتحانات پايان ترم دانشگاه بوعلى سينا به صورت 

حضورى اعالم كرد.
حسن سارى خانى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه دروس نظرى 
كه به صورت مجازى برگزار مى شوند تا پايان خردادماه فرصت دارند تا 
درس مربوطه را به اتمام برسانند، افزود: براى برگزارى امتحانات پايان 
ترم در تالش هســتيم تا درصورت امكان دانشكده هاى دانشگاه را به 
2 گروه مجزا تقســيم بندى كنيم؛ براى مثال امتحانات 6 دانشكده را در 
مرحله نخســت و مابقى دانشكده ها را در نوبت بعدى برگزار كنيم، با 
اين كار حضور افراد در دانشگاه به منظور حفظ سالمتى آنها به حداقل 
رسانده مى شود كه برگزارى امتحانات پايان ترم حداكثر به مدت يك ماه 

به طول خواهد انجاميد.
معاون آموزشــى و تحصيالت تكميلى دانشــگاه بوعلى سينا همچنين 
درباره زمان برگزارى امتحانات مقطع كارشناســى ارشد بيان كرد: اين 
امتحانات درصورت امكان در نيمه دوم تيرماه برگزار خواهد شد در غير 

اين صورت شهريورماه آخرين زمان ممكن برگزارى امتحانات است.

1- محمدعلى پورمختار پس از نمايندگى به امور توليد وارد مى شود. 
گويا وى اظهار عالقه كرده پس از مجلس دهم در امر توليد ورود كند. 
گفتنى اســت برخى اخبار هم مى گويند او قرار است با نهادى انقالبى 

همكارى داشته باشد.
2- توئيتر وضعيت طنزى در ايران يافته اســت. گويا با آنكه بيشــتر 
مسئوالن و دستگاه ها در اين فضا فعال هستند و صداوسيما نيز بخشى 
از اخبار خود را با بازخوانى توئيت پر مى كند، اما همچنان اين شبكه 
در ايران فيلتر است! گفتنى است در جديدترين اقدام توئيترى، سازمان 
مديريت جوابيه خود را به صدا و ســيما دربــاره احتكار خودرو در 

پاركينگ سازمان مديريت در توئيتر داده است.
3-براى تملك دســتگاه اهدايى شــهردارى پكن به شهردارى تهران 
براى بى خطرسازى پسماندهاى بيمارستانى، رقابت بين استانى شديدى 
درگرفته اســت. گويا قمى ها قصد دارند اين دستگاه را به استان خود 
ببرند. گفتنى اســت قيمت اين دستگاه يك ميليون دالر برآورد شده و 

با دالر 17 هزار تومانى 17 ميليارد تومان مى شود.
4-حاشيه ســازان به ســراغ رئيس كل بانك مركــزى رفته اند. گويا 
حاشيه سازان ساعت همتى را الكچرى و 16 هزار دالرى ارزيابى كرده 
و قصد حاشيه سازى با اين ساعت را داشته اند. گفتنى است همتى در 
واكنش به قيمت ســاعت خود گفته اين ساعت را 18 سال است كه 
دارد و اگر كســى آن را به قيمت ادعا شــده بخرد، حاضر به فروش 

است.
5- رقابــت مؤتلفه اى ها و قاليباف براى رياســت مجلس يازدهم به 
كنايه زدن رســيد. گويا ميرســليم در كنايه اى صريح به قاليباف گفته 
است، مجلس، فرمانده نمى خواهد! مجلس نيازمند سخنگويى صادق 
و مديرى خدوم باتجربه پاك و اليق اســت نه آقا باالسر. گفتنى است 
رقابت اصولگرايان با تعداد زياد براى رياســت مجلس، از همين ابتدا 

مجلس يازدهم را پرچالش نشان مى دهد.

غزل اسالمى »
 ليســت نهايي كارگاه هاي مشمول امهال 

حق بيمه كارفرمايي منتشر شد.
 ليست نهايي كارگاه هاي مشمول امهال حق 
بيمه سهم كارفرمايي اسفند 98 و فروردين و 

ارديبهشت سال  99 اعالم شد.
براســاس آخرين ليست منتشرشده از سوي 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 10 رسته 
مشمول امهال بيمه ســهم كارفرمايي شدند. 
بنابراين تمامــى كارگاه هايي كه فعاليت آنها 
منطبق با عناوين اعالم شــده باشد، مشمول 
تسهيالت پيش بيني شــده در مصوبات ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت (امهال 20 درصد 
حق بيمه ســهم كارفرمايي ماه هاي اسفند 98 
و فروردين و ارديبهشــت 99) خواهند بود. 
كارگاه هاي معاف شــده بايــد از مردادماه تا 
پايان ســال، حق بيمه مدت مشخص شده را 

پرداخت كنند.
الزم به گفتن اســت كه ديروز(چهارشــنبه) 
آخرين مهلت پرداخت حق بيمه كارگاه هاي 

اعالم شده بود.
مدير كل ســازمان تأمين اجتماعي اســتان 

همدان در گفت وگــو با خبرنگار 
همدان پيــام با بيــان اينكه همدان 
پيشنهاد  كه  بود  اســتاني  نخستين 
به  بيــكاري  بيمه  حــق  پرداخت 
كارگران كارگاه هاي آسيب ديده از 
كرونا را داد، گفت: دوم اســفندماه 
بــود كه در جلســه اي در يكي از 
شهرســتان ها به مشــكل تعطيلي 
كارگران  شــدن  بيكار  و  عليصدر 
آن برخورديم. كه پس از مشورت 
بين خودمان، به اين نتيجه رسيديم 
كه بيكاري كارگران ممكن اســت 
در رســته ها و كارگاه هــاي ديگر 
هم اتفاق بيفتد. پس از بررســي، 
پيشــنهاد پرداخت بيمه بيكاري و 
امهال حق بيمــه كارفرمايي را به 
پذيرش  مورد  كه  داديم  وزارتخانه 

قرار گرفت. 
اسمعيل نبوي ادامه داد: هفته سوم 
فروردين بود كه منتظر پاسخ قطعي 
و پرداخــت حق بيمه هاي بيكاري 
به دليل  شــده  بيكار  كارگــران  به 

شــيوع كرونا بوديم اما خبري نشد، وقتي از 
وزارتخانه پيگير شديم متوجه شديم كه آنها 
پس از بررسي به اين نتيجه رسيده اند كه اين 
اتفاق در استان هاي ديگر هم رخ داده است 
و 820 هزار كارگر بيكار شــده در كشــور 

شناسايي شده بود.
وي افزود: دولت تعدادي رســته شناسايي 
كرد كه از كرونا خسارت ديده و تعطيل شده 
بودند. اما در مدت حدود بيشــتر از يك ماه 
به بررسي هاي خود ادامه داد تا ليست نهايي 
كارگاه هاي خســارت ديده را شناسايي كند 
كه درنهايت پس از اعمال تغييراتي، ليســت 
نهايي را منتشــر كرد و در روز سه شنبه 30 

ارديبهشت به استان ها ابالغ شد.
نبوي گفت: بر اين اساس قرار شد حق بيمه 
كارگاه هاي خســارت ديده از شــيوع كرونا 
به مدت 3 ماه امهال شــده و بتوانند از مرداد 
تا اســفند 99 آن را با تأمين اجتماعي تسويه 
كنند، كه ليســت نهايي آن روز سه شنبه 30 
ارديبهشــت به اســتان ها ابالغ شد و برخي 

رسته ها به ليست اضافه شدند.
وي افزود: برخي رســته ها ماننــد موزه ها، 

دفاتــر زيارتــي، باشــگاه هاي ورزشــي و 
تفريحي، مراكز هنري و رسانه اي، مؤسسات 
خصوصــي داراي پروانــه بهره بــرداري از 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 
آرايشــگاه ها،  رانندگــي،  آموزشــگاه هاي 
ســالن هاي زيبايــي و گرمابه هــا به عنوان 
كســب وكارهاي  رســته هاي  و  بخش هــا 
اقتصادي جديدي كه در اثر شــيوع بيماري 
كرونا بيشترين آســيب را ديده اند از سوي 
ســتاد هماهنگي اقتصادي دولت به ليســت 

اضافه شدند.
نبوي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه چون 
اين بخشــنامه دير ابالغ شده، ممكن است 

برخي رســته ها حق بيمه خــود را پرداخت 
كــرده  باشــند، تكليف آنها چه مي شــود؟ 
توضيح داد: ممكن اســت برخي رسته هايي 
كه تا روز سه شــنبه مشمول امهال حق بيمه 
كارفرمايي نبوده و در ابالغيه جديد مشمول 
شده اند، حق بيمه را پرداخت كرده باشند كه 
اين مبلغ جــزو طلب اين كارگاه ها از تأمين 
اجتماعي محسوب شــده و براي حق بيمه 

خرداد و تير محاسبه خواهد شد.
به گفته نبوي، كارگاه ها مشمول اين مصوبه 
مي تواننــد از مرداد تا پايان ســال 99 حق 
بيمه اســفند، فروردين و ارديبهشت خود را 

پرداخت كنند.

تشديد محدوديت ها، براى جلوگيرى از ورود مسافران 
■ فرماندار: عيد فطر به همدان نياييد

 تعطيــالت چنــد روزه عيد ســعيد فطر 
موجب موج تازه اى از نگرانى ها در ميان مردم 
همدان شده است، زيرا پيش بينى مى شود در 
روزهــاى آينده چون ســاليان پيش، همدان 

ميزبان حجم بااليى از مسافران شود.
شــيوع كرونا از ابتداى اسفند سال گذشته در 
همدان كه تا همين امروز نيز ادامه دارد، نه تنها 
بخش هاى خدماتى استان بلكه عمال مسافرت 
مردم كشور به گردشگرپذيرترين استان غرب 

كشور را تعطيل كرده است. 
ويروسى كه پيش بينى مى شود ميليارد ها تومان 
به اقتصاد اســتان خســارت زده باشد و اين 
خسارت براى بخش ها و بنگاه هاى اقتصادى 
پرترافيــك و بــا خطر بــاالى اســتان مانند 

تأسيسات گردشگرى همچنان ادامه دارد. 
بــا وجــود ايــن در هفته هــاى اخيــر بــا كاهــش 
عــددى مبتاليــان به ويــروس كرونــا در همدان 
و كاهــش ســطح محدوديت هــا در ميــان افكار 
عمومــى اســتان و شهرســتان هاى همــدان 
ــا در  ــروس كرون تصــور شــده اســت كــه وي
ــوان در  ــه مى ت ــه اســت ك ــان يافت همــدان پاي

از ســرگيرى مســافرت ها هرچنــد محــدود بــه 
برخــى شهرســتان هاى همــدان شــواهد آن را 
ــئوالن  ــا مس ــا و باره ــه باره ــد؛ درحالى ك دي
ــات ارشــد اســتان از خطــر  بهداشــتى و مقام
ــر  ــدان هشــدار خط ــا در هم ــوج دوم كرون م

داده انــد. 
اما نزديكى به ايام تعطيلى عيد سعيد فطر كه 
حدود 3 روز تا آن زمان باقى اســت به دليل 
دوركارى هــاى ادارات و نيمه تعطيــل بودن 
مراكز آموزشى، پيش بينى افزايش مسافرت ها 
به همــدان را دور از ذهن متصور نمى كند و 
همين امر تشديدكننده نگرانى ها در بين مردم 

شده است.
در همين راستا، فرماندار همدان به تعطيالت 
عيد سعيد فطر اشاره كرد و از مردم خواست 
در تعطيالت پيــش رو به مســافرت نروند: 
خوشبختانه در ايام عيد نوروز مردم همكارى 
خيلى خوبى با مســئوالن داشتند، به ويژه پس 
از تأكيدات مقام معظم رهبرى ميزان سفرهاى 
برون شهرى و درون شهرى كاهش چشمگيرى 

داشت.

حسين افشــارى در گفت و گو با همدان پيام 
با بيان اينكه با توجــه نزديكى ايام عيد فطر 
و ورود همه ساله مســافران به همدان وجود 
داشــته اســت، گفت: امســال بــا توجه به 
وضيعيت خاص كشــور و استان از مسافران 
مى خواهيم كه از سفر كردن به همدان پرهيز 

كنند.
وى با اشــاره به تعطيالت پيش رو اظهار كرد 
كه اين بار نيز از مردم مى خواهيم به مسافرت 
نروند، زيرا هنوز بيمارى و زنجيره انتقال آن 
طبــق اعالم وزارت بهداشــت وجود دارد و 
ممكن اســت با ســفر دوباره مردم به ويژه به 
اســتان هايى چون همدان دوباره وضع قرمز 
شــود، بنابراين توصيه ما به مردم اين اســت 
كه در تعطيالت پيش رو از رفتن به مسافرت 
پرهيز و به دستورات و توصيه هاى ستاد ملى 

مقابله با كرونا توجه كنند.
وى افزود: به تمام هتل ها و مراكز مسافرپذير 
ابالغ شده است از پذيرش مسافران جلوگيرى 
به عمل آورند و مسافران حق هيچ گونه نصب 
چــادر در پارك هــا و بوســتان هاى همدان 

نخواهند داشت.
فرماندار همــدان با بيان اينكــه در اين ايام 
مــدارس هم پذيــراى ميهمان و مســافران 
نخواهند بود، گفت: تصميم گيرى براى ورود 
و خروج مســافران و اعمال محدوديت ها در 
اختيار ســتاد ملى مبارزه با كرونا اســت و از 
خروجى هاى  كــه  كرديم  درخواســت  آنان 

خوزستان را كنترل كنند.
وى با اشــاره به اينكه استان همدان هنوز در 
وضيعــت زرد قرار دارد، عنوان كرد: با توجه 
به وضيعت اســتان همدان از هم استانى ها در 
خواست داريم كه همچنان در خانه بمانند و 
اگر مجبور شــدند از خانه خارج شوند حتما 
نسبت به رعايت بهداشت فردى و اجتماعى 

اهتمام ويژه داشته باشند.
افشــارى با بيان اينكه در طرح غربالگرى 97 
درصد مردم شهرستان همدان مورد غربالگرى 
قــرار گرفته اند، افزود: در طرح غربالگرى كه 
از ابتداى ارديبهشــت انجام شده است 617 
هزار نفر در شهرســتان همــدان غربالگرى 

شدند.



C M

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

پنجشنبه  1 خرداد ماه 1399  شماره 3761

7

يادداشت فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

اصفهان، گزينه ميزبانى جام حذفى
 با توجه به اعالم سهيل مهدى درباره برگزارى ديدارهاى نيمه نهايى 
و فينال جام حذفى در يك شهر، به نظر مى رسد شهر اصفهان با داشتن 2 
ورزشگاه باكيفيت نسبت به ديگر استاديوم ها، شانس بيشترى نسبت به 

ديگر شهرهاى كشور دارد.
به گزارش ايسنا، با بازگشت رسمى تيم ها به تمرين هاى گروهى خود از 
سوم خرداد و آماده سازى براى ادامه ليگ نوزدهم، جام حذفى نيز برگزار 
خواهد شد تا 5 تيم پرسپوليس، استقالل، نفت مسجدسليمان، تراكتور و 

سپاهان با رقابت با يكديگر تكليف قهرمان اين دوره را مشخص كنند.
در اين بين، ســهيل مهدى مسئول كميته برگزارى مسابقات ليگ برتر 
اعالم كرد كه با توجه به بدون تماشــاگر بودن بازى ها، تمام مسابقات 
نيمه نهايى و فينال جام حذفى را متمركز در يك شهر برگزار مى كنند تا 
اين بازى ها نيز به صورت فشرده خاتمه يابد. البته پيش از مشخص شدن 
قرعه 4 تيم برتر نيمه نهايى، سپاهان و استقالل بايد تيم چهارم اين مرحله 

را با ديدار در ورزشگاه نقش جهان مشخص كنند.

زيان 100 ميليون يورويى اتلتيكو 
به دليل كرونا

 به گزارش بى ساكر، اتلتيكومادريد از لحاظ مالى محدود شده است. 
درآمدزايى هايى كه به  دليل بحران كرونا از دست رفته، بيش از حد بوده 
اســت و تخمين زده مى شود كه اين رقم از 100 ميليون يورو هم عبور 

كند. 
اين درآمدزايى مى توانست از بخش هاى مختلف به دست آيد كه به دليل 
توقف بازى ها اين اتفاق رخ نداد. بازى نكردن، حق پخش تلويزيونى، 
بليت، اسپانسر، ماركتينگ و... از جمله آن ها هستند. همه آن ها در مجموع 

مى توانست 100 ميليون يورو به اتلتيكو اضافه كند.

كوتينيو به شرايط بازى رسيد
هافبك بايرن مونيخ پس از آسيب ديدگى كه پشت سر گذاشت به شرايط 

بازى رسيده و در اختيار كادر فنى قرار گرفت.
به گزارش اسكاى اسپورت، فيليپ كوتينيو به دليل آسيب ديدگى كه از 

ناحيه مچ پاى راست داشت زير تيغ جراحان قرار گرفت.
اين هافبك برزيلى دوران آسيب ديدگى خود را پشت سر گذاشت و به 
تمرينات گروهى بايرن برگشته است. با توجه به شرايطى كه اين بازيكن 
دارد به احتمال خيلى زياد در ديدار بعدى بايرن در هفته بيســت وهفتم 
بوندســليگا به ميدان نرود اما براى ديدار حساس برابر دورتموند آماده 
خواهد شد. كوتينيو پس از عملكرد نااميدكننده اى كه در بارسلونا داشت 
در تابستان سال گذشته به صورت قرضى راهى بايرن مونيخ شد اما در 

اين تيم هم نتوانسته كه انتظارات را برآورده كند.

جشن قهرمانى ليورپول در غياب هواداران

 جزئيات جشن قهرمانى احتمالى ليورپول با رعايت نكات بهداشتى 
اعالم شــد. به گزارش ديلى ميل، باشگاه ليورپول درصورت قهرمانى 
اجازه برگزارى جشن و مراسم باال بردن جام قهرمانى را خواهد داشت 

اما بدون حضور تماشاگران بايد مراسم را برگزار كند.
ريچارد مسترز، مدير اجرايى ليگ برتر، به ليورپول پيشنهاد كرده است 
درصورت قهرمانى در ليگ برتر، با رعايت نكات بهداشتى اجازه جشن 

قهرمانى داده خواهد شد.
ليورپول از 8 بازى باقى مانده خود بايد حداكثر 6 امتياز داشــته باشد تا 

قهرمان ليگ برتر شود.

ماركو رويس ديدار برابر بايرن 
را از دست داد

 كاپيتان بوروســيا دورتموند به دليل آسيب ديدگى، ديدار برابر بايرن 
مونيخ را از دست داد و اين احتمال زياد است كه فصل براى او به پايان 
رسيده باشد. به گزارش بيلد، ماركو رويس در 4 فوريه بود كه در ديدار 

دورتموند برابر وردربرمن در جام حذفى مصدوم شد.
رويــس قطعا 2 ديــدار بعدى دورتموند برابر ولفســبورگ و بايرن 
مونيخ را از دســت خواهد داد و اين احتمــال وجود دارد كه حتى 

فصل براى او به پايان رسيده باشد. 
رويس 30 ســاله هنوز اجازه حضور در تمرينات دورتموند را پيدا 
نكرده اســت و تمرينات خود را به صورت انفرادى دنبال مى كند به 
اين اميد كه بتواند حداقل در چند ديدار پايانى تيمش به ميدان رود.

ابتالى 3 بازيكن واتفورد به كرونا
 نمونه آزمايش كروناى 3 بازيكن تيم فوتبال واتفورد مثبت گزارش 

شده است و بهترين بازيكن اين تيم قادر به تمرين كردن نيست.
به گزارش ديلى ميل، طبق گزارش ها نمونه آزمايش كروناى چندين 
بازيكن واتفورد مثبت گزارش شــده اســت و به همين دليل تروى 
دينى بهترين بازيكن اين تيم عنوان كرد به دليل سالمت نوزاد 5 ماهه 

خود تمرين نخواهد كرد. 
كاپيتان اين باشگاه، تروى دينى، فاش كرد كه نمى تواند روز سه شنبه 

براى تمرين به محل تمرين باشگاه برود.

 ابراهيمى رئيس هيأت كشتى مى شود؟
سليمان رحيمى »

 نهاوند، قطب كشــتى اســتان اين روزها با چالشى بزرگ روبه رو 
شــده است؛ اين شهر كه روزگارى با قهرمانانى چون سعيد ابراهيمى، 
حميد سيفى، مهرداد سعدى نژاد، سعيد كوليوند، محمد رضايى، عليرضا 
درويشى و... حرف هاى زيادى براى گفتن داشت و قهرمانان شايسته اى 
نيز به كشتى دنيا معرفى كرده است، اين روزها اسير حاشيه شده است.

هرچند هنوز هم كشتى در اين شهرستان موج مى زند و جوانان خوبى 
را پرورش مى دهد اما در مدريت ورزشى مشكل دارد.

فرامرز سموات، پير كشتى نهاوند كه در پرورش قهرمانان كشتى نقش 
انكارناپذيــرى دارد تا چندى پيش ســكان هدايت كشــتى را در اين 
شهرستان در دست داشت و برخالف مشكالت مالى و برخى اختالف 
سليقه  با برخى مربيان چرخ كشتى اين شهرستان را مى چرخاند اما گويا 
كفگير ســموات نيز به ته ديگ خورد و به دليل مشكالت مالى عطاى 

كاركردن را به لقايش بخشيد و استعفا كرد.
اين روزها از نهاوند خبر مى رســد كه پس از قبول استعفاى سموات، 

يكى از قهرمانان سابق استان كانديداى رياست هيأت شده است.
ســعيد ابراهيمى نايب قهرمان جهان در باكو كه كارمند اداره ورزش و 
جوانان است براى تصدى رياست هيأت كشتى گزينه نخست است و 

حتى خبرها از انتصاب وى حكايت دارد.
ســكان ورزش نهاوند نيز اين روزها در قرق گوش شكســته ها است 
و پس از مهرداد ســعدى نژاد حاال نوبت به حميدرضا درويشى ديگر 
كشتى گير نهاوندى رسيده تا رياست اداره ورزش و جوانان را به عهده 

بگيرد.
در روز معارفه درويشــى معاون پشــتيبانى اداره كل ورزش و جوانان 
اســتان مدعى شد كه در راستاى سياست هاى مدير كل ورزش استان، 
نيروهاى دســتگاه ورزش براى تصدى رياست هيأت پيشقدم نخواهد 
شد و دستگاه ورزش مجوز حضور آنها را صادر نخواهد كرد. اما هنوز 
كمتر از 2 هفته از اين ســخنان نگذشــته كه ورزش نهاوند برخالف 
سياست هاى جهانشير عمل كرده و ســعيد ابراهيمى را براى رياست 

هيأت كشتى نهاوند برگزيده است.
جالب اســت مديركل ورزش و جوانان از اين نقل و انتقاالت بى خبر 
اســت و وقتى از وى داليل اين تناقض را در دســتگاه ورزش جويا 
شــديم با اظهار بى اطالعى از اين اقدام گفت: قطعاً ما مخالف حضور 
پرسنل دســتگاه ورزش در اداره هيأت ها هستيم و چنين كارى انجام 

نخواهد شد.
جهانشير به خبرنگار ما گفت: پرسنل دستگاه ورزشى براى نظارت بر 
امور ورزش فعاليت خواهند كــرد و حضور آنها در هيأت ها موجب 

خواهد شد تا آنها از كار اصلى خود دور شوند.
وى متذكر شــد كه نهاوند قطب كشتى است و مديران خوبى دارد كه 

مى توانند هيأت هاى ورزشى را به خوبى اداره كنند.
به هرحال آنچه واضح اســت ابراهيمى براى هدايت كشــتى نهاوند 
برگزيده شــده است و شايد در آخرين دقايق با مخالفت مدير كل فرد 

ديگرى سكان كشتى نهاوند را در دست بگيرد.
البته ابراهيمى از قهرمانان بزرگ كشتى دنيا به شمار مى رود و مى توان از 
تجربيات وى به نحو احسن استفاده كرد و اميدواريم با انتخاب فردى 
عالقه مند، كشــتى نهاوند از فقر و نابه سامانى نجات يابد و به ساحل 

آرامش برسد و دوباره در سطح كشور و جهان يكه تازى كند.

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1398 ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار 
به اســتناد ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك و مواد 59 و 64 آيين نامه قانون ثبت و تبصره ماده 25 اصالحيه 
قانون مصوب بهمن سال 1351 و ماده 13 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان فاقد سند رسمى اينك 
اسامى اشخاصى كه در سه ماهه چهارم سال 1398 درخواست ثبت نموده اند به شرح ذيل آگهى در دو نوبت به 

فاصله سى روز منتشر خواهد شد.
1-پالك 10954 فرعى مجزى شده از 1119 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى محسن قاسملو فرزند محمد اعيانى 

ششدانگ يك باب ساختمان مسكونى و تجارى به مساحت 64/11 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان.
2- پالك 10985 فرعى مجزى شــده از 959 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى نبى اله بهادبيگى فرزند اسكندر 
اعيانى ششــدانگ يك باب ساختمان در حال احداث به مساحت 339/74 مترمربع واقع در بهار بخش چهار 

همدان.
بند ب

1- پالك 9872 فرعى مجزى شــده از 3861 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى على اصغر پوروش فرزند هاشم 
اعيانى ششدانگ يك باب خانه به مساحت199/30مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان. (كه در آگهى قبلى 

مساحت 194/14 مترمربع چاپ شده بود كه بدينوسيله اصالح مى گردد)
لذا طبق ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالك هر كس نسبت به امالك مندرج در اين آگهى اعتراض دارد اعتراض 
كتبى خود را از نخستين روز انتشار نوبت اول به مدت 90 روز به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. (و بند ب اصالحى در يك 
نوبت و از تاريخ چاپ به مدت يك ماه مهلت اعتراض دارد) و نيز چنانچه قبالً بين متقاضى و معترض دعوايى 
در دادگاه مطرح شده باشد معترض مى بايست گواهى مبنى بر جريان دعوى از دادگاه اخذ و به اين اداره تسليم 
نمايد بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد ضمناً حقوق ارتفاقى در زمان تحديد حدود تعيين خواهد شد.(م الف 2)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/02/1
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/03/1

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

آگهي حصر وراثت
نايبعلى ويسى داراى شماره شناســنامه  2409 به شرح دادخواست به كالسه 111/83/99ش از 
اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على ويسى به 
شماره شناسنامه  1067 در تاريخ 1398/11/27 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 

حين الفوت آن متوفى منحصر است به: 
1- متقاضى گواهى حصروراثت با مشخصات فوق الذكر پسر متوفى 2-على ويسى فرزند على به 
شماره شناسنامه2806 صادره از بهار متولد 1350 پسر متوفى 3-فرشيد ويسى فرزند على به 
شماره شناسنامه2787 صادره از بهار متولد 1352 پسر متوفى 4-عليرضا ويسى فرزند على به 
شماره شناسنامه3477 صادره از بهار متولد 1361 پسر متوفى 5-مليحه ويسى فرزند على به 
شماره شناسنامه2084 صادره از بهار متولد 1343 دختر متوفى 6-فردوس ويسى فرزند على 
به شماره شناسنامه3004 صادره از بهار متولد 1353 دختر متوفى 7-هاجر ويسى فرزند على 
به شماره شناسنامه3096 صادره از بهار متولد 1355 دختر متوفى 8-سكينه ويسى فرزند على 
به شماره شناسنامه3175 صادره از بهار متولد 1358 دختر متوفى 9-فاطمه ويسى فرزند على 
به شماره شناســنامه117 صادره از بهار متولد 1365 دخنر متوفى 10-گوهرتاج الماسى عارف 
فرزند محمدحسين  به شماره شناسنامه1431 صادره از بهار متولد 1324 همسر متوفى والغير 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 101)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1398 ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار 
به استناد ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك و مواد 59 و 64 آيين نامه قانون ثبت و تبصره ماده 
25 اصالحيه قانون مصوب بهمن ســال 1351 و ماده 13 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و 
ساختمان فاقد سند رسمى اينك اسامى اشخاصى كه در سه ماهه چهارم سال 1398 درخواست 

ثبت نموده اند به شرح ذيل آگهى در دو نوبت به فاصله سى روز منتشر خواهد شد.
1- پالك 10901 فرعى مجزى شــده از 210 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى مصطفى امانى فرزند 
عيسى اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان مسكونى و تجارى به مساحت161/01مترمربع واقع 

در بهار بخش چهار همدان.
لذا طبق ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالك هر كس نسبت به امالك مندرج در اين آگهى 
اعتراض دارد اعتراض كتبى خود را از نخستين روز انتشار نوبت اول به مدت 90 روز به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. و نيــز چنانچه قبًال بين متقاضى و معترض دعوايى 
در دادگاه مطرح شــده باشد معترض مى بايســت گواهى مبنى بر جريان دعوى از دادگاه 
اخذ و به اين اداره تســليم نمايد بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد ضمنًا حقوق ارتفاقى در زمان تحديد 

شد خواهد  تعيين  حدود 
م الف 37)

تاريخ انتشار نوبت اول:1399/02/1
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/03/1

هادى يونسى عطوف 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

حمايت تمام قد دستگاه  ورزش از كشتى 
 هيأت كشتى استان در يك سال گذشته عملكرد خوبى داشته به طورى كه نظر دستگاه 

ورزشى را به خود جلب كرده است.
مديركل اداره ورزش و جوانان اســتان با ابزار رضايت از عملكرد هيأت كشتى در جمع 
خبرنــگاران گفت: درحالى كه برخى هيأت ها در خواب كرونايى به ســر مى برند، هيأت 

كشتى استان همچنان فعال و پويا به رتق و فتق امور مى پردازد.
محسن جهانشير افزود: كشتى استان در سال گذشته روند رو به رشدى را آغاز كرد و از 

رتبه 28 كشورى به جايگاه پنجم صعود كرد و اين براى ما يك امتياز مثبت است.
وى با حمايت از حضور كشــتى استان در ليگ برتر گفت: كشتى جايگاه خاصى در بين 

مردم اســتان دارد و همواره قهرمانان جهان و المپيك را پرورش داده است و در راستاى 
تكامل كشــتى در استان حضور در ليگ برتر مى تواند انگيزه الزم را ايجاد و كشتى استان 

روند رو به رشدى را دنبال كند.
جهانشــير ابراز اميدوارى كرد كه ديگر هيأت ها نيز روند هيأت كشتى استان را در پيش 

بگيرند و با عشق و عالقه در راستاى پويايى ورزش استان قدم بردارند.
وى ابراز اميدوارى كرد: كه با حضور كشــتى استان در ليگ برتر زمينه رشد و شكوفايى 
جوانان فراهم گردد و در آينده اى نزديك بار ديگر بتوانيم قهرمانانى شايســته را تحويل 
تيم هاى ملى بدهيم و بتوانيم جايگاه از دســت رفته خود را در كشــتى جهان به دســت 

بياوريم.

مديران بازنشسته ورزش حق حضور 
در هيأت ها را ندارند

 داســتان بازنشسته هاى ورزش اين روزها در سطح كشور به مسأله 
پيچيده اى تبديل شــده است از يك  ســو قانون بر منع حضور آنها در 
فدراســيون ها و هيأت ها اصرار دارد و از ســوى ديگر آنها در اركان 

هيأت هاى ورزش و فدراسيون ها حضور پررنگى دارند.
در هيأت هاى ورزش اســتان نيروهاى بازنشســته ورزش حضور 
پررنگــى دارنــد و در اركان  هيأت هــا حضــور دارنــد، مرتضى 
خورشــيدى، مهدى جعفرى، خســرو اصله، ناصــر مرادى، محمد 
عيوقيان و... از جمله اين مديران هســتند كه در هيأت هاى مختلف 

حضور دارند. 
مديــر كل ورزش و جوانان اســتان در واكنش به ســؤال خبرنگاران 
گفت: با توجه به قوانين موجود از اين پس هيچ بازنشسته اى در اركان  
هيأت هاى ورزشى اجازه حضور نخواهد داشت و ما به طور قطع با آن 

برخورد خواهيم كرد.
محسن جهانشير افزود: البته كســانى كه هنوز در مسند كار هستند تا 
پايان دوره رياست مى توانند ادامه دهند اما در انتخابات پيش روى هيچ 

بازنشسته اى نمى تواند كانديداى هيأت ها شود.

 اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان 
در سال 98 در زمره استان هاى برخوردار قرار 
گرفت و از اعتبــارات متوازن محروم ماند كه 
بايســتى در زيرســاخت هاى ورزشى استان 

بازنگرى مى شد.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان در برنامه 
هفتگى ديدار و گفت وگو با ورزشى نويســان 
استان با اعالم اين مطلب گفت: با پيگيرى هاى 
انجام شــده و همچنين حمايت هاى استاندار 
پس از بازنگرى زيرســاخت هاى ايجادشده با 
حضور كارشناســان وزارت ورزش و جوانان 
73 زمين ورزشــى به يك سوم كاهش يافت و 
در سالجارى استان همدان به صورت واقعى در 
ليست اســتان هاى كم برخوردار قرار گرفت تا 

اعتبارات متوازن نيز شامل استان شود.
محسن جهانشير ضمن تبريك كسب رتبه برتر 
روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان استان 
همدان به اصحاب رســانه، گفت: كسب اين 
موفقيت جز با اتكاى روابط عمومى ورزش و 
جوانان به رسانه ها و حمايت هاى ايشان شدنى 
نبود، اميدواريم اين وفاق و همدلى در آينده نيز 

ادامه داشته باشد.
وى با اشاره بر لزوم استفاده از ظرفيت معاونان 
و همچنين مديران در انعكاس اخبار حوزه هاى 
تخصصى خود، گفت: اين مهم توسط روابط 
عمومى اداره كل در دستور كار قرارگرفته شده 

است.
جهانشــير با اشــاره به انتخابات و انتصابات 
در هيأت هاى ورزشــى استان، گفت: انتخاب 
رؤســاى هيأت هاى اســتان با حضور رئيس 
فدراســيون مربوطه و بــا رأى اعضاى مجمع 
انجام مى شــود و انتصاب رؤساى هيأت هاى 
شهرســتانى نيز با نظر رئيس هيأت اســتان و 

مسئوالن شهرستان منصوب مى شوند.
وى با تأكيد بر اينكــه در حوزه ورزش امور 
اجرايى به دســت هيأت ها و در حوزه جوانان 
نيز به عهده سازمان هاى مردم نهاد جوان است، 
گفت: اميدواريم با هرچه بهتر شــدن اقدامات 
اين عزيزان بتوانيم به اهداف ترسيم شده دست 

پيدا كنيم.
جهانشير با اشــاره به به كارگيرى بازنشستگان 
در هيأت هاى ورزشى اســتان همدان، يادآور 
شــد: بنا بر آخرين ابالغيــه وزارت ورزش و 
جوانان و همچنين آئين نامه هيأت هاى ورزشى 
بر اســاس قانون به كارگيرى بازنشستگان در 
هيأت ها چــه به عنوان رئيس وچــه در بدنه 
هيأت، ممنوع اعالم شــده است اما با توجه به 
اينكه برخى رؤساى هيأت ها و يا دبيران پيش 
از اجراى اين قانون انتخاب و انتصاب شدند، 
حضور آن ها تا پايان دوره مسئوليتشان مانعى 

ندارد.
وى در ادامه با اشــاره به ظرفيت هاى اســتان 
همدان بــراى برگزارى اردوها و مســابقات 
ورزشى كشور، گفت: درحال حاضر مجموعه 
ورزشــى عليمراديان شهرستان نهاوند و شهر 
مريانج از توابع شهرســتان همــدان، پايلوت 
ميزبانى مسابقات و اردوهاى ورزشى تيم هاى 

كشور است.
جهانشــير ادامه داد: در اين راستا در مجموعه 
عليمراديــان و زمين چمن شــماره 2 مريانج 
اقداماتى در دســتور كار قرارگرفته اســت تا 

بتوانيم شرايط اين مهم را به صورت ويژه فراهم 
كنيم، زيرا شرايط آب و هوايى استان همدان و 
ارتفاع آن از سطح دريا و همچنين ظرفيت هاى 
مختلف آن در حوزه هاى گردشــگرى طبيعى 
و ميراث فرهنگى مى تواند زمينه ســاز حضور 

توريسم ورزشى باشد.
وى در ادامه با اشــاره به تداوم محدوديت ها 
براى فعاليت هاى ورزشــى به استثنا 30 رشته 
ورزشــى انفرادى كه از طرف ستاد كرونا در 
ورزش، گفت: تمامى فعاليت هاى ورزشى در 
استان رصد مى شــود اما امروز بايد به سمتى 
حركت كنيم كه با افزايش فرهنگ بهداشــت 
عمومــى در اماكــن ورزشــى بتوانيــم نظر 
وزارت بهداشــت را درباره آغاز فعاليت ساير 
رشته ها جلب كنيم، همچنان كه با زحمات و 
پيگيرى هاى مقام عالــى وزارت در هفته هاى 
رشــته هاى  فعاليت هاى  آغــاز  موجب  اخير 

كم خطر بوده است.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان با 
اشــاره به بازنگيرى زيرساخت هاى ورزشى و 
سرانه فضاى ورزشى استان در سال گذشته و 
كاهش 0/2 درصدى آن، گفت: در ابتداى سال 

98 به ســبب اجراى طرح فجر 25 در گذشته 
و ايجاد 73 زمين ورزشى در روستاهاى استان 
همدان اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 
در زمره استان هاى برخوردار قرار گرفت و از 

اعتبارات متوازن محروم ماند.
وى ادامــه داد: خوشــبختانه در پيگيرى هاى 
انجام شــده و همچنين حمايت هاى استاندار 
پس از بازنگرى زيرســاخت هاى ايجادشده با 
حضور كارشناســان وزارت ورزش و جوانان 
73 زمين ورزشــى به يك سوم كاهش يافت و 
در ســالجارى، استان همدان به صورت واقعى 
در ليست استان هاى كم برخوردار قرار گرفت 
تا اعتبارات متوازن نيز شامل استان شود. بايد 
بپذيريم امروز براى ادامه مسير نيازمند اصالح 
روش هاى گذشته هستيم تا سرمايه ملى اتالف 

نشود.
جهانشــير در پايــان از كمك مالــى به همه 
هيأت هاى استان در ســال گذشته خبر داد و 
گفت: سال گذشــته به اندازه بضاعت و توان 
مالى به تمامى هيأت هاى ورزشى استان اعتبار 
تزريــق كرديم و امســال نيز ايــن مهم انجام 

مى شود.

10 تير آغاز ليگ دسته دوم كشور 

خيز پاس همدان 
براى صعود 
 ســرانجام پس از 3 ماه ركــود و تعطيلى 
فوتبال، شنيده مى شود كه اين رقابت ها از دهه 

نخست تيرماه از سر گرفته مى شود.
حضور ميهمان ناخوانده اى چون كرونا ســبب 
شــد تا فعاليت هاى ورزشــى در سراسر گيتى 
از رونق بيفتد و بهداشــت جهانى براى حفظ 
ســالمتى مردم بر تعطيلى رقابت هاى ورزشى 

حكم بدهد.
با فروكش كردن اين بيمارى و بازگشت كشور 
به شرايط عادى فعاليت هاى ورزشى نيز به روال 
ســابق برگشته و قرار اســت كه از دهم تيرماه 

رقابت هاى ليگ دسته دوم كشور آغاز شود.
به دنبال صدور مجوز انجام مسابقات فوتبال در 
كشور، فدراسيون فوتبال برنامه زمان بندى شده 
رقابت هاى ليگ در دستجات مختلف را تدوين 
و آن را رســانه اى كرد. بنا بر اعالم فدراسيون 

فوتبال مســابقات ليگ برتر از 29 خردادماه با 
ديدار معوقه استقالل تهران و فوالد خوزستان 
آغاز خواهد شد و ادامه رقابت ها نيز از چهارم 

تيرماه دنبال مى شود.
در ليگ دســته نخســت نيز 30 خرداد زمان 
ديدارهــاى معوقه و 4 تير آغاز ديدارهاى ليگ 

دسته نخست كشور خواهد بود.
امــا مســابقات دســته دوم از 11 خردادماه به 
باشگاه ها اجازه داده شــد تا تمرينات خود را 
با رعايت اصول بهداشــتى آغاز كنند و پنجم 
تيرماه نيز زمــان ديدارهاى عقب افتاده خواهد 
بود كه شهردارى همدان در اين روز به مصاف 

شهردارى فومن خواهد رفت.
اما آغاز رسمى مسابقات ليگ دسته دوم از دهم 

تيرماه استارت خواهد خورد.
اجراى دستورالعمل هاى بهداشتى درنظر گرفته 
شده با فوتبال كشور ما همخوانى ندارد اگر ليگ 
برترى ها با توجه به توانايــى مالى و امكانات 
بتوانند تا حدودى اجــرا كنند اما در ليگ هاى 
پايين باشــگاه ها با مشــكالت بزرگى روبه رو 

هستند.

در ليگ دســته دوم برخى باشگاه ها حتى توان 
خريد آب معدنــى را ندارند چطور مى توانند 
اين پروتكل ها را اجرا كنند، چگونه مى توانند با 
چارتز پرواز كنند درحالى كه بيشتر تيم هاى ليگ 
پايين با اتوبوس راهى شــهرهاى محل مسابقه 
مى شــوند و برخى حتى در مســافرخانه و يا 
پارك ها اردو مى زنند درحالى كه در دستورالعمل 
وزارت بهداشــت بــه حضــور بازيكنان در 
اتاق هاى تك نفــره و رعايت فاصله اجتماعى 
تأكيد شده اســت. باشگاهى كه با ساندويج از 
بازيكنانش پذيرايــى مى كند چگونه مى توانند 
ورزشگاه، محل تمرين، خوابگاه و ساير موارد 
را ضدعفونى كرده و دستورالعمل ها را اجرا كند.
شــرايط وضعيت قرمز براى برخى اســتان ها 
به ويژه خوزستان نيز مشكل ديگر فوتبال كشور 
است. خوزســتان بيشترين تيم را در دستجات 
مختلــف دارد و جابه جايى آنها به شــهرهاى 
مختلــف مى تواند شــيوع بيمــارى كرونا را 

گسترش دهد.
تيم فوتبال پاس درنظر دارد كه از روزهاى آينده 
تمرين يا نيروهاى بومى را آغاز كند و سپس با 

فراخوان بازيكنان غيربومى از 11 خرداد، مرحله 
دوم تمرينات خود را آغاز كند. پاس با هدايت 
على قربانى يكى از شــانس هاى صعود است 
و اين تيم براى صعود به دســته نخست خيز 

برداشته است.
بايــد صبر كرد تا رقابت ها آغاز شــود آنگاه با 
توجه به ميزان آمادگى تيم ها مى توان شانس آنها 

را براى صعود سنجيد.
هرچنــد فدراســيون فوتبال زمان بنــدى آغاز 
مســابقات را اعالم كرده اســت اما برگزارى 
مسابقات هنوز قطعى نيست. با گذشت يك ماه 
و پس از ارزيابى ستاد مقابله با كرونا در ورزش 
از ميزان گسترش ويروس كوويد 19 و ارزيابى 
شــرايط تيم ها دربــاره رعايــت پروتكل هاى 
بهداشتى و وضعيت استان ها درصورت مطلوب 

بودن مى توان به آغاز رقابت ها اميدوار بود.
در نخســتين گام پاس با آغاز رقابت ها راهى 
اهواز خواهد شد تا با تيم ملى حفارى اين شهر 
ديدار كند اما با توجه به وضعيت قرمز در استان 
خوزســتان احتمال اينكه اين بازى در استانى 

ديگر برگزار شود بسيار است.

محسن جهانشير:

همدان به اشتباه در بين 
استان هاى برخوردار قرار گرفت
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فرماندار اسدآباد:
كارخانه رب اسدآباد ظرفيت دريافت و جذب 

گوجه فرنگى غرب كشور را دارد
  فرماندار اســدآباد گفت: كارخانه رب شهرســتان اسدآباد ظرفيت 

دريافت و جذب محصول گوجه فرنگى غرب كشور را دارد.
به گزارش خبرگزارى بازار، مجيد درويشــى در جلســه با مديريت 
جديد كارخانه رب گوجه فرنگى شهرســتان اســدآباد، اظهار كرد: 
مؤسسه مالى اعتبارى نور مالكيت جديد كارخانه رب گوجه فرنگى 
شهرســتان اســدآباد را به عنوان تنها كارخانه رب اين شهرســتان بر 

است. گرفته  عهده 
وى با بيان اينكه شهرســتان اسدآباد در ســطح استان همدان داراى رتبه 
نخســت توليد گوجه فرنگى است، افزود: سال گذشته يك هزار و 350 
هكتار از اراضى شهرســتان اسدآباد به كشــت گوجه فرنگى اختصاص 
داشــت كه از اين ميزان اراضى افزون بر 70 هــزار تن محصول گوجه 

برداشت شد.
درويشــى تعهد امسال كشت گوجه فرنگى شهرستان را يك هزار هكتار 
برشــمرد و عنوان كرد: بر اساس پيش بينى ها كشت گوجه فرنگى امسال 
شهرستان 20 درصد نســبت به ميزان تعهد سال گذشته افزايش خواهد 

داشت.

درويشى يادآور شــد: كارخانه رب گوجه فرنگى اسدآباد در سال 94 با 
ســرمايه گذارى بخش خصوصى ساخته شــد كه اين كارخانه در فصل 
گوجه فرنگــى روزانه ظرفيت دريافت هــزار و 300 تن گوجه فرنگى را 

داراست.
وى افزود: اين كارخانه ضمن دريافت گوجه فرنگى كشاورزان اسدآبادى و 
ساير شهرستان هاى استان همدان، ظرفيت دريافت و جذب گوجه فرنگى 

غرب كشور را نيز دارد.
فرماندار اســدآباد گفت: گوجه كاران اسدآبادى توليدات امسال خود را 
با خيال آســوده و بدون واسطه به كارخانه رب گوجه فرنگى شهرستان 

تحويل دهند.

سرپرست خبرگزاري: پروين 
قادري دانشمند

نام خبرنگاران: اكرم محمدي، آذين 
رضايي

شماره تماس: 09183149040

نحوى  به  برنامه ريــزى 
يــك  در  كــه  اســت 
مــدت 2 ســاله، تمام 
استان  كشــتارگاه هاى 
به خطــوط جديد مجهز 
و از نظــر ســاختمان و 
و  نوسازى  ماشين آالت 

بازسازى شوند

پروژه هاى عمرانى همدان
 همواره تأخير در افتتاح

  بررســى وضعيت طرح هاى عمرانى در همدان بيانگر آن اســت كه 
مســئوالن به زمانبندى اجراى طرح ها توجه نكرده و همواره پروژه هاى 
عمرانى با تأخير در افتتاح مواجه هستند؛ اين جمالت بخشى از يادداشت 

صفورا كاظميان، كارشناس و فعال رسانه اى استان همدان است.
با افزايش تورم و تحريم ها عليه ايران روند اجراى پروژه ها با اشكاالتى رو 
به رو شد و برخى از اين پروژه ها در بازه زمانى كه براى آنها درنظر گرفته 

شده بود آماده نشدند.
اين تأخير در اجرا پروژه ها را با مشكالت ناشى از تحريم ها و گرانى مواد 
اوليه مورد نياز براى ســاخت رو به رو كرد و برخى پروژه ها نيز با مشكل 
واردات مواد اوليه موردنياز براى اجرا رو به رو شدند زيرا موادى كه براى 
ساخت و ساز به آن نياز داشتند در داخل كشور توليد نمى شد حال بماند 
كه چرا به موقع؛ نبودن اين مواد در كشــور را اطالع رســانى نكرده اند تا 
خط توليد آن در داخل راه اندازى شــود كــه اين مورد هم يكى ديگر از 

آفت هاى تأخير است.
«فى التأخير آفات» يكى از ضرب المثل هاى نغز عربى است كه با نگاهى 
به پشت گوش انداختن ها در حيطه زندگى خانوادگى، شغلى، تحصيلى 
و در ابعاد كالن در روند كند ساخت ها و عملياتى شدن پروژه ها در موعد 

وعده داده شده آفت هاى خود را نمايان مى كند.
مديريت زمان يكى از رموز موفقيت محسوب مى شود و با از دست دادن 

آن بسيارى از فرصت ها به محاق مى رود.
ناگفته پيداست مديريت زمان يكى از رموز موفقيت محسوب مى شود و 
با از دست دادن آن بسيارى از فرصت ها به محاق مى رود، بنابراين بايد به 

اين مقوله توجه جدى داشت تا درگير آفت هاى آن نشد.
روال همــواره به اين صورت اســت كــه براى هر پروژه زمــان و بودجه 
پيش بينى مى شود و بودجه درنظر گرفته شده و تخصيص يافته با توجه 
به تورم در زمان تعيين شده براى تحويل و اتمام پروژه محاسبه مى شود.

با روند كند پيشــرفت ســاخت پروژه ها و تغيير زمان بندى مشــكالت 
بسيارى در تخصيص بودجه پروژه پيش مى آيد و عالوه بر اينكه مردم با 
مشكالت زيادى در اين زمينه روبه رو مى شوند و عالوه بر اينكه از مزاياى 
راه اندازى پروژه ها محروم مى مانند با اين تأخيرها ضررهاى بســيارى به 

بيت المال وارد مى شود.
بيمارســتان اكباتان، طرح آب رســانى به همدان، تكميل تقاطع سردار 
همدانى و پروژه پاركينگ آقاجانى بيگ چند پروژه از ده ها پروژه  شاخص 

همدان است كه زمين گير تأخير شده اند.
 پروژه اى كه با 34 ميلياردتومان تكميل مى شــد، نيازمند 

180 ميلياردتومان اعتبار است
تكميل بيمارســتان اكباتان يك پروژه 12 ساله است كه 12 سال پيش 
براى اتمام آن 34 ميليارد تومان درنظر گرفته مى شــود؛ ســال 97 امير 
خجســته نماينده مردم همدان در مجلس اعالم كرد كه اتمام اين پروژه 
80 ميليارد تومان اعتبار مى خواهد و ســال 98 حميدرضا حاجى بابايى 
ديگر نماينده همدان در مجلس شوراى اسالمى اين مبلغ را 280 ميليارد 
تومان تخمين زد و امســال معاون توسعه مديرت و منابع دانشگاه علوم 
پزشكى ابن ســينا عنوان كرده تكميل بيمارستان اكباتان 180 ميليارد 
تومان نياز دارد كه با توجه به تورم و افزايش نرخ دالر به نظر نمى رســد 
بهره بردارى از اين پروژه امسال هم امكان پذير باشد و اين درحالى است 
كه تأخير در راه اندازى آن با توجه به تخمين بودجه اوليه ضرر 5 برابرى 

متوجه كشور كرده است.
طرح آب رســانى به همدان نيز يك پروژه 15 ســاله اســت كه امسال 
مديرعامل آب منطقه اى همدان اعالم كرده، اتمام آن 600 ميليارد تومان 
اعتبار مى خواهد و اين درحالى است كه بودجه امسال اين طرح تنها 35 
ميليارد تومان اســت و بر همين اســاس پس دل بستن به اتمام آن در 

سالجارى نيز بيهوده است.
پاركينگ آقاجانى بيگ نيز پروژه اى 5 ســاله است كه به گفته مسئوالن 
اجــراى پاركينگ طبقاتى آن در آســتانه بهره بردارى اســت اما به نظر 

مى رسد اتمام آن تا پايان امسال طول بكشد.
تقاطع غيرهمســطح ســردار همدانى گرفتار تهيه كابل وارداتى اســت 
درحالى كه پيمانــكار آن بايد پيش از تحريم ها بــه فكر تهيه اين اقالم 

مى بود و در اين زمينه كوتاهى كرده است 
اواخر ســال 94 و حدود 5 ســال پيش نيز عمليات اجرايى تقاطع غير 
همسطح سردار همدانى در شهر همدان كليد خورد كه امسال اين پروژه 
گرفتار تهيه كابل وارداتى اســت درحالى كه پيمانــكار آن بايد پيش از 
تحريم ها به فكر تهيه اين اقالم مى بود و در اين زمينه كوتاهى كرده است.

البته تورم و تحريم ها زيان هاى ديگرى نيز به اين پروژه وارد كرده است 
به طورى كه در زمان كلنگ زنى طرح مدت اجراى آن 30 ماه بيان شــده 
امــا اين پروژه نيز همچنان كــج دار و مريز پيش مى رود و افتتاح آن در 

آبان امسال وعده شده است.
با اين تفاســير اميدواريم تجربه سال هاى اخير براى همه آنقدر ارزشمند 
باشــد كه آن را همچون اندوخته اى گران بها درنظر بگيرند و از زمان به 
بهترين نحو استفاده كنند و حتى در سطح كالن مسئوالن به زمان بندى 

اتمام پروژه ها توجه داشته باشند.
* صفورا كاظميان

يادداشت

يادداشت

  تالش براى كاهش ضايعات محصوالت كشاورزى 
و رساندن آن به رقمى كمتر از 10 درصد در گرو توجه 
به توسعه صنايع تبديلى و غذايى است كه در اين راستا 
تالش هاى انجام شده در اســتان همدان به راه اندازى 

407 واحد صنايع تبديلى و غذايى منجر شده است.
با توجه به ضرورت توســعه روستاها و نياز روز افزون 
جامعه به غذا با توجه به رشد جمعيت و كاهش منابع 
غذايى، يكى از مهم ترين مسائلى كه توجه دولتمردان، 
انديشمندان و محققان را در دنياى امروز به خود جلب 
كرده لزوم گسترش صنايع تبديلى و تكميلى به ويژه 

در روستاهاست.
در اين زمينه صنايع تبديلى با به كارگيرى محصوالت 
كشــاورزى به عنوان مواد اوليــه مى تواند عاملى براى 
توسعه روستاها و استفاده بهتر از محصوالت كشاورزى 

محسوب شود.
بســيارى از محصوالت كشاورزى داراى زمان توليد و 
مصرف محدودى هستند و توليد يا برداشت محصوالت 
اين بخش معموالً در يك زمان مشخص و كوتاه انجام 
مى شــود ولى مصرف در زمــان طوالنى ترى صورت 
مى گيرد كه در اين راستا صنايع تبديلى مى توانند با 
حفظ و نگهدارى محصوالت، در آنها به گونه اى تغيير و 
تبديل ايجاد كنند كه امكان مصرفشان در طول سال 

ميسر باشد.
 توليد ســاالنه 4/5 ميليون تن محصول 

كشاورزى در همدان
اين موضوع در ســال هاى اخير در كشور مورد توجه 
بوده و در اين ميان استان همدان نيز كه ساالنه افزون 
بر 4/5 ميليون تن محصول كشاورزى توليد مى كند، 
نگاه خود را به توسعه صنايع تبديلى و غذايى معطوف 
كــرده كه خبرنگار بــازار در گفت وگو با مدير صنايع 
كشاورزى ســازمان جهاد كشــاورزى استان همدان 

جوياى وضعيت استان در اين بخش شده است.
حســن محمدى در هميــن زمينــه در گفت وگو با 
خبرنگار بازار با بيان اينكه همدان در چند سال گذشته 
در زمينه صنايع تبديلى و غذايى رشــدى قابل توجه 
داشته اســت، گفت: درحال حاضر 293 واحد صنايع 
تبديلــى با توان توليد يك ميليــون و 220 هزار تن 
محصول و توان جذب يك ميليــون و 530 هزار تن 
محصول خام كشــاورزى و اشتغال 3 هزار و 957 نفر 
و ســرمايه گذارى اسمى 8 هزار ميليارد ريال با مجوز 
سازمان جهاد كشاورزى در استان همدان فعال است.

وى افــزود: 114 واحد صنايــع تبديلى با توان توليد 
2 ميليون و 890 هــزار تن محصول و تمام جذب 2
ميليــون و 160 هزار تن محصول خام كشــاورزى با 
اشــتغال 4 هزار و 504 نفر و سرمايه گذارى 3 هزار و 
20 ميليارد ريال نيز با مجوز از سازمان صنعت، معدن 

و تجارت در استان همدان درحال فعاليت هستند.
407 واحد صنايع تبديلى و غذايى 

در استان همدان فعال است
وى با بيان اينكه در مجموع در اســتان همدان 407

واحد صنايع تبديلى و غذايى فعال است، گفت: توان 
توليدى اين واحدها 4 ميليون و 180 هزار تن و توان 

جذب آنها 4 ميليــون و 693 هزار 
تن محصول خام كشــاورزى است 
كه براى 8 هزار و 362 نفر اشتغال 

ايجاد كرده است.
محمدى سرمايه گذارى انجام شده 
براى فعال كردن اين واحدها را 11

هزار و 20 ميليارد ريال ذكر كرد و 
گفت: صنايع تبديلى و كشــاورزى 
در اســتان همــدان در بخش هاى 

مختلفى فعال است.
مدير صنايع كشــاورزى ســازمان 
جهاد كشاورزى اســتان همدان با 
بيان اينكه تا پايان ســال گذشــته 
57 واحد سردخانه مختص محصول 
ســيب زمينى با ظرفيت 146 هزار 
و 350 تن در اســتان همدان ايجاد 
شده است، گفت: اين واحدها براى 

576 نفر اشتغال مستقيم به همراه داشته است.
 وى ســرمايه گذارى انجام شــده براى راه اندازى اين 
واحدهــا را 293 ميليارد تومــان عنوان كرد و با بيان 
اينكــه ايــن واحدها در راســتاى كاهــش ضايعات 
ســيب زمينى از 25 درصد به كمتر از 5 درصد فعال 
شده اســت، گفت: تمامى واحدها پروانه بهره بردارى 

دريافت كرده اند.
محمدى افزود: پيش از اين نيز 9 واحد ســردخانه با 
ظرفيت 37 هزار و 660 تن و اشتغالزايى براى 112 نفر 
در ايــن بخش فعال بود كه اين واحدها مجوز فعاليت 
خود را از ســازمان صنعت، معدن دريافت كرده اند و 
براى راه اندازى آنها 270 ميليارد دالر ســرمايه گذارى 

انجام شده است.
وى بــا بيــان اينكــه درحال حاضــر ظرفيت عملى 
ســردخانه هاى اســتان همدان حدود 200 هزار تن 

است و 63 واحد نيز با پيشرفت 
فيزيكى باالى 30 درصد درحال 
كرد:  اظهار  هســتند،  ســاخت 
ظرفيت اســمى ســردخانه هاى 
درحال ســاخت نيز حدود 214

هزار تن است.
مدير صنايع كشــاورزى سازمان 
جهاد كشــاورزى استان همدان 
به ساير واحدهاى صنايع تبديلى 
در اين استان اشاره كرد و گفت: 
ترشــى  واحد  درحال حاضر 88 
و شــورى و رب توان 163 هزار 
و 895 تــن انــواع محصــوالت 
در بســته بندى هــاى متعدد با 
توان جذب 146 هــزار تن انواع 
محصــوالت جاليــزى و گوجه 
بهره بردارى  پروانه  داراى  فرنگى 
هستند كه اشتغال يك هزار و 829 نفر را رقم زده اند.

محمدى ادامه داد: بسيارى از محصوالت توليدى اين 
واحدها به كشورهاى همسايه به ويژه كشور عراق، اقليم 
كردســتان، كشورهاى حاشــيه خليج فارس و برخى 

كشورهاى اروپايى صادر مى شود.
مدير صنايع كشاورزى سازمان جهاد كشاورزى استان 
همدان به واحدهاى بســته بندى كشمش در استان 
همدان نيز اشــاره كرد و گفت: 55 واحد بسته بندى 
كشمش با توان توليد 85 هزار و 150 تن محصول در 
بسته بندى هاى صادراتى فعال است و توان جاذبه 93

هزار و 665 تن انواع كشمش را دارد.
 كشمش همدان به روسيه صادر مى شود

محمدى گفت: اين واحدها زمينه اشتغال 816 نفر را 
فراهم كرده و بيشتر كشمش هايى كه در اين واحدها 
سورت و بسته بندى مى شــود به كشور روسيه صادر 

مى شود.
وى در توضيح ظرفيت هاى كشتارگاهى همدان نيز از 
راه اندازى 6 واحد كشتارگاه مرغ با توان توليد 40 هزار 
تن گوشت مرغ و توان كشتار 55 هزار تن مرغ زنده در 
ســال خبر داد و گفت: اشتغال اين واحدها كه تمامى 

آنها پروانه بهره بردارى دارند نيز 187 نفر بوده است.
وى ادامــه داد: درحال حاضر 2 واحد كشــتار مرغ در 
مالير وجود دارد كه كشتارگاه طيور مالير و كشتارگاه 

ماكيان مالير را شامل مى شود.
محمدى با بيان اينكه هر 2 كشــتارگاه با خط 2 هزار 
قطعه در ساعت فعاليت دارند، گفت: كشتارگاه ماكيان 
به تازگى با مشكل تونل انجماد روبه رو بود كه پيگيرى 
براى رفع مشكل تونل انجماد و سردخانه انجام و مسأله 

رفع شده است.
 راه اندازى خط كشتار بوقلمون در بهار 

محمدى به كشــتارگاه طيور گوشــت آوران در بهار 
نيز اشــاره كرد و با بيان اينكه سرمايه گذار جديد اين 
كشــتارگاه را خريدارى كرده و فعال اســت و توسعه 
آن مدنظــر قرار دارد، گفت: در فــاز جديد راه اندازى 
كشــتارگاه طيور گوشــت آوران كشــتار بوقلمون 

پيش بينى شده است.
وى گفت: يك كشتارگاه بسيار مدرن با خط ir نيز 
در منطقه چورمق رزن درحال ساخت است كه 85

تا 90 درصد پيشرفت فيزيكى دارد و سرمايه گذارى 
طــرح حــدود 22/5 ميليارد تومان اســت كه 13

ميليارد تومان از منابع بانكى ارزان قيمت پرداخت 
مى شــود و 8 ميليارد تومان آورده شخصى است و 
طبق پيش بينى ها تا پايان ســال 99 به بهره بردارى 

مى رسد.
وى با بيان اينكــه با بهره بردارى از اين كشــتارگاه، 
تقريباً مشكل كشتارگاهى در استان همدان نخواهيم 
داشت، به مشكل كشتارگاه تويسركان كه از فعال ترين 

كشتارگاه هاى استان محسوب مى شــود، اشاره كرد 
و گفت: از اواســط ســال 97 به دليل فــوت يكى از 
سرمايه گذاران، عمده اين طرح كشتارگاه غيرفعال شد 
و درحال حاضر به دليل مشكالت حقوقى و اختالفاتى 
كه بين ورثه وجود دارد، كشــتارگاه تعطيل شده و با 
وجود پيگيرى هايى كه از طريق استاندارى، فرماندارى 
تويسركان، جهاد كشــاورزى و بانك ملى انجام شده 
است تاكنون موفق به بهره بردارى مجدد و فعال كردن 

آن نشده ايم.
مدير صنايع كشاورزى سازمان جهاد كشاورزى استان 
همــدان با بيان اينكه احتمال دارد در چند ماه آينده 
درصورت امكان كشتارگاه به ســرمايه گذارى جديد 
منتقل شــود و طرح مجدد با ســرمايه گذار جديد به 
بهره بردارى برســد، گفت: اگــر از ظرفيت كامل اين 
5 كشتارگاه و كشــتارگاهى كه درحال ساخت است 
اســتفاده كنيم، همدان در زمينه كشتار مرغ مشكل 

خاصى نخواهد داشت.
محمــدى گفت: اگر خط كشــتار بوقلمــون نيز در 
كشــتارگاه بهار راه اندازى شــود مشــكلى در كشتار 
بوقلمون نخواهيم داشــت و با حل مشــكل كشتار 
بوقلمون شاهد رونق پرورش بوقلمون در استان همدان 

خواهيم بود.
2 واحد كشتار دام در استان همدان 

داراى پروانه هستند
محمدى به وضعيت كشتارگاه هاى دام نيز اشاره كرد 
و با بيان اينكه 2 واحد كشــتار دام در استان همدان 
داراى پروانه هســتند، گفت: يكــى از اين واحدها در 
تويسركان قرار دارد كه بخشى از سند مالكيت آن در 
گرو بانك بوده و به دليل مشكالت كشتار دام سنگين 
و كشتار غيرمجاز به طور كامل از ظرفيت كشتارگاهى 

آن استفاده نمى شود.
وى ادامــه داد: در حال حاضــر در تويســركان يك 
كشتارگاه درحال ساخت است كه 35 درصد پيشرفت 
فيزيكى دارد و درصورت دريافت تســهيالت موردنياز 
در سالجارى تا يك ســال و نيم آينده به بهره بردارى 

خواهد رسيد.
 كاهش چشمگير كشتارهاى غيرمجاز دام

محمدى با بيان اينكه يك كشــتارگاه نيز در نهاوند 
وجود دارد و دنبال آن هستيم كه در منطقه مالير يك 
واحد كشتارگاهى دام ايجاد شود، گفت: دامپزشكى بر 
كشــتار دام نظارت جدى دارد و كشتارهاى غيرمجاز 

به طور چشمگيرى كاهش يافته است.
مدير صنايع كشاورزى سازمان جهاد كشاورزى استان 
همدان گفت: در گذشته كشتارهاى غيرمجاز دام بسيار 
بود اما با سختگيرى ها و نظارت هاى دامپزشكى بخش 
عمده اى از كشتار غيرمجاز استان همدان متوقف شده 
و درصد بااليى از كشــتار دام در كشتارگاه هاى داراى 

پروانه انجام مى شود.
وى با بيان اينكه كشــتارگاه ها بايد به خط ir مجهز 
شــوند، گفت: برنامه ريزى به نحوى است كه در يك 
مدت 2 ساله، تمام كشــتارگاه هاى استان به خطوط 
جديد مجهز و از نظر ساختمان و ماشين آالت نوسازى 

و بازسازى شوند.
بدون ترديد ايجاد صنايع تبديلى يكى از سودمندترين 
ارتباطات بين 2 بخش صنعت و كشــاورزى اســت 
زيــرا اين صنايع از ميزان بيكارى هاى دائمى و فصلى 
مى كاهد و زمينه مناسب براى توسعه بخش كشاورزى 
را فراهم آورده و به افزايش توليدات، بهره ورى، ايجاد 
فرصت هاى شــغلى، تأمين نيازهاى اساســى، پيوند 
با ديگر بخش هاى اقتصــادى و كاهش نابرابرى هاى 
منطقه اى منجر مى شود، بنابراين توجه به اين بخش 

ضرورتى انكارناپذير است.

مؤلفه هاى رشد اقتصادى را دريابيم

امنيت غذايى و كاهش ضايعات كشاورزى 
در پناه صنايع تبديلى

بالتكليفى استان همدان در ثبت جهانى آثار تاريخى
  گردشــگران خارجى مقاصد خود را از بين شــهرهاى داراى آثار جهانى انتخاب مى كنند و بايد 
در زمينه ثبت جهانى آثار تاريخى همدان تالش كنيم؛ اين جمله بخشــى از يادداشت حسين قراباغى 

كميسيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى شوراى شهر همدان است.
همدان به عنوان پايتخت تاريخ و تمدن ايران داراى يك هزار و 800 اثر تاريخى است و اين شايستگى 

را دارد تا آثار آن ثبت جهانى شود.
ثبت جهانى آثار يك هشــدار براى گردشگران خارجى است و با ثبت و معرفى جهانى آثار، مى توان 

همدان را به مقصد گردشگرى، بسيارى از گردشگران تبديل كرد.
ضمن ارج نهادن به خبر خوش فرماندار ويژه مالير در راستاى ثبت جهانى تپه نوشيجان بايد گفت كه 
هيچ اراده اى براى ثبت آثار تاريخى و گردشگرى در شهر همدان وجود ندارد و همواره حصول به اين 

مهم، در حد شعار و تكليف بوده است.
جاى تعجب، تأســف و تألم اســت كه پرونده هاى اين آثار در وزارت ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشــگرى باز بوده و براى رفع حداقل ايرادهاى وارده توسط كارشناسان ذى ربط، شاهد بالتكليفى 

استان همدان براى ثبت آثار جهانى آن، باشيم.
انتظار مى رود با برگزارى همايش هاى مختلف بين المللى در 2 ســال گذشــته و مطالبه عمومى براى 
تســريع در روند ثبت حداقل يك اثر در فهرست جهانى، شــاهد تدبير خردمندانه و حركتى ماندگار 

براى همدان باشيم.
اميدوارم على مالمير مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى استان همدان منعكس كننده 
اين پيام به على اصغر مونسان، وزير ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى باشد و مديران ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان، ساير مديران مرتبط و نمايندگان مجلس يازدهم براى ثبت 
جهانى داشــته هاى منحصربه فردى مانند تپه باستانى هگمتانه، غار شگفت انگيز عليصدر به عنوان تنها 
غار آبى جهان و كتيبه هاى تاريخى آبشار و محوطه زيباى گنج نامه كه تاريخ؛ فرهنگ و تمدن كهن شهر 

همدان را در سطح جهان فرياد مى زنند تدبيرى بينديشند.
بســيارى از باستان شناســان تپه هگمتانه را وسيع ترين تپه باستانى ايران دانســته و آن را بقاياى ابنيه 
كاســى، مادى، هخامنشــى و پس از آن مى دانند و غار شگفت انگيز عليصدر نيز طوالنى ترين غار آبى 
دنيا لقب گرفته اســت. همدان ظرفيت هاى بسيارى براى قرار گرفتن در ليست ديدنى هاى جهان دارد 
كه نبايد از اين ظرفيت ها غافل شــد و كميسيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى شوراى شهر نيز 
آماده هرگونه همكارى براى تحقق فرصت بســيار ارزشمند ثبت جهانى آثار به منظور تقويت صنعت 

گردشگرى استان همدان است.
* حسين قراباغى

 معاون گردشگرى ميراث فرهنگى، 
استان  گردشــگرى  و  صنايع دســتى 
همدان از پلمب 10 خانه مســافر در 

همدان خبر داد.
به گــزارش بازار، على خاكســار در 
جمع خبرنــگاران با تأكيــد بر اينكه 
در زمينه برخورد با كارتن به دســت ها 
هيچ مسئوليتى متوجه ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى نيست، 
گفت: نظارت بر فعاليت تأسيســات 
گردشگرى از وظايف مجموعه ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى 

اســتان همدان است و در آئين نامه ايجاد، اصالح، 
درجه بنــدى، نرخ گــذارى و نظارت بــر فعاليت 
تأسيسات گردشگرى نيز اين وظيفه تشريح شده 

است.
معاون گردشگرى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى استان همدان با يادآورى اينكه در ماده 
17 فصل ششــم اين آئين نامه، نظارت بر فعاليت 
تأسيســات گردشــگرى داراى مجوز از ميراث 
فرهنگى از منظر سطح و كيفيت ارائه خدمات و 
رعايت ضوابط درجه بندى و نرخ هاى تعيين شده 
به عهده سازمان است، گفت: هرگونه نارسايى و 
تخلف با تذكر كتبى، اخطار كتبى، كاهش درجه، 

تعليق مجوز بهره بــردارى و درنهايت لغو پروانه 
بهره بردارى لحاظ مى شود.

خاكســار ادامه داد: نيروى انتظامى بايد از فعاليت 
تأسيســات متخلف و تأسيسات غيرمجازى كه به 
نسبت اسكان و پذيرايى ميهمانان و مسافران اقدام 

كنند، جلوگيرى كند.
معاون گردشگرى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى اســتان همدان با بيان اينكه در حوزه 
گردشــگرى با پديده اى به نام كارتن به دســت ها 
مواجه هستيم، گفت: در سال هاى اخير خأل قانونى 
ســبب نبود توفيق در برخــورد و جمع آورى اين 
افراد از ميادين و مبادى ورودى شهر همدان شده 

است.

خاكســار با بيان اينكه در ماه هاى اخير 
با بحران شيوع بيمارى كرونا و به خطر 
افتادن ســالمتى شهروندان در هماهنگى 
و دســتور قضايى و هماهنگى نيروهاى 
كارتن  تمامى  جمع آورى  شاهد  انتظامى 
به دســت ها از نقاط مختلف شهر همدان 
بوديم و عالئم تبليغى آنها مبنى بر اسكان 
مسافر نيز جمع آورى شد، گفت: ظرفيت 
و توان برخورد با ايــن متخلفان وجود 

دارد.
وى گفــت: در ايــن راســتا ميــراث 
گردشگرى  و  صنايع دســتى  فرهنگى، 
اســتان همدان وظيفه ســاماندهى و نظارت بر 
تأسيســات گردشــگرى و برخورد با متخلفان 
مجاز و غيرمجاز فعال در زمينه گردشــگرى را 
به عهده داشــته و در اين راه از هيچ كوششــى 

فروگذار نخواهد كرد.
معاون گردشگرى ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى اســتان همدان با بيان اينكه بيش 
از 400 مورد بازرســى از خانه مسافرهاى مجاز 
و غيرمجاز انجام شــده اســت از صدور 200 
اخطــار مبنى بــر فعاليت نكــردن و پلمب 10 
باب خانه مســافر متخلف با همكارى نيروهاى 

انتظامى همدان خبر داد.

معاون گردشگرى ميراث فرهنگى همدان:

10 خانه مسافر در همدان پلمب شد
پيش بينى برداشت 280 تن سيب زمينى

 از مزارع كشاورزى بهار
  مدير جهاد كشاورزى شهرســتان بهار ميزان برداشت سيب زمينى 

از مزارع اين شهرستان در سالجارى را 280 هزار تن پيش بينى كرد.
عبدالحســين اكبرى در گفت وگو بــا خبرنگار بازار ميزان برداشــت 
ســيب زمينى از مزارع شهرســتان بهار در ســالجارى را 280 هزار تن 

پيش بينى كرد.
مدير جهادكشاورزى شهرستان بهار گفت: براساس برآورد انجام شده 
از 3 هزار هكتار ســطح زير كشت سيب زمينى در مزارع شهرستان بهار 

افزون بر 280 هزار تن محصول برداشت خواهد شد.
وى اظهار كرد: با توجه جايگزين كردن كشــت هاى كم آب بر از جمله 
زعفران و گل محمدى؛ كشــت ســيب زمينى در شهرستان بهار روند 
كاهشى داشته است. مدير جهاد كشاورزى شهرستان بهار افزود: امسال 
سطح زير كشت محصول سيب زمينى در شهرستان بهار حدود هزار و 

500 هكتار بوده كاهش يافته است.
وى با اشاره به كاهش سطح زيركشت سيب زمينى در مزارع بهار افزود: 

البته اين كاهش سطح در چند سال و به تدريج انجام شده است.
اكبرى يادآور شــد: مارفونا، ســانته و آريندا از جمله ارقام سيب زمينى 

است كه در شهرستان بهار كشت مى شود.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان بهار تأمين نهادهاى مورد نياز، برگزارى 
كالس هاى آموزشــى، ارائه آموزش هاى فنى به ســيب زمينى كاران و 
معرفى كشــاورزان به مراكز تهيه بذر مطمئن و گواهى شده را از جمله 
اقدامات جهاد كشاورزى شهرستان بهار در حمايت از بهره برداران اين 

بخش اعالم كرد.
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ايميل
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كشف 400 رأس احشام قاچاق در تويسركان 
 فرمانده انتظامى تويســركان از كشف 400 رأس احشام قاچاق به 

ارزش بيش از 12 ميليارد ريال در اين شهرستان خبر داد. 
محمد معصومى با بيان اين مطلب اظهــار كرد: مأموران دايره مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز در راســتاى اجراى طرح مبارزه با قاچاق، هنگام 
كنترل خودروهاى عبورى در محور تويسركان به كنگاور، به 2 دستگاه 

كاميون كشنده بار مشكوك شده و آن را متوقف كردند.
وى با اشــاره به اينكه در بازرســى انجام شده 400 رأس دام قاچاق و 
بدون مجوز قانونى از اين 2 كاميون كشف شد، افزود: در اين راستا 4
نفر دستگير و پس از تشكيل پرونده به مراجع قانونى تحويل شدند.

معصومــى در گفت وگو با فارس و با بيان اينكه ارزش برآورد شــده 
محموله قاچاق، توســط كارشناسان امر بيش از 12 ميليارد ريال اعالم 
شده اســت، ادامه داد: افراد دستگيرشده اهل شهرستان هاى همجوار 
تويسركان بودند و بارگيرى اين احشام به قصد انتقال غيرقانونى انجام 

شده بود.
وى قاچاق احشام را با توجه به وضعيت كنونى اقتصاد كشور، عاملى 
بر افزايش و نابه سامانى قيمت گوشت دانست و بيان كرد: جابه جايى 
احشــام قاچاق بدون مجوز بهداشتى، ســالمت مردم را به مخاطره 
مى اندازد، بر همين اساس از شهروندان مى خواهيم هر گونه اطالعات 

مربوط به قاچاق را به مركز فوريت هاى پليس اطالع دهند.

كشف جسد در يكى از نقاط شهر مالير
 در تماس تلفنى يكى از شهروندان با سامانه 125 آتش نشانى، فوت 
شخصى حدود 55 ساله در منزل مسكونى در محله مسكن مهر مالير، 

گزارش داده شد. 
سرپرست سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى مالير افزود: به محض 
اطالع به سرعت يك دســتگاه خودروى ســنگين امدادگران، همراه 
تجهيزات كامل به محل اعزام شد، طبق اظهارات همسايگان و شواهد 
موجود مبنى بر اينكه جسد باد كرده بود، به نظر مى رسد اين فرد چند 

روز پيش فوت شده است.
حسين روســتايى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: نيروهاى امدادگر 
با تماس تلفنى با عوامل بهشــت هاجر، جسد را با هماهنگى نيروى 
انتظامى حاضر در محل با تهيه و تنظيم صورت جلسه به بهشت هاجر 

انتقال دادند تا سير مراحل قانونى و دليل فوت بررسى شود.
وى در ادامه به مفقود شــدن زنى 85 ساله در يكى از روستاهاى تابع 
حســين آباد مالير اشاره كرد و گفت: پيش از آغاز سال 99 در تماس 
يكى از شــهروندان با ســامانه 125 آتش نشــانى مالير، مفقود شدن 

شخص 85 ساله از روستاى حسين آباد اطالع داده شد.
روستايى افزود: در همين راســتا يك تيم امداد و نجات با تجهيزات 
كامل به محل اعالم شده اعزام و از خانواده فرد گمشده اطالعات الزم 
جمع آورى شد و خانواده وى اعالم كردند تاكنون اين فرد، سابقه اينكه 
از منزل خارج شــود و مراجعه نكند را نداشــته و مدتى است از وى 
اطالعى نداريم و امكان دارد كه در چاه هاى اطراف روستا افتاده باشد.

وى در پايان خاطرنشان كرد: در اين زمينه تيم امدادگران، درون بيش 
از 15 حلقه چاه موجود در روســتا را جست وجو كردند و هيچ گونه 

اثرى از وى حاصل نشد و امدادگران به ايستگاه خود بازگشتند.

روند شيوع كرونا در نهاوند 
خطرناك نيست

 نهاوند در روند خطرناك شيوع ويروس كرونا قرار ندارد و تمامى 
بســترى ها موارد مثبت نيستند و درحال حاضر در اين شهرستان روند 

افزايشى مبتاليان را شاهد نيستيم. 
معاون امور بهداشــتى دانشگاه علوم پزشكى ابن سيناى همدان اعالم 
كرد: درباره وضعيت شــيوع كرونا در شهرســتان هاى استان براساس 
شاخص ميزان بروز به ازاى هر صد هزار نفر در اسدآباد 59 نفر، بهار 
80 نفر، تويسركان 46 نفر، رزن 44 نفر، كبودراهنگ 61 نفر، مالير 39

نفــر، نهاوند 71 نفر، فامنين 11 نفر و همدان 60 نفر مبتال به ويروس 
كرونا داريم. 

با اعالم بهبــودى 966 نفر از مبتاليان به كرونــا، ترخيص 815 نفر، 
فــوت 99 نفر و تحت درمان بودن 52 نفر بر مفيد بودن اســتفاده از 
دســتكش تأكيد و اظهار كرد: به طور كلى اســتفاده از دستكش مفيد 
است و نكته حائز اهميت در اســتفاده افراد در زمان و مكان مناسب 
است و درصورت ارتباط دائمى با ديگران مثًال در رستوران، استفاده از 
دستكش عالوه بر رعايت نكات بهداشتى، در زمينه جلوگيرى از شيوع 

كرونا ضرورى و الزامى است.
منوچهر كرمى ادامه داد: در اســتفاده از ماســك و دســتكش 2 نكته 
وجود دارد: نخســت محافظت از خويش، ديگر حفاظت از ديگران 
به طورى كه استفاده از دستكش در زمانى كه اجسام مختلف لمس مى 

شود، كامًال ضرورى است.
وى يادآور شد: درصورت آلودگى، دستكش ها بايد تعويض شوند و 
در مجموع مســأله تعويض بايد در فواصل كوتاه انجام پذيرد و بايد 
دقت كافى به عمل آيد كه هيچ تماسى با دست بر قرار نشود و پس از 

آن در كيسه زباله انداخته و دفع شود.
كرمى درباره اســتفاده كارمندان و كادر درمانى از وســايل حفاظتى 
گفت: پيش از شيوع كروناويروس و در حال حاضر موظف به استفاده 
از دســتكش هستند و بنابر قانون احتياط همه جانبه در حوزه پزشكى 
و بهداشــتى فرض بر آن اســت كه بيمار مراجعه كننده داراى تمامى 
بيمارى هاست به همين دليل دستكش و روپوش موجود بوده و توزيع 

مى شود.
وى در پايان بيــان كرد: مادامى كه ارتباط بــا بيماران وجود دارد 
هيچ يك از مراكز بهداشــتى و درمانى و بيمارســتان ها محدوديت 
استفاده از دســتكش ندارند و حتى بخش هاى خاص ادارى كه در 
معرض خطر هســتند هم دسترســى به دستكش و مواد ضدعفونى 

كننده را دارند.

 روز گذشــته براى خريد مــرغ به ســبزه ميدان مراجعه كردم، 
قيمت ها متفاوت بودند. يــك مغازه 13 هزار تومان مى گفت، مغازه 
ديگــرى14 هزار تومان و در خيابان شــهدا 12 هزار و 700 تومان. 
قيمــت ميوه هاى فصل هم كه ما را شــرمنده خانواده كرده اســت، 
طورى كه توت فرنگى و زردآلوى بى كيفيت كيلويى 40 هزار تومان 
اســت. لطفا مسئوالن مربوطه نسبت به اين قيمت گذارى هاى بى پايه 

و اساس چاره اى بينديشند.
* بهروز از همدان

قيمت خودرو و مسكن همچنان سر به فلك مى كشد
 از گرانــى و بى ثباتى قيمت ها خســته شــده ايم، هــر روز در 
اين اميد هســتيم كه مسئوالن شــايد فكرى به حال مردم كنند و از 
قيمت گذارى هاى بدون منطــق ممانعت كنند. واقعا وضعيت كنونى 
نابه ســامان اســت و قيمت ها را دالالن تعيين مى كنند، تكليف مردم 

چيست؟
* جمعى از جوانان همدان

وضعيت آسفالت كوچه ها خودروهايمان را خراب كرده است
 در انتهاى كوچه مدرســه «ُحر رياحى» در سعيديه باال چاله اى 
ايجاد شــده است كه هر ماشــينى كه بدون اطالع از آنجا عبور كند 
صداى افتادن ماشــين در چاله به گونه اى است كه گويا تصادف شده 
اســت، مثال منطقه باال شهر همدان اســت! از شهردارى درخواست 

رسيدگى و پيگيرى فورى داريم.
* يك شهروند

 كاش مى شد بسته هاى كمك مؤمنانه بين تمامى كارگران روزمزد 
تقسيم مى شد، اين قشر هم كمتر از بيماران كرونايى از اين ويروس 
آســيب نديده اند، از خيران و مســئوالن اســتان تقاضا داريم بيشتر 
به كارگران توجه كنند تا بتوانند روزانه حداقل نانى بر ســر ســفره 

خانواده خود ببرند.
* باسپاس، ميم.ح

 روســتاى زين آباد داراى مشكالت زيادى از جمله نبود دفتر 
دهيارى، نبود پســت بانك، نبود آب شرب سالم، نداشتن نانوايى، 
نداشتن سطل آشغال سر كوچه هاى اصلى و فرعى، جدول گذارى 
نكردن كوچه هاى فرعى، نبود زيرســاخت مناسب در كوچه هاى 
فرعــى كه موجب گل والى شــدن كوچه ها در هنــگام بارندگى 
مى شــود، نياز به بازنگرى نقشه روســتا براى ساخت وساز، ديوار 
نداشــتن خانه بهداشــت روستا كه جاى ســگ هاى ولگرد شده 
اســت و بى توجهى دهيار و شوراى اسالمى به مسائل و مشكالت 
روستا اســت. از مسئوالن محترم استان و شهرستان خواهشمنديم 

كنند. رسيدگى 
*  باتشكر، اهالى روستاى زين آباد

كنسرت، سينما و نمايشگاه اولويت هاى سال اسدآباد 
 برگــزارى كنســرت هاى مختلــف، نمايشــگاه و ســينما، 3 برنامــه شــاخص 
فرهنگــى و اولويــت دار اســدآباد در ســالجارى و درصــورت مســاعد شــدن شــرايط 

ــود.  ــا خواهــد ب كرون
مديــر اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمى شهرســتان اســدآباد اظهــار كــرد: در راســتاى 
برنامه هــاى فرهنگــى امســال تعــداد 5 نمايشــگاه خوشنويســى و نقاشــى در نگارخانــه 
بنــاى يادبــود ســيدجمال شهرســتان بــراى هنردوســتان و هنرمنــدان و نيــز برگــزارى 3 

نمايشــگاه كتــاب در شهرســتان پيش بينــى شــده اســت.

ــتان  ــيقى شهرس ــگاه هاى آزاد موس ــت آموزش ــاز فعالي ــه از آغ رضــا قاســمى در ادام
ــر داد و گفــت: درحال حاضــر 2  ــذارى هوشــمند اجتماعــى خب ــا رعايــت فاصله گ ب
آموزشــگاه آزاد موســيقى در شهرســتان داراى فعاليــت اســت كــه ايــن آموزشــگاه ها 
ــاز  ــود را آغ ــدد خ ــت مج ــو فعالي ــا 370 هنرج ــوع ب ــوم ارديبهشــت در مجم از س

كرده انــد.
ــا بخــش خصوصــى و همــكارى انجمــن ســينماى  ــان اينكــه ب ــا بي ــن ب وى همچني
ــت،  ــده اس ــد ش ــالمى منعق ــاد اس ــينماى اداره ارش ــدازى س ــرارداد راه ان ــوان، ق ج
ــا ســينماى اداره ارشــاد اســالمى اســدآباد  ــا مســاعد شــدن وضعيــت كرون افــزود: ب

راه انــدازى مى شــود.

قاســمى در گفت وگــو بــا ايســنا و بــا اشــاره بــه فعاليــت 2 گــروه كنســرت مشــترك 
ــداد شهرســتان، ســال  ــروه كنســرت بام ــزود: گ و گروه هــاى خــاص در اســدآباد اف

گذشــته رتبــه نخســت اســتان را بــه خــود اختصــاص داد.
ــا در  ــا توجــه بــه كرون وى گفــت: فعــًال تمامــى فعاليت هــاى فرهنگــى شهرســتان ب
بســتر فضــاى مجــازى درحــال برگــزارى اســت كــه به طــور قطــع بــا اعــالم وضعيــت 
پيش بينــى  شهرســتان  بــراى  فرهنگــى  مختلــف  برنامه هــاى  شــرايط  مناســب 
ــار  ــوان در كن ــودك و نوج ــر ك ــنواره تئات ــتانى، جش ــر اس ــنواره تئات ــه جش ــده ك ش
ــت  ــى اس ــه برنامه هاي ــى از جمل ــاى فرهنگ ــگاه ها و همايش ه ــرت ها، نمايش كنس

ــزار خواهــد شــد.. ــه در شهرســتان برگ ك

t

ون  ه را ا  و ا ا

روزنامه همـدان پيام

همكار گرامى 

جناب آقـاى 
حاج مهدى ناصـرنژاد 

خانواده  و  شما  خدمت  را  وارده  مصيبت  تاثر  و  تاسف  نهايت  با 
محترمتان تسليت و تعزيت عرض نموده و از خداوند تبارك و تعالى 
براى آن مرحومه علو درجات و رحمت واسعه و براى شما و ساير 

بازماندگان صبر و بردبارى مسئلت داريم.

مزايده عمومى اجاره ملك تجارى دانشگاه مالير
(ابتداى خيابان سعدى) در سال 1399

دانشگاه ماليــر

دانشــگاه ماليــر در نظــر دارد بــه اســتناد مصوبــه شــانزدهم جلســه مورخــه 6 اســفند 1398 هيــات امنــاى دانشــگاه نســبت بــه 
اجــاره ملــك تجــارى خــود واقــع در ابتــداى خيابــان ســعدى، جنــب پاســاژ مــاه پخــش از ابتــداى مهرمــاه ســال 1399 از طريــق 
مزايــده بــه افــراد واجــد شــرايط و صالحيــت دار اقــدام نمايــد. متقاضيــان در مهلــت مقــرر جهــت دريافــت متــن قــرارداد و دريافت 

شــرايط مزايــده بــه ســامانه ســتاد بــه نشــانى: http://setadiran.ir  مراجعــه نماينــد.

تذكر :
1- تضمين شركت در مزايده به صورت ضمانتنامه بانكى و به نام دانشگاه مالير باشد .

2-  زمان بازگشايى پيشنهادات در روز 11 خرداد 99 ساعت 11 در دفتر معاون ادارى و مالى خواهد بود .
3- پس از اعالم نتيجه برنده مزايده موظف است از تاريخ ابالغ، ظرف مدت يك هفته نسبت به تسليم ضمانت نامه و واريز مبلغ اجاره اقدام 
و قرارداد اجاره را امضاء نمايند، در غير اين صورت سپرده شركت در مزايده به نفع دانشگاه ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مى گردد و 

در صورت امتناع نفر دوم سپرده وى نيز ضبط خواهد شد .
4- شركت در مزايده هيچ گونه حقى ايجاد نخواهد نمود و دانشگاه در قبول و رد هركدام از پيشنهاد دهندگان و يا منتفى نمودن

مزايده مختار است .
5-  برنده مزايده متعهد مى گردد كه مشمول قانون ممنوعيت منع مداخله كاركنان دولت مصوب 29 دى ماه 1377 نمى باشد.

6- هزينه درج آگهى بر عهده برنده مزايده مى باشد.
7- جهت بازديد و كسب اطالعات بيشتر با شماره 09386130230 آقاى كشاورزيان تماس حاصل فرماييد. 

(م الف 50)

مهلت شركت در مزايده و مبلغ ضمانتنوع قراردادرديف
بازديد از محل

روز پيشنهادمحل ارائه پيشنهادمبلغ پايه كارشناسى

231/000/000 اجاره1
(دويست و سى و يك 

ميليون)ريال

4/620/000/000 10 خرداد 99 
(چهار ميليارد و ششصد و 
بيست ميليون) ريال

11 خرداد 99سامانه ستاد

آگهي حصر وراثت
خانم اقدس انارى عباد داراى شــماره شناسنامه  838 به شرح دادخواست به كالسه 72/99/112 ح  از 
اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه گلزار انور به 
شماره شناســنامه  4040357051 در تاريخ 95/05/25 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفيه منحصر است به:1- اقدس انارى عبادى فرزند فتح اله متولد 1346 شماره شناسنامه 
838 مادر متوفيه 2- مســيح اله گلزار انور فرزند نوروزعلى متولد 1346 شماره شناسنامه 9278 پدر 
متوفيه 3-مصطفى يوسفى بيات فرزند حسن متولد 1369 شماره شناسنامه 4040100360 همسر متوفيه. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفيه نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 100)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

معصومه كمالوند»
 همان يك ماه نخست بود، قيچى افتتاح كه 
زده شد چند هفته اى مسئوالن همراهى كردند 
و به دســتفروش ها اجازه فعاليت در حاشيه و 
خيابان هاى اصلى شهر ندادند، نظارت روزانه 
همچنان ادامه داشــت و دستفروش ها هم از 
اين شــرايط استقبال كردند. مركز عرضه ميوه 
و تره بار روز در نهاوند بــا بيم كارآمد نبودن 
و رونق نگرفتن، در بهمن 97 آغاز به كار كرد.
 اوضاع رو به ساماندهى مى رفت

ناگفته نماند وعده هاى بسيارى هم عنوان شد؛ 
ســاماندهى محوطه، ايجــاد امكانات رفاهى، 
ســرويس رفــت و برگشــت و فراهم كردن 
شرايطى براى جذب شهروندان و خريد از اين 
مركز، مواردى بود كه براى سامان دادن به بازار 
روز يك ميلياردى با سرمايه بخش خصوصى 

انجام شد.
هرچند پس از مطرح شدن انتقال بازار روز به 
اين مكان و پيــش از صرف هزينه ميلياردى، 
كارشناسان و اهالى تجربه از ناموفق بودن اين 
جابه جايى خبر مى دادند و بارها هشدار دادند 
كــه اين انتقال به سرنوشــت ترمينال قديم و 
جديد شهر دچار خواهد شد و تنها شهروندان 
در اين ميان ســرگردان خواهند شد و سرمايه 

يك سرمايه گذار نيز به فنا خواهد رفت.
همه ايــن نظارت ها بيش از يك مــاه انجام 
نشــد، يكباره همه برنامه ها رها شد و دوباره 
دســتفروش ها جاى فراخى در شهر و خيابان 
اصلى پيــدا كردند و باز همــان آش و همان 

كاسه!
برخالف اينكــه همدان پيام هــم در چندين 
شماره، بحث هاى كارشناسى اين انتقال ناموفق 
را عنوان كرده بود امــا درنهايت بازار روز به 
مكان فعلى منتقل شد و حاال از 70 غرفه فعال 
اوليه به 8 تا 9 غرفه نيمه جان رســيده است، 
درحالى كه ظرفيت ايجاد و راه اندازى بيش از 
100 غرفه در اين بازار ديده مى شد، اين يعنى 
سرمايه قابل توجهى در اجراى پروژه مذكور 

هدر رفته است.
دستفروش هاى سيار در چهارراه ها، ورودى و 
خيابان هاى اصلى شهر مستقر شدند، بساط ها 
در قيصريه، محل اجراى پياده راه، بين پســتى  
و بلندى هــاى موجود در موقعيت اجراى اين 
پروژه كــه راه رفتن را نيز براى شــهروندان 

دشوار كرده است، گسترده شد.

ســرويس رايگان رفت و برگشت از شهرك 
حيدرى به بازار روز هم پاسخگو نبود، اراده اى 
جمعى مى طلبيد و نظارتى هميشــگى تا بازار 

روز را با همه مشكالتش سر پا نگه دارد.
 اهمــال و كم كارى ، بــازار روز را خالى كرد 
و شــهر دوبــاره در محاصره دســتفروش ها 
قرار گرفــت، حجم قابل توجهى از ازدحام و 
شــلوغى عصرها در خيابان هاى مركزى شهر 
از جمله ابوذر، قيصريــه و آزادگان مربوط به 

براى  شــهروندان  مراجعات 
تهيه تره بار و ميوه اســت كه 
فعلى،  كرونايى  شــرايط  در 
همين مراكــز به دليل ترافيك 
و شــلوغى از مناطق پرخطر 
شهرستان محسوب مى شوند.

غرفــه دارى مى گويــد: به ما 
قــول دادند كمــك كنند تا 
دستفروشى ها را سامان دهند 
و به اين مركز انتقال دهند اما 
وقتى هركــس براى خودش 
در يك گوشــه شهر بساطى 
گسترده اســت، تره بار ما هم 
دســت مان  روى  بــازار  در 
مى مانــد و مراجعه كننــده و 
مشــترى هم نداريــم، حتى 
روزى 5 هــزار تومان اجاره 

غرفه هــم نمى تواند جاذبه ابقــاى ما در اين 
بازار باشــد. برخى غرفه داران هم بدون كرايه 
و پول پيش به كارشــان ادامه مى دهند، باز هم 
مى گويند اگر اينطور پيش برود دخل و خرج 
زندگى مان را با شــرايط فعلى كه مدت زمان 
نوســان قيمت ها به اندازه يك شــب تا صبح 

است، پاسخگو نيست.
برخى هم پول پيش 7 تا 10ميليون  خود را پس 
گرفته و از بازار رفته اند تا به جرگه دستفروشان 
شــهر  خيابان هــاى  در 

بپيوندند.
وقتى غرفه دارى با روزى 
اجاره  تومــان  هــزار   5
و حتــى بــدون هزينه و 
رايــگان هــم نمى تواند 
ماندگار شــود يعنى يك 
جاى كار مى لنگد، نظارت 
گرفته  جــدى  و  نكردن 
روز  بازار  موضوع  نشدن 
و ساماندهى دستفروشان، 
يعنــى جزيــره اى عمل 
كه  دســتگاه هايى  كردن 
متولى محسوب مى شوند، 
يكــى در ميان با تلنگر و 
كوتاه مدت،  مصوبــه اى 
و  مى كننــد  حركتــى 

به محض اينكه كار به نتيجه نزديك مى شــود، 
رها مى كنند و باز روز از نو و روزى از نو!

وعده و وعيدهاى بســيارى موجب شــد تا 
دستفروش ها و كاســبان قيصريه به آن مكان 

بروند اما وقتى برآورده نشد بار بستند.
يعنى قرار بود دستفروش ها ساماندهى شوند 
امــا تالش و تعامل جمعــى در اين راه به كار 

گرفته نشد.
تقريبا 2 سالى هست كه همه شهر و جلساتش 
بسيج شــدند تا دســتفروش ها را ساماندهى 
كنند اما خروجى اين نشســت ها مقطعى و در 

طوالنى مدت ناموفق بوده است.
به هرحال در شــرايط فعلى كــه تجمع هاى 
نگران كننده در مركز شــهر به عنــوان منطقه 
پرخطر وجــود دارد و تعداد دســتفروش ها 
روزبه روز درحال افزايش اســت بايد چاره اى 
انديشــيد يا با اراده اى مصمــم و جدى، همه 
دســتفروش ها را به بازار روز هدايت كرد يا 
اينكه روز بازارهايى در مناطقى از حاشيه شهر 
راه اندازى و تعريف كــرد تا حجم ترافيك و 
شلوغى نگران كننده مركز شهر را بتوان كنترل 

كرد.
از طرفــى هم با اجراى طــرح پياده راه، عمال 
دستفروش ها از اين مكان بايد منتقل شوند و 
ممكن اســت هجمه غيرقابل كنترلى در پيش 
باشد كه قيصريه و ابوذر ديگرى به وجود بيايد.

كم كارى متوليان، بازار روز نهاوند را به سرنوشت ترمينال كشاند

از 70 غرفه تنها 7 مورد فعال است

ضوابط گردشگرى 
در ساخت وسازها 

ضرورى است
 روســتاهاى ملحمدره و حبشى، موظف 
هســتند در ساخت وساز ها شرايط و ضوابط 

گردشگرى را رعايت كنند.

فرماندار اســدآباد با بيان اين مطلب افزود: 
بخشداران و دهياران روستا موظف هستند 
ســاختمان هايى كه خــالف اين چارچوب 
باشند، نسبت به تشكيل پرونده و ارجاع آن 
به كميسيون ماده 99 شهرستان اقدام كنند تا 
در رابطه با اين موارد از ساخت وســازها در 

كميسيون تصميم گيرى شود.
روستاى  كرد:  خاطرنشــان  درويشى  مجيد 

ملحمدره و روســتاى حبشى با بافت داراى 
ارزش، 2 روســتاى هــدف گردشــگرى 
شهرســتان اســت كه هرگونه ساخت وساز 
در اين روســتاها بايد براساس بافت روستا 

انجام شود.
ــدارى  ــى فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان اســدآباد، درويشــى تصريــح 
كــرد: بافــت كالبــدى ملحمــدره و حبشــى، 

ارزش هــاى  از  برخــوردارى  ضمــن 
معمــارى ماننــد ســادگى و بى پيرايگــى 
داراى الگوهــاى بصــرى و زيبايى شــناختى، 
هماهنگــى بــا عملكــرد زيســتى و معيشــتى 
ــش  ــوم آورد و دان ــح ب ــتفاده از مصال و اس
ــظ  ــل حف ــن دلي ــه اي ــه ب ــت ك ــى اس بوم
ــمند از  ــراث ارزش ــن مي ــدارى از اي و نگه

ــت. ــوردار اس ــژه اى برخ ــت وي اهمي

توزيع ماسك براى رانندگان تاكسى 
در شهر نهاوند

 به منظور پيشــگيرى از ويروس كرونا، حدود 700 عدد ماسك بين 
رانندگان خطوط درون شهرى توزيع شد.

مديريت سازمان تاكسيرانى شهردارى نهاوند با اعالم اين خبر گفت : الزم 
بذكر است كه حدود 700 دستگاه تاكسى در اين شهر فعاليت مى كنند.

به گزارش روابط عمومى شهردارى نهاوند؛ رضا اميرى با اشاره به اينكه 
رانندگان تاكســى تماس زيادى با محيط اطراف و ارتباط زيادى با مردم 
دارند و خطر بيشــترى آن ها را تهديد مى كند، تصريح كرد: ماسك ها به 

همت خيران تهيه و توزيع شد.

بيش  نظارت ها  اين  همه 
از يك ماه انجام نشــد، 
برنامه ها  همــه  يكباره 
دوبــاره  و  شــد  رهــا 
جــاى  دســتفروش ها 
فراخى در شهر و خيابان 
اصلى پيــدا كردند و باز 
همان آش و همان كاسه!
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مجلس دهم پايان يافت
 رئيس مجلس شوراى اسالمى پايان دهمين دوره مجلس شوراى 

اسالمى را اعالم كرد.
به گزارش ايسنا، آخرين جلسه علنى مجلس دهم روز گذشته برگزار 
شد، على الريجانى در پايان مجلس دهم ضمن تشكر از نمايندگان و 
نمايندگان پارلمانى، حسينعلى اميرى معاون پارلمانى رئيس جمهورى، 
خبرنگاران، دست اندركاران و گراميداشت ياد نمايندگان فقيد اين دوره 
گفت: «مجلس تمام گشت ولى بايد گفت در تو پايان نيست، آغازى 

دگر بايد تو را؛ ختم جلسه را اعالم مى كنم.»
مجلس دهم از هشتم خردادماه سال 1395 آغاز به كار كرد و امروز پس 

از 4 سال به كار خود خاتمه داد.

اصل 75 موجب كاهش درآمدهاى دولت 
مى شود

 اصــل 75 موجب كاهش درآمدهاى دولت مى شــود و اصل 85
موجب واگذارى اختيارات مجلس مى شــود بنابرايــن، اين 2 اصل 

اشكال دارد.
به گزارش ايرنا، عضو كميســيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى در 
جلســه روزگذشته مجلس شوراى اسالمى در تذكرى اصل 75 و 85

را مغاير با قانون اساســى دانست و اظهار كرد: اين موضوع اشكاالت 
فراوانــى در اصــل 75 و 85 دارد. در اصــل 75 در اين معامالتى كه 
صورت مى گيرد، 2 ماليات بايد پرداخت شــود، يكى ماليات بر نقل و 
انتقال است و ديگرى ماليات بر حق الثبت است. ماليات بر نقل و انتقال 

به دولت منتقل مى شود و حق الثبت به اسناد منتقل مى شود.
نصرا... پژمانفــر افزود: ما در اينجا مصــوب كرده ايم كه بدون اينكه 
حقوق دولتى پرداخت بشــود، ثبت شــود. اين اصل 75 اشكال دارد، 
يعنى مــا درآمد دولت را كاهش داده ايم. آيا دولت راضى اســت كه 

حق الثبت درآمدش پرداخت نشود و ما اين كار را انجام بدهيم.
وى عنوان كرد: در اصل 85 هم اشكاالتى وجود دارد. ما قانونگذاران 
اختيارات تقنينى خودمان را نمى توانيم به دولت يا قوه قضاييه واگذار 
كنيم. ما در اينجا در تبصره 5 همين ماده 10، تدوين اين آئين نامه ها را 

واگذار كرديم. آيا اينكار جايز است؟ جايز نيست.
نماينده مردم مشــهد در مجلس خطاب به رياست مجلس گفت:  اين 
موضوع كه مطرح شده آيه قرآن نيست. خواهش مى كنم اجازه بدهيد 
اين موضوع بررســى شــود، اين طرح هم اشكال اصل 75 دارد، زيرا 
درآمدهاى دولت را كاهش مى دهد و هم اشكال اصل 85 دارد كه طبق 

آن ما اختيارات مجلس را واگذار مى كنيم.
پژمانفر افزود: ما آمده ايم كه مشــكالت حاشيه نشينى را حل كنيم در 
اين طرح ما مشكالت حاشيه نشينى را اضافه و فساد در حاشيه شهرها 

درست كرده ايم و براى زمين خوارى نيز زمينه ايجاد مى شود.

شوراى نگهبان با اصل تناسبى شدن 
انتخابات مخالفتى ندارد

 همانطور كه در گذشته اعالم شده است اين شوراى با اصل تناسبى 
شدن انتخابات مخالفتى ندارد و آماده همكارى با مجلس محترم براى 

تدوين راهكارهاى اصالحى و كارآمد است.
 بــه گــزارش ايرنــا،  روابــط عمومــى شــوراى نگهبــان در اطالعيــه اى 
ــرد:  ــار ك ــارات رئيــس مجلــس شــوراى اســالمى اظه ــى اظه در پ
مــدل پيشــنهادى در طــرح اصــالح قانــون انتخابــات بــراى اســتانى 
ــراى  ــدى ب ــز 15 درص ــهم ناچي ــى س ــات و پيش بين ــدن انتخاب ش
شــهرهاى كوچــك در انتخــاب نماينــدگان، خــالف اصــول قانــون 
اساســى و تضييع كننــده حــق مــردم در شــهرهاى كوچــك بــود كــه 
حتــى پيــش از تصويــب در صحــن مجلــس نيــز بــه اطــالع رئيــس 
ــا تصويــب  مجلــس و اعضــاى كميســيون مربوطــه رســيد لكــن ب
ــا ايــراد شــورا مواجــه شــد و تصويــب  نهايــى، مــدل پيشــنهادى ب

ــد. ــز عقيــم مان بخش هــاى ضــرورى ديگــر طــرح ني
ايــن اطالعيه خاطرنشــان كرد: شــوراى نگهبان همــواره از نقد و 
پيشنهادهاى اصالحى استقبال مى كند، لكن آنچه در هفته هاى اخير از 
تريبون مقدس خانه ملت نسبت به نهاد صيانت كننده از موازين مقدس 
شرع و قانون اساسى روا داشته شد، ابتدا هتك حيثيت و اعتبار مجلس 
و ثانيــاً خالف اخالق و قانون و حتى در مواردى متضمن توهين بود 
كه متأسفانه با ســكوت و بى اعتنايى رئيس جلسه به اعمال آئين نامه 

داخلى مجلس همراه شد.
روابط عمومى شوراى نگهبان در اين بيانه ادامه داد: تصويب طرح هايى 
كه با نص صريح قانون اساسى مغايرت داشت و به ضرر نظام انتخاباتى 

بود نيز دور از شأن قوه قانونگذار بود.
اين اطالعيه يادآور شــد: اكثريت نمايندگان مجلس دهم خدمتگزار 
و ســالم بودند، اما لغزش و خطاى جمع محدودى، خدمات ســاير 
نمايندگان را زير ســؤال برد و به مشــاركت لطمه زد. احكام صادره 
قضايى در روزهاى اخير در رابطه با برخى نمايندگان، نمايانگر برخى 
واقعيت هاى پشــت پرده مجلس دهم بود و همچنان معتقديم اگر در 
طــول دوره نمايندگى، هيأت نظارت بر رفتــار نمايندگان به وظايف 
نظارتى خويش دقيق تر عمل مى كرد، هرگز شاهد وقايع تلخ و برخى 
لغزش ها و رفتارهاى نادرســت نمى بوديم كه منجر به رد صالحيت 

تعدادى از نمايندگان شود.

چين همكارى با ايران را منطقى و قانونى خواند
 وزارت خارجه چين در واكنش به تحريم  اخير آمريكا عليه يك شــركت 
چينى، ضمن درخواســت براى لغو فورى تحريم هاى غيرقانونى واشــنگتن، 
همكارى با ايــران را منطقى و قانونى توصيف كرد. بــه گزارش فارس، دفتر 
كنتــرل دارايى هاى خارجى وزارت خزانــه دارى آمريكا در بيانيه اى اعالم كرد 
يك شركت مســتقر در چين را به بهانه ارتباط با شركت هواپيمايى ماهان در 
فهرست تحريم ها قرار داده است.  وزارت خزانه دارى آمريكا در اين بيانيه اعالم 
كرد شركت Shanghai Saint Logistics Limited مستقر در چين، 
به دليل فعاليت به عنوان نماينده فروش شــركت ماهان اير در فهرست تحريم ها 
قرار گرفت. دولت آمريكا در راستاى سياست فشار عليه ايران شركت ماهان اير 
را به دليل آنچه به ادعاى اين كشــور ارتباط با ســپاه پاسداران انقالب اسالمى 

خوانده شده در فهرست تحريم ها قرار داده است.

آزادسازى هرچه سريع تر سهام عدالت 
 وزارت امور اقتصادى و دارايى براى رونق بازار ســرمايه برنامه هاى خوبى 
پيش رو دارد، آزادســازى سهام عدالت هرچه سريع تر بايد انجام شود تا خون 

تازه اى به بازار سرمايه وارد شود.
به گزارش دفتر هيأت دولت، در جلســه روزگذشــته اين هيأت كه به رياست 
رئيس جمهورى برگزار شــد، وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى از 
اوج گرفتن ويروس كرونا در برخى نقاط كشــور كــه به دليل رعايت نكردن 

دستورالعمل هاى بهداشتى پديد آمده است، ابراز نگرانى كرد.
حجت االسالم والمسلمين حســن روحانى در اين جلسه خاطرنشان كرد: اگر 
مردم تصور كنند كه شرايط كامًال عادى شده و هيچ خطرى سالمت ما را تهديد 
نمى كند، مطمئناً شــاهد اوج گيرى اين ويروس مخرب و به خطر افتادن دوباره 

سالمت و معيشت مردم خواهيم بود.

هيچگونه مزاحمتى را تحمل نخواهيم كرد
 هيچگونه مزاحمتى را تحمل نخواهيم كرد، اگر مزاحمت ها ادامه پيدا كند و 

تشديد شود حتما پاسخ قاطع و محكمى خواهيم داد.
وزير دفاع و پشــتيبانى نيروهاى مســلح روزگذشته در حاشــيه دولت درباره 
مزاحمت ها براى نفتكش هاى ايرانــى افزود: مزاحمت براى نفتكش ها خالف 
مقررات و امنيت بين الملل است كه هم سازمان هاى بين المللى و هم كشورهايى 
كه نسبت به مقررات و امنيت آبراه ها حساس هستند بايد نسبت به اين موضوع 

عكس العمل نشان دهند.
بــه گزارش ايرنا، امير حاتمى با بيان اين كــه اين مزاحمت ها به نوعى راهزنى 
دريايى است، گفت: هم آمريكايى ها و هم ديگران مى دانند كه ما در واكنش به 
اين موضــوع هيچ ترديدى به خود راه نخواهيم داد، اگر مزاحمت ها ادامه پيدا 

كند و تشديد شود حتما پاسخ قاطع و محكمى را خواهند گرفت.

آگهـي فراخـوان مناقصه (نوبت اول )
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ــه  ــه اى ب ــك مرحل ــى ي ــد مناقصــه عموم ــام فراين ــا انج ــل را ب ــروژه  ذي ــر دارد پ ــدان در نظ ــتان هم ــازي اس اداره كل راه و شهرس
ــد. ــذار نماي ــكار واجــد صالحيــت واگ پيمان

 معامله قرن يا معامله ضدبشر 
رئيس جمهور آمريكا، بهمن ماه ســال گذشــته در مراســمى با حضور نخست  وزير رژيم 
صهيونيستى به طور رسمى از طرح آمريكايى- صهيونيستى و ضدفلسطينى موسوم به «معامله 
قرن» رونمايى كرد كه در آن قدس به عنوان «پايتخت يكپارچه اســرائيل» به رسميت شناخته 

شده و در مقابل شروط سختى براى تشكيل كشور فلسطين در نظر گرفته شده است.
طبق گزارش خبرگزارى ايسنا در طرح ضد فلسطينى 80 صفحه اى رئيس جمهورى آمريكا 
تأكيد شده است كه «أبو ديس» در شرق قدس اشغالى پايتخت كشور فلسطين خواهد بود و 
رژيم صهيونيستى نيز پس از تصويب كابينه اين رژيم، تمامى شهرك هاى كرانه باخترى را به 

اراضى اشغالى الحاق خواهد كرد.
از اين رو و در پى طرح پيشنهادى دونالد ترامپ، بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستى 
اعــالم كرده كه بحث ها و مذاكرات كابينه درباره الحاق كرانــه باخترى و دره اردن به اراضى 

اشغالى در ماه ژوئيه (اواخر تيرماه و اوايل مردادماه) آغاز خواهد شد.
در مخالفت با اين طرح نخست  وزير تشكيالت خودگردان فلسطين از سازمان ملل خواست 
تا با تحريم رژيم صهيونيســتى، مانع اجراى طرح اشغال بخش هاى بزرگى از كرانه باخترى 
شــود. به گزارش منتشر شده از خبرگزارى فارس، محمد اشتيه (سه شنبه به وقت تهران) در 
نشست ويدئوكنفرانســى «كميته اعمال حقوق انكارناپذير مردم فلسطين» در سازمان ملل، 

خواستار تحريم رژيم صهيونيستى شد.
وى خطاب به نمايندگان كشــورهاى مختلف در سازمان ملل گفت موضوع بحث در رژيم 
صهيونيســتى اكنون ديگر انجام دادن يا ندادن اشغال كرانه باخترى نيست بلكه چگونگى آن 
اســت: «اسرائيل راهكار 2 دولتى را نمى خواهد. اسرائيل يك دولت را هم نمى خواهد. تمام 

چيزى كه اسرائيل مى خواهد، اشغال است».
نخست وزير تشــكيالت خودگردان فلسطين در اين نشســت ويژه گفت: «كشورهايى كه 
مخالف الحاق [كرانه باخترى] هستند، بايد اسرائيل را تحريم كنند و آنهايى كه هنوز دولت 

فلسطينى را به رسميت نشناخته اند بايد اين كار را انجام دهند.
اشتيه با بيان اينكه تك قطبى آمريكا در زمينه روند سازش به پايان رسيده، تصريح كرد: «زمان آن رسيده كه براى روزى كه فرايند صلح ترامپ شكست بخورد، برنامه ريزى كنيم و 

به سمت كنفرانس چندجانبه سازمان ملل براى اجراى راهكار 2 دولتى بر مبناى مرزهاى پيش از 1967 طبق قطعنامه ها و قوانين بين المللى پيش برويم».
اين درحالى است كه دوشنبه در يك سخنرانى مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا از رژيم صهيونيستى خواست تا از الحاق بخش هاى اشغال شده كرانه باخترى خوددارى كند 

چون اين اقدام برخالف قوانين بين المللى است»
جوزف بورل چندى پيش نيز گفته بود كه اتحاديه اروپا هر كارى بتواند انجام مى دهد تا به اسرائيل عليه اجراى اين طرح فشار بياورد.

از اين رو وزارت امور خارجه ايران در توئيتى درباره عملكرد اروپا در قبال قضيه فلســطين نوشــت كه اروپا به وجدان جهانى گوش فرا داده و قدم هاى شــجاعانه اى در دفاع از 
فلسطينى  ها در قبال قساوت هاى اسرائيل بردارد.

طبق اظهارات وزارت امور خارجه كشورمان بايد منتظر عملكرد اروپا در قبال طرح ترامپ كه خالف قوانين بين الملل است، بود. كشور هاى اروپايى با عملكرد به قوانين بين الملل 
مى توانند معادالت رئيس جمهور آمريكا و نخست وزير رژيم اشغالگر صهيونيستى را برهم بزنند.

 مخالفت فرانسه و آلمان با طرح اشغال كرانه باخترى
كشورهاى فرانسه و آلمان ضمن هشدار به رژيم صهيونيستى درباره اشغال كرانه باخترى، اعالم كردند اين امر مى تواند روابط تل آويو و اتحاديه اروپا را مخدوش كند.

به گزارش فارس، در ادامه واكنش هاى جهانى به تصميم رژيم صهيونيســتى براى اشــغال بخش هاى بزرگى از كرانه باخترى، اين بار دولت هاى آلمان و فرانســه نيز با اين اقدام 
مخالفت كردند.

وزارت خارجه فرانسه روزگذشته با صدور بيانيه اى در اين باره گفت: «فرانسه مجدد بر تعهد خود به راهكار عادالنه و پايدار مناقشه فلسطين - اسرائيل تأكيد مى كند. با توجه به 
اين موضوع، از مسئوالن اسرائيلى خواسته مى شود تا از هرگونه اقدام يك جانبه اى كه منجر به الحاق تمام يا بخش هايى از اراضى فلسطينيان مى شود، خوددارى كند.

در اين بيانيه همچنين به تل آويو هشدار داده شده است: «اين اقدام عواقبى براى روابط اتحاديه اروپا با اسرائيل دارد. فرانسه همچنان براى حمايت از هر تالشى براى از سرگيرى 
مذاكرات بين طرفين به عنوان تنها راه رسيدن به صلح، امنيت و ثبات منطقه اى كامال آماده است.

به نوشته اين پايگاه خبرى، «هايكو ماس» وزير خارجه آلمان و «محمد اشتيه» نخست وزير تشكيالت خودگردان نيز در بيانيه اى مشترك ضمن اعالم مخالفت با طرح اشغال كرانه 
باخترى، بر لزوم اجراى راهكار 2 دولتى بر مبناى تشكيل دولت فلسطينى در مرزهاى پيش از 1967 تأكيد كردند.

در اين بيانيه مشترك، ضمن ابراز نگرانى از توافق كابينه جديد تل آويو براى اجراى طرح اشغال، آمده است: «الحاق هر بخشى از اراضى خصوصى اشغال شده فلسطينيان، از جمله 
قدس شرقى، نقض آشكار قوانين بين المللى بوده و شديداً احتماالت براى وجود راهكار 2 دولتى در توافق نهايى را تضعيف مى كند.

روز قدس روز اعالم مخالفت امت اسالمى با ظلم و بى عدالتى 

اروپا قدم شجاعانه اى 
در قبال قساوت هاى 
اسرائيل بردارد 

 ديگــر وقت آن اســت كه اروپــا به وجدان 
جهانى گوش فرا داده و قدم هاى شجاعانه اى در 
دفاع از فلسطينى ها در قبال قساوت هاى اسرائيل 

بردارد.
به گزارش ايسنا، وزارت امور خارجه جمهورى 

اســالمى ايــران در آســتانه روز جهانى قدس در 
توئيتى درباره فلســطين و عملكــرد اروپا در قبال 
قضيه فلســطين نوشــت: اروپا به وجدان جهانى 
گوش فرا داده و قدم هاى شــجاعانه اى در دفاع از 

فلسطينى ها در قبال قساوت هاى اسرائيل بردارد.

در ايــن توئيــت آمده اســت: «از زمان تأســيس 
غيرمشروع رژيم صهيونيستى، اروپا به ناديده گيرى 
فلســطينى ها اقدام كرده و هزينه هاى دردناكى بر 
آن هــا تحميل كرد. ديگر وقت آن اســت كه اروپا 
به وجــدان جهانى گــوش فــرا داده و قدم هاى 

شــجاعانه اى در دفــاع از فلســطينى ها در قبــال 
قساوت هاى اسرائيل بردارد.»

وزارت خارجــه ايران همچنيــن در توئيتى ديگر 
درباره فلسطين نوشــته بود: «براى 7 دهه، جامعه 
جهانى در حل مسأله فلســطين ناموفق بوده، زيرا 

طرح هاى پيشنهادى با حقايق و ريشه هاى تاريخى 
مسأله همخوانى نداشته اند. جمهورى اسالمى ايران 
بر اين عقيده است كه اين فقط فلسطينى ها هستند 
كه مى توانند و بايد، براى فلسطين تصميم بگيرند 
حال چه مسلمان باشند چه مسيحى و چه يهودى.

اورشــليم در طول تاريخ 6 هزار ســاله  خود همواره خواســتگاه جنگ و نزاع بر سر 
حاكميت بوده  اســت. زيرا عالوه بر اهميت مذهبى اين شهر، موقعيت استراتژيك آن 
نيز سبب شده است كه اورشليم در طول تاريخ شهرى مركز توجه باشد. طبق شواهد 
تاريخى در دوران پيش از ميالد مسيح، جنگ ها ميان يهوديان و كنعانى ها (كه آن ها را 
ساكنان فلســطين كنونى مى دانند) بوده و در اين ميان امپراتورى هاى بزرگى از جمله 
آشــورى ها، كوروش پادشاه ايران، بابل، اســكندر مقدونى و روم باستان اورشليم را 

فتح كرده اند. 
پس از ميالد مسيح، اورشليم به دست روميان افتاده بود و پس از تبعيد يهوديان توسط 
امپراتورى رم باستان، مسيحيان مدعيان اصلى اين شهر شده بودند و در يك دوره نيز 
پيش از مولود پيامبر اكرم(ص) بار ديگر ايرانيان بر اورشــليم تسلط پيدا كردند.پس از 
مبعث حضرت محمد(ص) و معراج ايشان كه در 2 سوره اسرا و نجم در قرآن كريم 
به آن اشــاره شده است، توجه مسلمانان به اين شــهر مقدس كه آن را بيت المقدس 
خطاب كردند جلب شده است. پس از ظهور اسالم جنگ هاى فراوان و طوالنى ميان 
مسلمانان و مسيحيان به اسم جنگ هاى صليبى درگرفته و پس از پايان دوره جنگ هاى 

صليبى، عثمانى ها زمام امور بيت المقدس را در اختيار گرفتند.
 اشغال سرزمين فلسطين به دست صهيونيست ها

در جنگ جهانى اول، انگلســتان بيت المقدس را تصرف كرد و اين موضوع آغازى بر 
ظهور رژيم اشغال گر صهيونيستى شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان در در دوم نوامبر سال 1917 ميالدى طرح حزب 
صهيونيســم تقديم كابينه انگليس شد و مورد تصويب قرار گرفت و لرد بالفور وزير 
امور خارجه بريتانيا بدين مناسبت اعالميه اى صادر كرد. در اين اعالميه دولت بريتانيا 
بــا صراحت اعالم مى دارد كه با «تأســيس يك وطن براى ملت يهود در فلســطين» 

موافق است.
متفقين و جامعه ملل در ســال 1920 ميالدى قيموميت فلســطين را به طور رسمى به 
دولت انگلستان واگذار كردند و آن را موظف كردند، با تأسيس كانون ملى يهود، براى 

اجراى اعالميه بالفور كمك كند.
تــا اينكه در ســال 1947ميالدى اكثريت اعضاى كميته ســازمان ملــل متحد در 29
نوامبر، رأى به تقســيم سياسى فلسطين داد و كشور فلسطين به 2 منطقه عرب و يهود 
تقســيم مى شد كه شهر بيت المقدس به هيچ يك از مناطق تعلق نداشت و تحت اداره 

سرپرستى شوراى قيموميت سازمان ملل متحد قرار گرفت.
14  مــى 1948 ميــالدى انگليس به قيموميت خود خاتمــه داد و نيروهاى خود را از 
فلســطين خارج كرد. در همان روز شــوراى ملى يهود در تل آويو تشكيل شد و در 
ساعت 4 بعداز ظهر موجوديت دولت اسرائيل توسط «ديويد بن گورين» در اجتماعى 

در موزه تل آويو اعالم شد.
ــطين  ــه فلس ــتى علي ــم صهيونيس ــه رژي ــى ك ــتين جنگ ــش نخس ــى  1948 آت 15 م
ــه جنــگ 1948 معــروف اســت،  ــه راه انداخــت و ب ــه ب ــى منطق و كشــور هاى عرب
روشــن شــد. در ايــن جنــگ صهيونيســت ها 78 درصــد كل خــاك فلســطين را بــه 

ــد.  اشــغال خــود در آوردن
از اين رو مســلمانان اين روز را روز نكبت مى نامند. ويژگى امسال براى ابراز نفرت 
از رژيم صهيونيســتى نزديك بودن روز  نكبت با روز قدس اســت. روز قدس يا روز 
جهانى قدس آخرين جمعه ماه رمضان است كه امام خمينى در سال 1358 ش(رمضان 
1399ق) آن را روزى رســمى براى حمايت از مردم فلسطين دانستند و از مسلمانان 
جهان خواســتند كه براى كوتاه كردن دســت دولت اسرائيل و پشــتيبانان آن به هم 
بپيوندند. نامگذارى آخرين جمعه ماه رمضان به عنوان روز قدس، با حمايت بســيارى 
از روشنفكران و هنرمندان مواجه شد و امروزه عالوه بر ايران، در كشور هاى مختلفى 

از جهان، راهپيمايى و مراسم روز قدس برگزار مى شود.
با اين حال به دليل پيدايش ويروس منحوس كرونا و براى مقابله با شيوع اين ويروس 

مراسمات امسال روز قدس به شكل متفاوتى برگزار خواهد شد.
طبق گزارش خبرگزارى ايسنا، شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى با صدور اطالعيه اى 
اعالم كرد كه ســخنرانى مقــام معظم رهبرى به صورت زنده از شــبكه هاى مختلف 
راديويى و تلويزيونى داخلى و بين المللى پخش خواهد شــد و به منظور كسب فيض 
حداكثرى از بيانات ولى  امر مســلمين هيچ برنامه ديگرى با عنوان روز قدس در هيچ  

نقطه اى از كشور برگزار نخواهد شد.
روز قدس روز نفرت جامعه بشرى به ويژه مسلمانان جهان از ظلم و اشغال گرى بوده 
اســت و به فرموده مقام معظم رهبرى در روز جهانى قدس سال گذشته، «روز قدس 
روز اعالم مخالفت امت اســالمى با ظلم و بى عدالتى صهيونيســت ها و حاميان شان 

است.» 
به گزارش خبرگزارى ايســنا،  حضرت آيت ا.. خامنه اى غزه و فلســطين مى فرمايند: 
«مسأله غزه مسأله يك تكه سرزمين نيست؛ مسأله فلسطين فقط مسأله جغرافيا نيست؛ 
مســأله بشريت است؛ مسأله انسانيت اســت. ما در جمهورى اسالمى مسأله فلسطين 
برايمان يك مســأله تاكتيكى نيست، يك اســتراتژى سياسى هم نيست، مسأله عقيده 

است، مسأله دل است، مسأله ايمان است.»
ايشــان در رابطه با راه حل مســأله فلســطين مى فرمايند: تنها راه حل مسأله فلسطين، 
مقاومت اســت و مبارزه است. فلسطين، مســأله نخست جهان اسالم است. فلسطين 

قطعا روزى را خواهد ديد كه رژيم صهيونيستى ديگر وجود ندارد.



C M

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

پنجشنبه  1 خرداد ماه 1399  شماره 3761

5
جامعهجامعه

 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

فشار خونى هاى مبتال به كرونا 
داروهاى خود را قطع نكنند

 افرادى كه فشــار خون دارند درصورت ابتال به كرونا نبايد داروهاى خود را قطع 
كنند بلكه بايد همان دســتورالعمل هاى پيشين رعايت شود و نيازى به تغيير داروهاى 

فشار خون باال نيست.
يك متخصص قلب گفت:  مطالعات نشــان مى دهد كســانى كه داراى فشار خون باال 
هســتند نسبت به ســاير افراد، درصورت ابتال به كرونا از نظر ميزان مرگ ومير در رده 
باالترى قرار ندارند و هيچ كدام از داروها در ابتال يا ابتال نشــدن به كرونا تأثير مثبت 
و منفى ندارد و همچنين داروهاى فشــارخون هيچكدام سبب تشديد بيمارى كرونا يا 

افزايش مرگ ومير نمى شود.

گنجاندن سؤاالت اختيارى در آزمون پايه دوازدهم
 معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اعالم كرد كه سؤاالت امتحانات 
دانش آمــوزان پايه دوازدهم داراى 16 نمره از 80 درصد محتواى آموزشــى و 8 نمره 
تركيبى(از 80 درصد و 20 درصد باقى مانده محتواى درسى) است كه دانش آموزان بايد 

به تعدادى از سؤاالت به صورت اختيارى(4 نمره از اين 8 نمره) پاسخ دهند.
عليرضــا كمرئى در گفت وگو با ايرنا، اظهار كرد: پيش از ورود به مبحث كنكور، بايد 
پايه دوازدهم تعيين تكليف شود تا سازمان سنجش بتواند بر اساس تصميم آموزش و 

پرورش برنامه ريزى كند.
وى افزود: برخى آموزش ها در فضاى مجازى و آموزش تلويزيونى نسبت به محتواى 
كل كتاب ارائه شده بود و دانش آموزان بسيارى توانستند از اين محتواها استفاده كنند.

ابالغ پروتكل هاى پيشگيرى از بروز كرونا 
به صنايع غذايى كشور

 مديركل امور فراورده هاى غذايى و آشــاميدنى ســازمان غذا و دارو با اعالم اينكه 
اصول الزامات پيشگيرى و مديريت بيمارى كرونا به همه واحدهاى صنعتى خوراكى و 

آشاميدنى ابالغ و نظارت بر رعايت آن با جديت پيگيرى مى شود.
به گزارش ايرنا، محمدحســين عزيزى افزود: اگرچه شــواهدى درباره انتقال ويروس 
كرونا از طريق مواد غذايى ديده نشــده، اما از زمان شــيوع ويروس كرونا در كشــور 
الزامات موردنياز به منظور پيشــگيرى از شــيوع ويروس در بيــن كاركنان واحدهاى 
توليدكننــده مواد غذايى و آشــاميدنى و ميزان تأثيرگذارى آن بر ســالمت محصول 

موردبررسى قرار گرفته است.

جمهورى اسالمى: سقف پرداخت خسارت بدون كروكى يازده ميليون 
تومان شد

 پليس هم به غيرحضورى ها پيوست!!
ايران ورزشى: مذاكره با تيم ليگ برتر، خنده دار است

 مگه اين مذاكره ها مردم رو بخندونن!!
گل ورزشى: استقالل هم به اندازه پرسپوليس شانس قهرمانى دارد

 شانس رو با توپ محك بزنى از زير پا در مى ره!!
همدان پيام: غافلگيرى مسئوالن از گرانى

 نه اينكه ماه رمضانه، هنوز خريد نرفتن قيتما رو بدونن!!
جمهورى اسالمى: روند بركنارى وزير صنعت ناگهانى و يكشنبه نبوده 

است
 نه صبح جمعه بوده!!

مردم ساالرى: اولين اكران سينمايى سال در انتظار تصميم ستاد كرونا 
 اگه به كرونا نقش بدن مشكل حل مى شه !!

تجارت: سكه تا كجا سر باال رفتن دارد
  تا وقتى كه با كرونا سر ميز مذاكره بشينه 

آفتاب: ارتباط گيرى روحانى با قاليباف از كانال ستارى 
 شانس كرونا كانال هاى كور رو هم باز كرد !!

اقتصاد: وعده تكرارى همتى براى كنترل بازار
 كرونا به خاطر همين وعده ها خودشو نشون داد!!

همدلى: ورزش الكچرى زير سايه كرونا
 از نرمش كرونايى جا نمونيد!!

كيهان: بى توجهى مسئوالن به اجراى سياست هاى كلى، جمعيت كشور 
را پير مى كند!

  هر دم ازين باغ برى مى رسد!!
همدان پيام: كرونا فقط براى ما نعل وارونه كوبيد

 بدون شرح!!
بهار: بازار مسكن در كما ماند

 كليدشو بديد دست كرونا شايد درمانش كنه!!
قدس: اسب گرانى را پيش از سركشى مهار كنيد

 اين اسب سواركار خوبى داره، مهار نمى شه!

انتصابات در آموزش و پرورش استان

 در حكمى از سوى مديركل آموزش و پرورش استان، ياسر نانكلى 
به عنوان معاون برنامه ريزى و توسعه منابع استان منصوب و از زحمات 

و تالش هاى محمد بداغى قدردانى شد.
مديركل آموزش و پرورش استان همچنين در حكم ديگرى، حميدرضا 
فتاحى را با حفظ ســمت به عنوان سرپرست معاونت آموزش ابتدايى 

استان همدان منصوب كرد و از زحمات ياسر نانكلى قدردانى شد.
گفتنى اســت نانكلى متولد 1353 در شهرســتان تويســركان است. 
وى دانش آموخته رشــته روان شناســى عمومى در دوره كارشناسى و 
كارشناســى ارشد در رشته  فلســفه تعليم و تربيت و دانشجوى دوره  

دكترى همين رشته است.
در ســوابق و كارنامه كارى نانكلى مى توان به مدير و معاون مدرسه 
به مدت 9 ســال در مدارس شهرستان تويسركان، كارشناس آموزش 
به مدت 3 ســال در دوره هاى راهنمايى و متوسطه، كارشناس مسئول 
آمــوزش در اداره آموزش و پرورش شهرســتان تويســركان، معاون 
برنامه ريزى و توســعه مديريت به مدت 3 ســال در اداره آموزش و 
پرورش شهرستان تويســركان، رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه 
قلقل رود، معاون آموزش ابتدايى استان و سرپرست معاونت پژوهش، 

برنامه ريزى و آموزش نيروى انسانى اشاره كرد.
از نانكلى به عنوان مدير يك كاركشــته ياد مى شود و انتظار مى رود از 
اين پس شاهد تحوالتى در اين حوزه باشيم از سوى ديگر با توجه به 
اينكه معاون پيشين برنامه ريزى و توسعه منابع استان سابقه بيش از 10
ســال مديريت در اين پست را داشت ضرورت تغيير در اين معاونت 

پس از مدت ها احساس مى شد.
حميدرضا فتاحى نيز متولد 1353 در شهرستان كبودراهنگ است. وى 
دانش آموخته رشــته معارف اسالمى در دوره كارشناسى و كارشناسى 

ارشد در رشته  حقوق و دانشجوى دوره  دكترى همين رشته است.

در جلسه گذشته صحن شورا، شهردار همدان به 
8 ســؤال از 21 سؤال طرح شــده پاسخ داده بود، 
در ادامه مشروح 13 ســؤال باقى مانده از شهردار 

همدان را مى خوانيد. 
ســهم  درصد  نكردن 5  پرداخت  دليل   .9
آموزش وپرورش از عوارض نوســازى كه 
توســط مردم پرداخت شــده و از ابتداى 
شهردارى  در  جنابعالى  مسئوليت  پذيرش 
همدان مبلغى بالغ بــر 900 ميليون تومان 

بوده، چيست؟ 
اين سهم 900 ميليون تومان نبوده و در واقع 500
ميليون تومان اســت و چــرا مطرح كنندگان اين 
ســؤال پيگيرى نمى كنند كــه آموزش و پرورش 
بدهــى 4 ميليــارد تومانى خود را به شــهردارى 

پرداخت كند.
10. دربــاره 2 مورد تفكيكــى، يكى واقع 
در بلوار بعثت و ديگــرى 2 قطعه باغ نيز 
سؤاالت تأمل برانگيز بسيارى مطرح است.

بارهــا در رابطه با همه ســؤاالت از جمله همين 
ســؤال در كميسيون پاســخ داديم. در اين سؤال 
پيش از آنكه پاســخ ما را بشنوند از واژه تخلف 
اســتفاده شده و به نوعى نســبت به ما تهمت زده 

شده است.
در رابطه با يك پالك در اســتادان، صاحب ملك 
در ســال 75 اين 2 بــاغ را تفكيك كرده و پروانه 
مســكونى گرفته و عوارض را هم پرداخت كرده 

است.
در رابطــه با نگرفتــن عوارض تجميــع به مبلغ 
يك ميليــارد و 400 ميليون تومان از مالك پالك 
ديگرى هــم اصل رقم 140 ميليون تومان بوده نه 

يك ميليارد و 400 ميليون تومان.
نظر به اختالف شــهردارى و مالك همين ملك، 
موضوع به كميســيون ماده 77 كه نماينده شورا و 
اســتاندارى عضو آن هستند، كشيده شد و در اين 
كميســيون با اســتناد به ماده 20 مالك مبلغ 140

ميليون تومان جريمه شد كه پرداخت كرد.
11. دربــاره خريد 17 دســتگاه اتوبوس 
شــركت واحد از شــركت اكيادوويچ نيز 

سؤاالت بسيارى را بايد پاسخ گو باشيد.
با پيگيرى هاى انجام شــده در سال 96 از سازمان 
شهردارى ها ســهميه 15 دستگاه اتوبوس يورو 5

را گرفتيــم. به دليل تحريم ورود موتور يورو 5 به 
ايران با مذاكره با شركت مذكور قرار شد به جاى 
15 اتوبوس يورو 5، 17 دستگاه اتوبوس يورو 3

تحويل بگيريم.
با گران شدن دالر، قيمت هر اتوبوس 550 ميليون 
تومانى به 2 ميليارد و 500 ميليون تومان رسيد. از 
17 دستگاه اتوبوس 10 دستگاه را تحويل گرفتيم. 
2 دستگاه ديگر 10 خرداد تحويل داده مى شود و 
مابقى را نيز در آينده اى نزديك تحويل مى گيريم.

12. ســؤال دوازدهم درباره فروش اموال 
شــهردار  كه  بود  شــهردارى  غيرمنقول 

اينگونه توضيح داد.
در يك جلسه در شــوراى شهر تا پايان سال 98
به من به عنوان شــهردار همدان بــراى اين اقدام 
تفويض اختيار داديد. با اين حال بنده از ســازمان 

بازرسى هم استعالم گرفتم.
پــس از توضيحات شــهردار، بادامــى نجات و 

مولوى، 2 عضو شــورا عنــوان كردند: در صحن 
شورا همه موافق بوديم و قرار شد تا سال 98 اين 
تفويض اختيار به شــهردار داده شود و در بودجه 

99 اصالح شد.
13. نظر به اينكه شــوراى اسالمى شهر 
درخواست  به  پاســخ  براى  مصوبه اى  در 
تومان  ميليون  پرداخت 500  با  شهردارى 
جهانى  همايش  برگزارى  هزينه هاى  بابت 
راه ابريشــم موافقت كرد، شايسته است 
فهرســت كاملى از هزينه هاى انجام شده 
را ارائه دهيــد و درعين حال دليل افزايش 
نيز  را  مصوبــه  مبلغ  از  بيــش  هزينه كرد 

توضيح دهيد.
همايشى با حضور كشورهاى خارجى در همدان 
برگزار شد كه بازتاب هاى خوبى هم در رسانه ها 
داشــت. ما خدمت اعضاى شورا رسيديم و براى 
برگزارى يك همايش بين المللى كه ســبب مطرح 
شدن نام همدان در كشور و جهان مى شد، مجوز 

هزينه 500 ميليون تومانى گرفتيم.
در مجمــوع هزينه اين همايش بــا بيش از 100

ميهمان خارجى و حضــور چند وزير در همدان 
800 ميليون تومان شــد من كه نمى توانستم وسط 
همايش به ميهمانان خارجى بگويم 500 ميليون ما 

تمام شد تشريف ببريد كشورتان.
هزينه ها در روز آخر مشــخص شد من با رايزنى 
مبلغ 4 ميليارد تومان براى تبليغات تلويزيونى اين 
همايش تخفيف گرفتم، اما اين موضوع از ســوى 
دوســتان مطرح نمى شــود. ضمن آن كه همايش 
بســيار آبرومند برگزار شــد و به مدت يك هفته 

همدان در صدر اخبار بود.
14. درباره ايجاد نكردن زيرســاخت هاى 
الزم الكترونيكى از جمله ديتاســنتر و نيز 
ارائه ندادن زمان بنــدى براى الكترونيكى 

كردن پرونده ها توضيح دهيد؟
شــهردار همدان در پاســخ به اين سوال با طرح 
ســؤالى از نرگس نورا...  زاده كه چرا شــما در 3
دوره اى كه عضو شــورا بوديد، شهرداران پيشين 
را در اين مورد بازخواســت نكرديد، گفت: اين 
اقدامات بايد از 10 سال پيش آغاز مى شد، اما در 
اين دوره، تازه اقدامات صورت گرفته است. خود 
شما اذعان كرديد كه در 2 سال برابر 15 سال كار 

شده است.
اقدامــات خوبــى در حــوزه الكترونيكى كردن 
پرونده هــا از جمله در منطقه 1 و 4 انجام شــده 
است، مشكل ما ديتاسنتر نيست و ما درحال حاضر 
5 سرور داريم كه پذيرش همه پرونده ها را دارد.

دليل تهيه نكردن ديناســنتر نيز مربوط به بندى در 
قرارداد مبنى بر خريد ديتاسنتر از يك برند خاص 
بود، تصريح كرد: ســازمان بازرسى مانع اين كار 
شــد و گفت حق نداريد برند تعييــن كنيد، زيرا 

سبب تضييع حقوق ساير برندها مى شود.
نورا... زاده در واكنش به سخنان شهردار به بخشى 
از اقدامات انجام شــده در راســتاى الكترونيكى 
كردن پرونده ها در شــهردارى همدان در 3 دوره 

حضورش در شورا اشاره كرد.
امــا حميــد بادامى نجات نايب رئيس شــورا در 
جواب نــورا...زاده گفت: در گذشــته اگر كارى 
انجام شده زيرســاختى نبوده است، اما اقدامات 

انجام شده اين دوره زيرساختى است.
دبيرخانه  سيســتم  اينكه  به  توجه  با   .15
به  اتصــال  به  قــادر  شــهردارى  جديد 
ديتابيس سيســتم قديم(سينا) نيست و با 
توجه به اهميــت و ارزش مادى و معنوى 
اطالعات موجود در سيستم دبيرخانه قديم 
كه احتمال آســيب ديــدن و از بين رفتن 
اطالعات به هر دليل وجــود دارد، تاكنون 
پيگيرى هاى  شــهردارى(باوجود  اقدامات 
شوراى اسالمى شهر) در اين باره چه بوده 

است؟
در اين رابطه كارشناســان مربوطه نيز توضيحات 
الزم را ارائــه كردند و ضمن تأكيــد بر آموزش 
افرادى كه قصد دارند با اين سيستم كار كنند، اين 
قول را به اعضاى شــورا دادند كه نواقص سيستم 

رفع شود.
16. يكى از مهم ترين ســؤاالت اين 21

تأخير  به دليل  مربوط  طرح شــده  ســؤال 
در افتتاح پل سردار شــهيد همدانى بود؛ 

شهردار در اين باره گفت.
هيچ يك از طرح هاى عمرانى شــهردارى تعطيل 
نيســت و عمليات ساخت و تكميل آن با سرعت 

الزم درحال انجام است.
در تكميــل پل شــهيد همدانى كه 
عمليات اجراى آن ســال 94 آغاز 
شــد، 30 ماه مدت قرارداد منعقد 
شده بود و در آن دوره شاهد تثبيت 
قيمــت دالر و مصالح و آهن آالت 

بوديم.
آذرماه  بايد  همدانى  شــهيد  تقاطع 
97 بــه بهره بردارى مى رســيد، در 
زمانى كه كه شــهردار همدان شدم 
ايــن طــرح عمرانى كمتــر از 30
درصد پيشرفت فيزيكى داشت و با 
14 ميليارد تومان بدهى به پيمانكار 
تعطيل شده بود در حالى كه بايد به 

90 درصد پيشرفت مى رسيد.
افزايش  باوجــود  طرح  اين  اكنون 
چندين برابرى قيمت دالر، مصالح 

و آهن آالت 80 درصد پيشــرفت فيزيكى دارد و 
حاال بى تدبيرى بايد عنوان شود؟

تالش شــبانه روزى خادمان شهردارى در توسعه 
و آبادانى متوازن شهر با تداوم بى وقفه در اجراى 
طرح هاى عمرانى و ساير برنامه ها نبايد بى تدبيرى 
از ســوى سؤال كنندگان عضو شوراى شهر عنوان 

شود.
حتى در روند پيشرفت اين طرح عمرانى با تحريم 
واردات برخى اقالم موردنيــاز نظير كابل مواجه 
هســتيم و با اين حال تعطيلى و وقفه نداشــته ايم. 
هيچ كوتاهى در طرح هــاى عمرانى نظير اين پل 
نداشــته ايم، رشــد متوازن طرح هاى عمرانى در 

سطح شهر سياست مديريت شهرى است.
17. با توجه به وضعيت نامساعد اقتصادى 
و تأثيــر آن بر نحوه عملكرد شــهردارى، 
تا  به وجودآمده  كل ديون  دقيق  ميزان  لطفاً 
اين تاريخ اعم از ديون عمرانى و جارى به 
اشخاص حقيقى و حقوقى را به تفكيك به 

شورا اعالم كنيد.

تســويه بدهى 10 ميليارد تومانى به همراه جرايم 
ديركرد مالياتى 10 ســال گذشته، بدهى 15 سال 
گذشــته به تأمين اجتماعى به همراه جرايم آن به 
ميزان 19 ميليارد تومان و طلب 60 ميليارد تومانى 
10 سال اخير شــهردارى كه در دوره مديريت ما 

بود، آيا بى تدبيرى است.
تسويه كامل طلب پيمانكاران از سال هاى گذشته 
و پرداخت تمامى ديون 10 ســال گذشته توسط 
همــكاران شــهردارى همدان چگونــه مى تواند 

بى تدبيرى لحاظ شود.
تمامى بدهكارى هاى شهردارى در دوره مديريت 
ما پرداخت و تسويه شده و حتى طلب پيمانكاران 
بــراى ســالجارى را نيــز تأمين و در فهرســت 

پرداختى قرار دارد.
18. بــا توجه به اينكه پروژه ســينا يكى 
از پروژه هاى مهم شــهردارى اســت كه 
به منظــور درآمدزايــى در زمــان حضور 
سازمان  مديرعامل  به عنوان  حضرت عالى 
عمران آغــاز و بيشــتر مغازه هاى آن نيز 
پيش فروش شــد؛ اما درحال حاضر حدود 
8 ماه اســت كه پروژه تعطيل و بالتكليف 
مانده و بدون پيمانكار است و اين درحالى 
حدود  ماهيانه  كه  بوده 
تومان  ميليــون   240
بابت ضــرر و زيان به 
پرداخت  خريــداران 

مى شود؟
ارزش  تومان  ميليارد   172
اســت  ســينا  بازار  اموال 
و توليــد ثروت به شــمار 
مى رود. پروژه سينا در سال 
84، 3 ساله بسته شد و من 
2 سال بعد، از سازمان رفتم 
و پروژه به هر دليلى 3 سال 
با  مجددا   90 سال  خوابيد. 
پروژه  وقت  شهردار  تدبير 
آغاز شــد امــا پيمانكار تا 
سال 97 پروژه را طول داد.

به همين دليل درخواســت 
لغو قــرارداد با پيمانكار را داديــم، اما چون اين 
اقدام بر اساس مواد قانونى زمان بر است تازه چند 
روز پيش موفق شديم مجوز لغو قرارداد پيمانكار 

را بگيريم.
اين پــروژه 172 ميليارد تومان اموال قابل فروش 
دارد و پيمانكار جديد قرار اســت در مدت 6 ماه 

پروژه را تحويل دهد.
19. از آنجاكــه هرگونــه واگذارى امالك 
شهردارى و اجاره ها بر اساس بند 14 ماده 
80 قانون شــوراها الزم است به تصويب 
شورا برسد، اما باوجود گذشت بيش از 2
ســال از زمان تصدى شما در شهردارى، 
كانكس هاى  اجاره بهاى  تاكنون  متأسفانه 
نتيجه  به  معابر  در  مســتقر  شــهر  بانك 
نرسيده و ماهيانه مبلغى حدود 300 ميليون 
تومان از بودجه شــهردارى وصول نشده 
است؛ درباره تعلل در اين مورد توضيحات 

الزم را ارائه كنيد.
بانك شهر شخصى نيســت و سهامش در اختيار 

شــهردارى ها اســت. اين بانك 14 كانكس براى 
فروش بليت و به منظور ارائه خدمت به شهروندان 

در سطح شهر تعبيه كرده است.
بانك شهر با اين استدالل كه اين كانكس ها براى 
تسهيل كار مردم اســت و براى ما سودى ندارند 
زيــر بار پرداخت اجاره بها نرفتند و به همين دليل 
پرونده به كميســيون ماده 77 رفته تا در اين مورد 

تصميم گيرى شود. 
20. تعداد پيمانكاران به كار گرفته شــده، 
تعــداد قراردادهاى منعقده، تعداد و ميزان 
شهردارى،  توســط  خريدارى شده  اقالم 
تعــداد و ميزان عمليــات اجرايى- امانى 
شــهردارى،  امانى  اكيپ هــاى  توســط 
مدت زمان اجــراى كل پروژه ها و درنهايت 
پــروژه  در  شــهردارى  هزينه كــرد  كل 
پياده راه سازى بلوار ارم با ذكر ميزان بودجه 
مصوب يا اصالحيه را به شورا اعالم كرده و 
توضيح دهيد دستاوردهاى اجراى پروژه در 
نوع عملكرد پيش و پس از اجرايش در آن 

محل چه بوده است؟
اين پروژه با تأييد و تصويب شــورا انجام شــد. 
اين پروژه 3 بار در مركز مطالعات شورا به بحث 

گذاشته شد و پروژه، بودجه مصوب داشت.
براى تكميل اين پروژه 10 ميليارد تومان از تهران 
پول گرفتيم، پياده راه ارم 9 پيمانكار داشــت و 18
ميليارد و 200 ميليون تومان هزينه تكميل آن شد.

مردم از اين پــروژه رضايت دارند و اقدامى قابل 
دفاع در ساماندهى يك معبر مهم بود، در گذشته 
در اين معبر تصادفات زيــادى اتفاق مى افتاد اما 
پس از تكميل پروژه حادثه اى ناشــى از سرعت 

زياد خودروها نداشتيم.
ضمن بررســى توضيح دهيد  21. لطفــاً 
پروژه هاى ذيل شهردارى منطقه 3 از محل 
كدام رديف بودجه مصوب و بدون قرارداد 

با پيمانكار هم اكنون درحال اجرا است.
الف-آب نماى ميدان كبوتر شهرك مدنى با 

بيش از 500 ميليون تومان هزينه؟
ب- ســاخت ســاختمان ادارى ناحيه 2

مناطق 
هميشه شورا به من توصيه كرده است كه به مناطق 
كم برخوردار بيشــتر توجه شود، حاال شما از من 
سؤال مى پرســيد كه چرا در شهرك مدنى پروژه 

آبنما را آغاز كرده ايد.
اينكــه مى گوييد 500 ميليــون تومان صرف اين 
آبنما شده اطالعات غلطى است كه مشاوران شما 
داده اند. هزينه ســازه اين پروژه 40 ميليون تومان 
اســت فواره و آبنماى پروژه نيز چيزى در حدود 
100 ميليون هزينه دارد كه به مناقصه گذاشته شده 

است. 
براى اين اقــدام رديف بودجه اصــالح معابر و 
ميادين را داريم حتى اگر رديف بودجه نداشــتيم 
نبايد براى اقدامات عمرانى در مناطق كم برخوردار 

از شهردار سؤال شود. 
ــه 3 هــم  ــا مرمــت شــهردارى منطق در رابطــه ب
ايــن مــكان مراجعه كننــده بســيارى داشــت، امــا 
شــبيه دخمــه بــود و ســاختمانى را كــه فرســوده 
بــود نوســازى كرديــم و ايــن خدمــت بــه 

ــوده اســت.  ــه 3 ب ــهروندان منطق ش

و  جوان  شــهردار  صوفى  عباس   
منتخب شــوراى پنجم، دقيقا پس از 
گذشــت 10 روز مهلت مقرر به 21 
ســؤال 3 تن از اعضاى شورا پاسخ 

گفت.
پاســخ هاى صوفى در هر 2 جلســه 
صحن شورا، متكى به آمار و ارقام و 
مســتندات قابل قبول و حتى با پخش 
فيلمى از سخنان وى در صحن شورا 
بود كه پيش تر مورد تشكيك يكى از 
اعضاى شــورا با بهانه ارائه اطالعات 
غلط بوده است. شــهردار همدان در 
اين نشست از عملكرد خود با تفكيك 
مــوارد دفاع كرد و نه تنهــا به 3 تن 
معترض از شورا پاسخ داد بلكه موارد 
بسيارى را شفاف سازى كرد تا بلكه به 
كشمكش رسانه اى اين اختالف پايان 

دهد.
وى در اين نشست با برشمردن ميزان 
و  شهردارى  در  شده  جذب  اعتبارات 
مقايســه آن با اعتبارات بخش دولتى 
بيان كــرد كه شــهردارى در جذب 

اعتبارات موفق تر بوده است.
صوفى كه با اعتماد به نفس شايســته 
يك مدير باتجربه در شــورا حضور 
توسط  شده  قرائت  سؤاالت  به  يافت، 
منشى شورا پاسخ داد و در هر مرحله 

از معاونان خود كمك گرفت.
شهردار همدان به اين نكته هم اشاره 
كرد كــه با تمام احترامــى كه براى 
سؤال كنندگان قائل هستم، درخواست 
مى كنم شــرايط اقتصــادى موجود، 
تحريم ها و شــيوع ويروس كرونا را 

مدنظر داشته باشند.
اســت،  مردم  رضايت  من  براى  مهم 
تدبير اين است كه ما همه خادم مردم 
هســتيم، من به همدان عالقه دارم اما 
هر لحظه شورا احساس كند كسى بهتر 
از من مى تواند شــهر را هدايت كند 
كنار مى روم.  ما با شورا چالش نداريم 
6  مــاه ديگر فرصت كار داريم(چون 
پس از آن انتخابات و زمستان و عيد 
نوروز است) اگر قرار باشد با افتخار 
در خدمت شما باشيم، ادامه مى دهيم.

اكبر كاووســى يكى از 3 عضو 
ســؤال كننده هم بــا گاليه از 
جلســه  از  رســانه ها  تيترهاى 
شهردار  پاسخ  و  پرسش  گذشته 
همــدان عنوان كرد: رســانه ها 
شهردار  براى  قهرمانانه  تيترهاى 

زدند.
بــه هرحال دوســتان رســانه كه از 
شهردارى ارتزاق مى كنند اخبار جلسه 

شورا را رپرتاژ شهردارى نزنند.
همه  اعتــراض  بــا  جمــالت  اين 
خبرنگاران حاضر در جلســه روبه رو 
شــد و از رئيس شــورا درخواست 
كردنــد اين عضــو شــورا به دليل 
اتهامى كه به خبرنگاران زده اســت، 
عذرخواهى كند اما اكبر كاووســى با 
اشاره به اينكه منظور من رسانه ها بوده 
عذرخواهى  بار  زير  از  خبرنگاران!  نه 

شانه خالى كرد. 
با اين حال شــهردار همدان در پاسخ 
دنبال  ما  گفت:  كاووسى  اتهام  اين  به 
شهردارى  اگر  و  نيستيم  شدن  قهرمان 

برتر شــديم محصول يك كار جمعى 
بوده است، درك و فهم خبرنگاران ما 
به حدى باال است كه الزم نيست ما به 

آنها خوراك بدهيم.
در دومين جلســه پرســش و پاسخ 
شهردار همدان از سوى رئيس شورا بر 
استيضاح نكردن صوفى هم تأكيد شد.

رئيس  صوفى،  دفاعيات  پايان  از  پس 
شوراى اسالمى شــهر همدان عنوان 
كــرد: قولى به 3 عضو ســؤال كننده 
داديــم كه يك هفتــه فرصت دارند 
مســتندات را مطالعه كنند تا كار به 
استيضاح نكشــد، بنابراين هفته آينده 
درباره پاســخ هاى شهردار رأى گيرى 

مى شود. 
امــا رحيمى فــر در واكنــش بــه 
صحبت هاى گردان گفت: بايد قانونى 

اكنون  مى گويد  قانون  اگر  شود.  عمل 
حاال  همين  كنيــم  رأى گيــرى  بايد 
رأى گيرى شود، اما اگر به عنوان رئيس 
شــورا مى خواهيد رأى گيرى به هفته 
آينده موكول شــود اين بحث ديگرى 

است.
گردان در پاسخ به سؤاالت رحيمى فر 
است  اين  من  احســاس  كرد:  تأكيد 
مستندات  خواندن  با  ســؤال كنندگان 
قانع مى شــوند و كار به اســتيضاح 
نمى كشــد، ضمــن اين كــه براى 

استيضاح 4 نفر بايد امضا كنند. 
دوبــاره  تأكيــد  بــا  رحيمى فــر 
ــر  ــى ب ــورا مبن ــس ش ــه رئي ــر گفت ب
ــده اند،  ــع ش ــتان قان ــه دوس ــن ك اي
ــراى شــهردار و  ــاه ب گفــت: يــك م
همكارانــش التهــاب ايجــاد كرديــم. 

ــن تكليــف  ــر تعي ــر اســت زودت بهت
ــود. ش

ديگرى  جلســه  به  رأى گيرى  اگرچه 
موكول شد اما تا اينجاى كار رضايت 
تا  داشــت  پى  در  را  اعضــا  برخى 
ايشــان  از  برخى  تأييدهاى  جايى كه 
از  ناخواسته  اشاره هاى  و  قهر  موجب 

سوى معترضان شد.
ــر  ــم ب ــى حاك ــار روان ــفانه فش متأس
ــانه اى  ــبهات رس ــه و برخــى ش جلس
ــى برخــى  ــر نمايــش تبليغات ــى ب مبن
اعضــا در آســتانه انتخابــات شــوراها، 
ــه  ــخ ب ــن پاس ــا حي ــد ت ــبب ش س
ســؤاالت كشــمكش هاى لفظــى بيــن 
اعضــا درگيــرد؛ تــا جايى كــه بخشــى 
ــازى  ــه حاشيه س ــه ب ــت جلس از وق

ــوب گذشــت. ــؤاالت مكت ــراى س ب

طرح هــاى  از  هيچ يــك 
تعطيل  شهردارى  عمرانى 
نيست و عمليات ساخت و 
الزم  سرعت  با  آن  تكميل 

درحال انجام است.
شــهيد  پل  تكميــل  در 
همدانى كه عمليات اجراى 
آن سال 94 آغاز شد، 30 
منعقد  ماه مدت قــرارداد 
شــده بــود و در آن دوره 
شاهد تثبيت قيمت دالر و 
مصالح و آهن آالت بوديم
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دفاع قاطع صوفى 
از عملكرد شهردارى


