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احترام به افکار عمومی
 ۱- یکــی از رازهــا و اصول کســب 
موفقیــت در نهادهای مردمــی و انتخابی 
احترام به افکار عمومی، ارتباط با مردم و 
صادقانه رفتار کردن با مردم است.در واقع 
نمایندگی مردم در نهــادی مردمی اگر با 

قطع ارتباط با مردم و...
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سویا و ذرت 
مقصران اصلی 
گرانی مرغ

صادرات
۳۹ میلیون 
دالری کاالی 
تزئینی از استان 

ایتالیا قهرمان 
یورو ۲۰۲۰ شد

عمر دولت 
به شفافیت 
نمی رسد
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قوت و کباب سرداشی ملی شد  
8
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 رسانه ها نقش تأثیرگذاری در توسعه 
اســتان و پیشــرفت کارها داشــته اند و 
همــکاری و تعامل خوب رســانه های 
استان همدان با دستگاه های اجرایی قابل 

تقدیر است.
اســتاندار همدان با بیــان این مطلب و 
بیــان اینکه برنامه هــای خانه مطبوعات 
در هفتــه  خبرنگار مــورد حمایت همه 
دستگاه ها قرار گیرد گفت: رسانه ها نقش 
تأثیرگذاری در توسعه استان و پیشرفت 
کارها داشــته اند و همــکاری و تعامل 
رسانه ها در پیشــبرد امور دیده می شود. 
رعایت دســتورالعمل های ســتاد مقابله 
با کرونــا در برنامه هــای هفته خبرنگار  

الزامی است.
ســید ســعید شــاهرخی در دیــدار با 
هیأت مدیــره خانه مطبوعات اســتان، با 

تقدیر و تشــکر از همکاری و همراهی 
رســانه های استان با بیان اینکه در جهت 
خدمت به مردم، ضرورت دارد که ارتباط 
و تعامــل با خانه مطبوعات گســترده تر 
باشد افزود: همکاری و همراهی اعضای 
خانه مطبوعات در این مدت قابل تقدیر 

است.
وی با اشاره به اینکه دولت در این چند 
ســال اخیر نقش عمــده ای در تحوالت 
استان داشته که بی بدیل و تأثیر گذار بوده 
اســت گفت: توفیقات مختلف در استان 
در سایه همراهی رسانه ها در تنویر افکار 
عمومی، ایجاد فضــای تعاملی، وحدت 
و دوری جســتن از مســائل حاشیه ای 

صورت پذیرفت.
وی با بیان اینکه نقش رسانه ها در فراهم 
کردن آرامش و بستری برای فعالیت های 

مختلــف اقتصادی، سیاســی، اجتماعی 
و فرهنگــی در اســتان بی بدیل اســت 
افزود: رســانه های استان نقش مهمی در 
فرهنگ ســازی برنامه محوری مدیران و 
خط مشی های عمومی دولت ایفا کردند.

شاهرخی با اشاره به اینکه رسانه ها سهم 
عمده و مؤثری در اطالع رســانی ســند 
راهبردی و عملیاتی توسعه استان داشتند 
گفت: در جریان وقوع ســیل در استان، 
رســانه ها پا  به  پای مسئوالن همراهی و 
همکاری داشــتند که قابل تقدیر است و 
با تولید خبرهای مؤثر و کاربردی مانع از 

مخاطرات بیشتر شدند.
وی با تأکید بر اینکه از هرگونه همکاری 
و حمایت در راســتای تجلیل از جایگاه 
رســانه و اصحاب خبر در روز خبرنگار 
دریــغ نخواهــد شــد گفــت: رعایت 

پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های 
ستاد استانی مقابله با کرونا در برنامه های 

تعیین شده  روز خبرنگار الزامی است.
اینکه فرمانداران  بیان  با  استاندار همدان 
نیز، در هفته خبرنــگار، به صورت ویژه 
برای  برنامه هــای خاصــی  و  مراســم 
اصحاب رسانه در نظر داشته باشند بیان 
کــرد: امیدواریم برنامه هــا و طرح های  
خانه مطبوعات استان در هفته  خبرنگار 
مورد حمایت همه دستگاه ها قرار گیرد.

وی بــا بیان اینکه دســتگاه های اجرایی 
اســتان، با هیأت مدیــره خانه مطبوعات 
استان، همراهی و همکاری داشته باشند 
رســانه های  مطالبات  پرداخــت  گفت: 
استان در اولویت دســتگاه های اجرایی 
باشد و خانه مطبوعات با هماهنگی اداره 

ارشاد اقدام کند.

 رئیــس امور شــعب بانــک ملی 
اســتان همدان با اشــاره بــه اینکه در 
بانک کارگشــایی سیســتم نوبت دهی 
حاکم اســت، معتقد اســت متأســفانه 
مراجعه کنندگان ســر وقت تعیین شده 
به بانک مراجعــه نمی کنند و مهمترین 
دلیل ازدحام در این شعبه همین موضوع 

است.
محمد طوماســی در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه در اســتان همدان تنها یک 
شــعبه کارگشــایی وجود دارد، گفت: 
مراجعه کنندگان از سراسر استان به این 
بانک مراجعه می کنند، همچنین به  دلیل 
نبود نیروی انسانی و دالیل دیگر، امکان 

اضافه شدن شعبه دیگری وجود ندارد.
وی با اشــاره به اینکــه تحویل طال را 
نمی تــوان الکترونیکی انجــام داد، بیان 
کرد: ســامانه زرنشــان برای تسهیل در 
انجام کارها در شــعبه کارگشایی بانک 
ملی راه اندازی شــده است، اما همچنان 
مراجعه کننــدگان باید طال را در شــعبه 
تحویل بدهند و به هیچ وجه نمی شــود 

مراجعه نداشته باشند.
طوماســی با تأکید بر اینکه حضور سر 
وقــت مراجعه کننــدگان از ازدحام در 
بانک کارگشــایی جلوگیــری می کند، 

افزود: داشتن حســاب در بانک ملی از 
الزامات این شعبه است اما مردم به این 
نکته توجه نمی کنند و همین موضوع بر 

ازدحام ها دامن می زند.
رئیس امور شــعب بانک ملی اســتان 
همدان قطعی برق را دیگر دلیل ازدحام 
در بانک کارگشــایی دانســت و گفت: 
قطعی برق موجب می شود نوبت دهی ها 
طبــق برنامه ریزی قبلی انجام نشــود، 
همچنان در برخی مــوارد به دلیل ابتال 
کارمندان به کرونا تعــداد کارمندان کم 
می شــود و مشــکالتی مانند ازدحام به 

وجود می آید.
وی بــا بیان اینکــه کارمنــدان بانک 

مشــکل ترین  از  یکــی  کارگشــایی 
دارند،  را  ملــی  بانک  مســئولیت های 
بیان کرد: روزانــه بین ۲۰۰ تا ۲۳۰ نفر 
به این شــعبه مراجعه می کنند که نیمی 
برای تحویل طال و نیمی برای ترخیص 
طال بــه بانک مراجعــه می کنند. بانک 
کارگشایی در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۰۵ 
با تصویب مجلس شورای  خورشیدی 
اســالمی تحت عنوان مؤسســه رهنی 
دولتی تأسیس شــد و پس از تأسیس 
بانــک ملی ایران در ســال ۱۳۰۷ و بر 
اســاس مصوبه مذکور به عنوان یکی از 
واحدهای بانک ملی ایــران و با تغییر 
نــام به بانــک کارگشــایی از آن زمان 

تاکنون مشغول به ارائه خدمات متمایز 
و منحصربه فــرد در نظــام بانکی بوده 
اســت. در حال حاضر بانک کارگشایی 
با ۳ شعبه در تهران و ۳۹دایره در سایر 
استان ها مشغول به ارائه خدمات است.

مانند  بانک کارگشــایی خدماتــی  در 
اعطای وام قرض الحسنه در قبال ترهین 
۳۰ گرم طالی ساخته شده و جواهرات 
تا ســقف فردی ۲۰ میلیــون ریال)در 
قالب یک قرارداد(، اعطای تســهیالت 
جعاله رفــع احتیاجات ضــروری در 
قبــال ترهین ۱۰۰ گرم طالی ســاخته 
شــده و جواهــرات تا ســقف فردی 
۲۰۰ میلیون ریــال، واگذاری صندوق 
اجاره ای، قبول و نگهداری اموال امانی 
شامل طالی ســاخته شده و جواهرات 
مســکوک طال، شمش طال و سایر اشیا 
و فلزات گرانبها، اعــزام ارزیاب برای 
بازگشــایی صندوق اجاره ای نزد سایر 
ارزیابی  برای  کارشناس  اعزام  بانک ها، 
به درخواســت ســازمان ها و نهادها و 
گمــرکات و...، حراج شــامل)گروئی، 
مسکوک بانک مرکزی و اشیای امانی(، 
گرویی های منــدرج در قرارداد، صرفًا 
به گروگذارنده یــا نماینده قانونی وی 

تحویل می شود.

در نشست خانه مطبوعات همدان با استاندار مطرح شد  

نقش تأثیرگذار رسانه ها در توسعه و پیشرفت همدان

دلیل ازدحام بانک کارگشایی همدان چیست؟

دورخیز پایتخت طالی سبز برای صنعت توریسم مذهبی و طبیعی 

سند گردشگری تویسرکان تدوین شود
طبق گزارش مرکز آمار 

همدان در رشد ناخالص 
در میانه های جدول 

قرار گرفت
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تزریق واکسن کرونا برای گروه سنی 
۶۸ تا ۷۰ سال در استان همدان آغاز شد

فاضالب دزدی 
در همدان ادامه دارد

کشت 
با آب آلوده
 در شمال شهر
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احترام به افكار عمومى
 1- يكــى از رازها و اصول كســب موفقيت در نهادهاى مردمى 
و انتخابى احترام به افــكار عمومى، ارتباط با مردم و صادقانه رفتار 

كردن با مردم است.
در واقع نمايندگى مردم در نهادى مردمى اگر با قطع ارتباط با مردم و 
بى توجهى به افكار عمومى همراه باشد، نتيجه آن شكست و دلزدگى 

در جامعه خواهد بود.
2- يكى از داليل ايجاد نشــدن حساسيت هميشــگى در انتخابات 
1400 براى مردم و ثبت مشــاركت حدود 50درصدى با آراى باطله 
قابل تأمل، همين بى توجهى منتخبين پس از انتخاب به افكار عمومى 

است.
اينكه در انتخابات هاى گذشــته افرادى رأى مــردم را گرفته و پس 
از انتخابات، مردم را فراموش كرده و بى توجه به خواســت و افكار 
عمومى راه خود را رفته اند، موضوعى مشــخص است كه نيازى به 

بحث هم ندارد.
3- افكار عمومى براى نهادهاى انتخابى مانند چراغ راه اســت و به 
همين دليل تمامــى اين نهادها راه هايى براى اطالع از افكار عمومى 
دارند تا سياست ها و برنامه هاى خود را براساس آن چيده و حركت 

كنند.
در مواقعى هزينه اصلى اين نهادها براى اطالع از مطالبات عمومى و 
افكار عمومى انجام مى شود تا ريل گذارى مناسبى براى پاسخ به آنها  

در نهادهاى اجرايى انجام شود.
4- گــزارش دادن به مردم در ايران هنوز بــه عنوان يك ضرورت 
براى منتخبان پذيرفته نشده است و اگر گزارشى هم برخى منتخبان 
در زمان هايــى داده اند اكثرا به دليل نگاه تبليغاتى نتوانســته مردم را 

قانع كند.
در حقيقت گــزارش به مردم با هدف اقنــاع عمومى بايد صادقانه، 
عارى از تبليغ و به دور از شــعار باشــد تا بتوانــد افكار عمومى را 

قانع كند.
5- برخى هنوز رسانه را به عنوان نماينده افكار عمومى قبول ندارند 

و رسانه را در خدمت خود و نه جامعه و عموم مى خواهند.
اين نگاه از ديد برخى كه اين روزها در اســتان به عنوان تئوريسين 

دولت اسالمى انتقاد از رسانه ها را آغاز كرده اند، قابل تأمل است.
6- شوراى شــهر همدان به عنوان شوراى شهر مركز استان اهميت 
فراشــهرى دارد، زيرا همه هم اســتانى ها به مركز استان رفت وآمد 

داشته و از خدمات اين شورا بهره مند خواهند شد.
به همين دليل اطالع از نحوه مواجه اين شورا با افكارعمومى ارزش 
داشــته و اكنون در آغاز فعاليت دور ششم شوراها اهميت مضاعف 

يافته است.
7- مهمترين و اولويت كارهاى شــوراها انتخاب شــهردار است كه 
بايد در ماه اول فعاليت شورا اين كار انجام و پرونده آن بسته شود.

اينكه ششــمين شوراى شهر  همدان در پشــت پرده و بدون توجه 
بــه افكار عمومى و گزارش به مردم و دريافت پيشــنهاد از آنها اين 
اقدام را انجام خواهد داد يا با احترام به افكارعمومى و گزارشــى از 
اقدامات انجام شده در اين زمينه، تعيين سخنگو و راه هاى ارتباطى با 
منتخبان به همراهى افكار عمومى و مردم و اقناع جامعه، شــهردارى 
پسنديده و شايسته را انتخاب و معرفى خواهند كرد، موضوعى است 
كه در كمتر از 2 ماه چگونگى آن براى همگان مشخص خواهد شد.

اجراى طرح گشت مشترك جاده اى در استان همدان
 مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى همدان از اجراى طرح گشــت مشــترك جاده اى در استان 

خبر داد.
صفر صادقى راد، در گفت وگو با خبرنگاران جوان   گفت: در اين طرح كه با همراهى انجمن هاى صنفى 
و پليس راه انجام مى شــود، توقف وســايط نقليه برون شــهرى در جاده ها و بازديد از آنها براى رعايت 

موازين شرعى و كنترل رفع نقايص فنى اجرايى خواهد شد.
وى افزود: مهمترين كار اين گشت در حقيقت رصد فعاليت اتوبوس هاى بين شهرى است و تقاضاى ما 
از اين افراد اين است كه بازرسى و بازبينى اتوبوس ها، به گونه اى باشد كه موجب اتالف وقت و سلب 

آسايش مسافران نشود.
صادقى راد گفت: گشــت جاده اى معموال زمانى انجام شــود كه اتوبوس ها در بين راه و يا در مكان هاى 

خاصى مانند پليس راه ها و يا مجتمع هاى خدماتى رفاهى بين راهى توقف مى كنند.
مديركل راهدارى همدان افزود: البته اگر نياز باشــد مى توان در هــر زمانى از اتوبوس ها برگه صورت 
وضعيت، تعرفه، معاينه فنى و ديگر موارد درخواســت شــده كه در صورت ارائه ندادن آنها با رانندگان 
برخورد مى شــود. صادقى راد گفت: ممكن اســت در گشت هايى كه انجام مى شود، اتوبوس هايى رصد 
نشــود كه ما به شكل تصادفى اين اتوبوس ها را نيز سركشى مى كنيم، اما قطعا در استان ديگرى هم اين 
اتوبوس متوقف شده و بازرسى خواهند شد، همانگونه كه ما تاكنون اتوبوس هايى را از استان هاى ديگر 

متوقف و بازرسى كرده ايم.

طرح جهادى رفع محروميت آموزشى 
دانش آموزان عشاير در همدان اجرا شد

 مرحلــه دوم طرح«جهــاد تربيتى» با هدف پوشــش تحصيلى و 
رفع محروميت هاى آموزشــى دانش  آموزان عشاير اين استان در حال 

اجراست.
معاون عمليات جهادى بســيج دانشــجويى پرديس شهيد مقصودى 
دانشــگاه فرهنگيــان همدان بيــان كرد: ايــن طرح با هــدف رفع 
محروميت هاى آموزشــى در مناطق محروم استان همدان و همچنين 
نقش آفرينى جهادى در حوزه رسالت معلمى از بهمن ماه سال گذشته 

آغاز شده است.
فرزيــن افشــارى در گفت وگو بــا ايرنا،گفت: اجــراى اقدامات و 
فعاليت هاى جهادى براســاس رسالت معلمى خود و فاصله گرفتن از 
فعاليت هاى جهادى معمول مانند اقدامات عمرانى با حضور شمارى 
از دانشجويان در 2 سطح مناطق عشايرنشين و محروم استان همدان از 

ديگر اهداف اين طرح است.
وى با اشــاره به فعاليت هاى انجام شده در اين طرح، بيان كرد: مرحله 
نخست اين طرح بهمن ماه پارسال و با همكارى دانش آموزان عشايرى 
و ســازمان امور عشايرى اســتان همدان با تشكيل 9 كالس براى 60

دانش آموز اجرا شد.
افشــارى گفت: مرحله دوم اين طرح نيز از ارديبهشت ماه امسال آغاز 
و تا شــهريورماه با تشكيل 9 كالس درس براى حدود 60 دانش آموز 

عشاير و مناطق محروم استان همدان ادامه دارد.
معاون عمليات جهادى بسيج دانشجويى دانشگاه فرهنگيان افزود: در 
فاز دوم كار دانشــجويان در 2 بخش سازماندهى خواهد شد كه ابتدا 
مناطق محروم استان شناسايى و دانشجويان فعاليت هاى تربيتى خود 

در اين مناطق را انجام مى دهند.
به گفته افشــارى، در بخش دوم نيز دانشــجويان داوطلب مى توانند 
مناطقى را براى فعاليت انتخاب كنند كه نزديك به محل سكونتشــان 

باشد.
وى افــزود: اجراى طرح جهــاد تربيتى با انعقــاد تفاهم نامه اى بين 
آموزش وپرورش؛ بسيج دانشجويى و دانشگاه فرهنگيان از فروردين ماه 

1400 به طور رسمى آغاز شد.

تالش جمعى براى تحقق سهميه توسعه 
كشت هاى گلخانه اى در شهرستان همدان 

 توسعه كشت هاى گلخانه اى موضوع مهمى است كه در برنامه ها و 
اسناد باالدستى مورد تأكيد قرار گرفته است.

معاون برنامه ريزى و توســعه فرماندار همــدان در اين باره گفت: در 
اين نوع كشــت بحث افزايش بهره ورى مطرح است و از طرف ديگر 

محدوديت منابع آب اهميت آن را مضاعف كرده است .
يزدان آزرمى افزود: در ســند توسعه 3 ساله استان توسعه 33 هكتارى 
كشت گلخانه اى براى شهرستان همدان پيش بينى شده است كه تاكنون 

9/6 هكتار محقق شده است.
وى خواستار تالش جمعى مجموعه اعضاى ستاد توسعه كشت هاى 
گلخانه اى شهرستان به منظور اجرايى كردن سهميه ابالغى شد و گفت: 
در خصوص برخى از مشكالت حسب مكاتبه بانك كشاورزى مراتب 

به ستاد استانى جهت پيگيرى منعكس شد.
آزرمى با بيان اينكه متقاضيان در اكثر موارد با رضايت از بانك خارج 
نمى شوند بيان كرد: برخى از مشــكالت به دستورالعمل هاى ابالغى 
باز مى گردد، اما منظور ما تفاوت عملكرد شــعب در نحوه برخورد و 

عملكرد با متقاضيان تسهيالت جهش توليد است.
وى افزود: ضمن پيگيــرى و تعيين تكليف مصوبات بايد به صورت 
موردى در جلســات كارشناســى پرونده متقاضيان بررسى و با دادن 

جواب مشخص به نتيجه برسد.
در اين نشســت مشــكل تمديد پروانه تخصيص آب، گازرسانى و 
تســهيالت چند واحد گلخانه اى شهرستان همدان مورد بررسى قرار 

گرفت و مقرر شد تا پايان مردادماه اين موارد به انجام برسد.

ساعات كارى مهدهاى كودك
 بايد متناسب با نياز خانواده ها باشد

 معاون اجتماعى اداره كل بهزيســتى اســتان همدان معتقد است 
ساعات كارى مهدهاى كودك بايد متناسب با نياز خانواده ها باشد.

زهره بختيارى در گفت وگو با ايســنا، پيرامون تغيير ســاعت كارى 
ادارات و تطبيق نيافتن فعاليت مهدهاى كودك با آنها، گفت: مهدهاى 
كودك بايد تابع شرايط خانواده ها و پاسخگوى نياز آنها باشند، بنابراين 
الزم است ساعات كارى خود را با ساعات كارى ادارات، تطبيق دهند.

وى بيان كرد: در ايام پاندمى تمام تالش ما بر اين بود كه متناســب با 
نياز خانواده ها به ويژه مادران شاغل، ارائه خدمات داشته باشيم اما االن، 
مهدهاى كودك بهزيســتى در حال انتقال به آموزش وپرورش هستند 
و از نظر عملكردى ما هيــچ نظارتى بر آنها نداريم و از فروردين ماه 
1400 هيچ اقدامى براى تمديد و يا اهداى مجوز براى مهدهاى كودك 

در استان، نداريم.
وى گفت: پروسه گذار مهدهاى كودك از بهزيستى به آموزش وپرورش 
درحال انجام اســت و شيوه نامه  فعاليت مهدهاى كودك بايد از طرف 
آموزش وپرورش به آنها ابالغ شود كه اين كار تا االن انجام نشده است.

1 -بانك هــا و نهادهاى حمايتى مجبور به افزايش ميزان تســهيالت 
پرداختى شــده اند. گويا اين افزايش در شــرايطى است كه مردم در 
پرداخت قسط  وام ها با ميزان سابق مشكل داشتند. گفتنى است افزايش 
وام ها با افزايش تضمين نيز مواجه است كه خود مشكل ديگرى براى 

وام گيرندگان است.
2- قيمت سيمان و فوالد در حال گران شدن است. گويا قطع برق تير 
خالصى به بازار نيمه جان مصالح ساختمانى زده و پيش بينى مى شود با 
توقف فعاليت كارخانه هاى سيمان و فوالد، قيمت اين دو كاال در بازار 
افزايش چشمگيرى داشته باشد. گفتنى است هم اكنون سيمان در بازار 
كمياب و قيمت هر كيســه به 60 هزار تومان رسيده است و چنانچه 
قطع برق تداوم داشــته باشد، ممكن است قيمت هر كيسه سيمان به 

باالى 60هزار تومان هم برسد.
3- پرداخت خسارت قطع برق تنها تا 12 ميليون تومان انجام مى شود. 
گويا سامانه بيمه توانير  از كار افتاده است و روند ثبت خسارات قطع 
برق را دچار مشــكل كرده است. گفتنى اســت قطع برق بسيارى از 

مشتركان برق خانگى را دچار خسارت كرده است. 
4- وعده وزير بهداشــت درباره ترزيق روزانه 400 هزار دز واكسن 
كرونا از ابتداى اين هفته هنوز محقق نشده است. گويا آمارهاى رسمى 
وزارت بهداشــت فاصله معنادارى با اين ادعا دارد. گفتنى است روز 
شــنبه 68هزار و106 دز و يكشــنبه صد و11 هزار و21 دز  واكسن 

تزريق شده است.
5-بــازار همچنان نرخ مصوبات دولتى را قبول نــدارد و راه خود را 
مى رود. گويا برخى محصوالت با قيمت دولتى نيز با قيمت باالتر در 
بازار يافت مى شود و نظارتى بر اين بازار نيست. گفتنى است به گفته 
مرغداران علت اصلى افزايش قيمت مرغ در بازار، گران شدن نهاده و 
خوراك دام است كه به نرخ دولتى در اختيار مرغداران قرار نمى گيرد 
و آنها مجبور مى شوند، به قيمت هاى گرانترى از بازار آن را تهيه كنند.

 يكى از موضوعات مهم درباره شهر همدان 
تغيير چهره شــهر در ازدحام ترافيك و حبس 
نفس ســرزندگى آن در خانه هاى كوچك و 

محالتى با آسمان خراش هاى سنگى است.
همدانى كه زمانى شهر هزار چشمه لقب داشته 
امروزه نه تنها حيات رودخانه ها و چشمه هاى 
جارى در آن به خطر افتاده است، بلكه هر روز 
با مرگ درختان و قطع آن فضاى سبز شهرى 

خود را نيز از دست مى دهد.
در اين ميان تمامى مديران شهرى هم به نوبه 
خود در ادوار مختلف با اعمال ساليق شخصى 
در تغيير شكل و شمايل شهرى همدان اثرگذار 
بودند به طورى كه با مطالعه طرح هاى جامعى 
كه براى همدان در چند مرحله در نظر گرفته 
شده است متوجه مى شويد كه كمتر توجه اى 
به حفظ منابع طبيعى شهر و بافت تاريخى آن 

شده است.
اين در حالى اســت كــه در همــدان قديم 
براساس آنچه كارشناسان شهرسازى مى گويند 
مراكز محله ها براساس اقليم و فرهنگ منطقه 
خاص خود از ســاير نقاط شــهرى از جمله 
محل قرارگيرى ادارات و بيمارستان ها يا حتى 
فضاى آموزشــى و مدارس جدا بوده است و 
شهر براساس فرهنگ و اصول بومى مردمانش 
طراحى و اداره شده است در حالى كه امروزه 
يكى از مهمترين انتقادات در گسترده تر كردن 
شهر همدان و طراحى شهرى آن نبود تناسب 
بين فرهنگ مردم با فضاى شــهرى است كه 

شكل گرفته است.
متأســفانه در دوره هاى مختلــف با روى كار 
آمدن شــوراهاى شــهرى با رويكردهايى كه 
بيشتر بر محور ســاليق شخصى بود تركيب 
و تراكم شــهرى همدان به هــم ريخت و در 
بسيارى از بخش هاى اين شهر آنطور كه بايد 

تراكم اضافه شود پيش نرفته است.

به عنوان مثــال قرار نبود در فضاى شــهرى 
همدان مناطق خوش آب وهواى آنقدر فضاى 
مسكونى زياد شود كه نه تنها قيمت هاى زمين 
در اين مناطق را باال ببرد بلكه سرمايه گذاران و 
دالالن زمين را وسوسه به خريد زمين در اين 

مناطق و تغيير كاربرى تجارى كند.
به عنوان مثال منطقه خوش آب وهواى سعيديه 
در ابتدا با كاربرى مســكونى خود را در شهر 
گســترش داد، اما به مرور با ســاخت مراكز 
تجارى و تغيير كاربرى هاى تجارى كه مسير را 
براى ورود مشاغل مختلف در اين خيابان باز 
كرد ســبب شد تا در برخى ساعات روز پيك 
ترافيكى سنگينى در اين منطقه ايجاد شود كه 
به مرور نه تنها مشكالتى را براى اهالى ساكن 
آن بــه وجود آورد، بلكه آب وهوا و مطلوبيت 
ظاهرى فضاى شهرى آن را هم تحت تأثير قرار 

داد.
بر همين اســاس در بســيارى ديگر از نقاط 
شــهرى همدان نيز چهره شــهر دستخوش 
تغييرات شتاب زده اى شد كه متأسفانه كمتر 
مطالعه و پژوهشــى درباره آن شــده بود به 
همين علت در كنار تغيير ظاهرى شهر همدان 
متحول شدن شرايط به ضرر بخش مسكونى 
محالت در شــهر شــد و هويت بسيارى از 
محالت از جملــه جوالن، محله حاجى، كلپا، 
كبابيان، ميرزاده عشــقى و بســيارى ديگر را 
تحت تأثير قرار داد و حتى به ســمت نابودى 

كشاند.
اگرچه در جريان توسعه شكل گيرى پروژه هاى 
بزرگ اجتناب ناپذير است، اما مسأله اين است 
كه در پروژه هاى شهرى بى توجهى به هويت 
محالت و غفلت از آن به كرات وجود داشته 

و بافــت شــهرى همــدان را تحت تأثير قرار 
داده اســت و تعداد بى شمارى از افراد، سبك 
زندگى ها، همسايگى و محالت را از بين برده 

است.
بر همين اساس به نظر مى رسد با روى كار آمدن 
بدنه جديد شوراى شهر همدان و شهردارش 
يكى از مهمترين مباحثى كه بايد دنبال شود در 
بحث توسعه يافتگى شهر توجه به حفظ هويت 
شــهرى و فرهنگ مردمان همدان است كه از 
به  شهرى  كارشناســان  دغدغه هاى  مهمترين 
شمار مى رود به همين منظور پيشنهاد مى شود 
در زمينه هــاى مختلف و اجــراى پروژه هاى 
شهرى از توان علمى و تخصصى دانشگاهيان 
و متخصصان شهرى اســتفاده شود تا اجراى 
آنها همراه با پيوست هاى فرهنگى، اقتصادى، 

اجتماعى و علمى باشد.

پروژه هاى ناقص 
هويت همدان را مى بلعند

250سرى جهيزيه روز دوشنبه با برگزارى 
آيينى همزمان با ســالروز ازدواج آســمانى 
حضرت علــى(ع) و حضــرت فاطمه(س) 
به نوعروســان زير پوشــش كميتــه امداد 

امام خمينى(ره) استان همدان اهدا شد.
بــه گــزارش ايرنا، مديــركل كميتــه امداد 
امام خمينى(ره) اســتان همدان در اين آيين 
با اشــاره به اينكه براى تهيه هر سرى از اين 
جهيزيه ها 25 ميليون تومان هزينه شده است، 
گفت: در مجموع 6 ميليــارد و 250 ميليون 
تومــان براى تهيه 250 ســرى جهيزيه ويژه 
نوعروســان مددجوى اين نهاد هزينه شــده 
كه 50 درصد ايــن مبلغ از طريق كمك هاى 

خيرين تأمين شده است.
پيمان تركمانه افزود: اين سرى جهيزيه شامل 
10 قلــم كاالى اساســى از جمله «يخچال، 
تلويزيــون، اجاق گاز، جاروبرقى، ماشــين 
لباسشــويى و ديگر لوازم ضــرورى منزل» 

است.
وى با اشاره به مشكالت معيشتى خانوارهاى 

محروم بــه دليل تنگناهاى اقتصادى موجود، 
گفت: اجراى طرح تهيــه و اهدا جهيزيه به 
امداد در  نوعروســان تحت پوشــش كميته 
اســتان همدان تا پايان سال جارى به صورت 
مستمر ادامه دارد. تركمانه با بيان اينكه هزار 
و 160سرى جهيزيه نيز سال گذشته با اعتبار 
11ميليــارد تومــان به خانوارهــاى محروم 
زيرپوشــش كميته امداد اســتان همدان اهدا 
شد، افزود: ازدواج، سنگ بناى تحكيم بنيان 

جامعه اســت و دين مبين اســالم از ازدواج 
به  عنوان يك مكتب آســمانى و مقدس ياد 
مى كند كه پرداخت كمك براى تأمين جهيزيه 
دختــران دم بخت خانواده هــاى كم توان از 
جمله برنامه هاى مهم كميته امداد در راستاى 

توانمندسازى مددجويان است.
وى بيــان كرد: كميته امــداد امام خمينى(ره) 
در حقيقت نقش واســط بيــن نيكوكاران و 
نيازمندان را ايفا مى كند و خيران مى توانند با 

مراجعه به دفاتر اين نهاد در سراســر استان 
همدان و يــا حضور در مراكــز نيكوكارى 
مستقر در محالت، افراد نيازمند را شناسايى 
و كمك هاى نقدى و غيرنقدى خود در قالب 

حامى به اين افراد را پرداخت كنند.
به گفته مديركل كميته امداد امام خمينى(ره) 
استان همدان، همه گيرى ويروس كرونا تعداد 
خانوارهاى تحت پوشش اين نهاد در استان را 
به 111هزار نفر شامل 58 هزار خانوار افزايش 
داد. وى با اشاره به پرداخت مستمرى ماهيانه 
به اين خانوارها، گفت: خانوارهاى يك نفره 
تحت پوشــش 250هزار تومان وخانوارهاى 
با بيش از 5 نفــر جمعيت نيز يك ميليون و 
100 هزار تومان به صورت مستمرى ماهيانه 

دريافت مى كنند.
تركمانــه افزود:5هزار و 800 شــغل جديد 
در ســال گذشته با كمك سيســتم بانكى و 
از محــل تبصــره 16 و اعتبــارات صندوق 
امداد و واليت، براى مددجويان كميته امداد 

امام خمينى(ره) ايجاد شده است.

250 سرى جهيزيه به نوعروسان استان همدان اهدا شد

 بنابر گفته رئيس مركز بهداشت شهرستان 
همدان واكسيناســيون حدود 7 هزار نفر از 
جمعيــت گروه ســنى 68 تا 70 ســال اين 

شهرستان از ديروز  آغاز شده است.
محمــد خيرانديش در گفت وگو بــا ايرنا، 
گفــت: برنامه نام نويســى تزريق واكســن 
كرونا براى گروه ســنى 68 تا 70 ســال و 
افراد جامانده از گروه ســنى 70 سال به باال 
در اســتان همدان آغاز  شــده و شهروندان 
واجدشــرايط مى توانند با مراجعه به سامانه 
نسبت به ثبت نام خود  salamat.gov.ir

براى دريافت واكسن اقدام كنند.
وى با اشاره به اينكه پس از نام نويسى افراد 
پيامكى بــراى تعيين زمــان و محل تزريق 
واكســن براى افراد ارســال مى شود، افزود: 

افراد بر همين اســاس بايد بــراى دريافت 
واكســن كرونا در زمان اعالم شده به مكان 
مشخص شــده در پيامك ارســالى مراجعه 

كنند.
 رئيس مركز بهداشــت شهرســتان همدان 
بيان كــرد: كار تزريق واكســن تنها براى 
افــرادى كــه پيامك بــراى آنها ارســال 
شــده(با ارائه كارت ملى) انجام مى شــود 
پس شــهروندان از مراجعه بدون برنامه به 
دريافت  و  نام نويسى  براى  بهداشت  مراكز 

كنند. خوددارى  واكسن 
خيرانديش افزود: تزريق واكسن كرونا براى 
افراد 68سال به باال در 2 مركز تجميعى شهر 
همدان شــامل سالن ورزشــى سردار شهيد 
سليمانى(ســالن انقــالب) و مركز آموزش 

انجام  خواجه رشيد)  روگذر  از  بهدارى(پس 
مى شود.

به گفتــه وى، اجراى طرح ايمن ســازى و 
واكسناســيون افراد براســاس اولويت هاى 
اعالم شده شــامل كادر بهداشــت ودرمان، 
مددجويان و كاركنان بهزيستى، دانشجويان، 
گروه هاى پزشــكى و پيراپزشكى و بيماران 
واجدين شرايط در استان همدان در مراحل 

پايانى قرار دارد.
رئيس مركز بهداشت شهرستان همدان بيان 

كرد: سهميه واكسن جانبازان باالى 70درصد 
و مادران داراى 2فرزند شــهيد براى استان 
همدان نيز اختصاص داده شده كه كار تزريق 
براى اين افراد در پايگاه بهداشــتى«الزهرا» 

شهر همدان انجام مى شود.
واكسن«سينوفارم»  تزريق  افزود:  خيرانديش 
به جانبــازان 25 تا 50 درصد شــيميايى و 
همسران جانباز باالى 70درصد نيز در مركز 
خدمات جامع سالمت كوى «خاتم» در حال 

انجام است.

تزريق واكسن كرونا براى گروه سنى 
68 تا 70 سال در استان همدان آغاز شد

همدان پیام در کنار شامست!
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برپايى موكب به مناسبت 
هفته عفاف و حجاب در نهاوند

 نهاوند-خبرنگار همدان پيام: نخســتين جلسه قرارگاه شهرستانى 
امام كاظم(ع) بــا محوريت ترويج فرهنگ عفاف و حجاب، تثبيت و 

تحكيم خانواده و فرزندآورى و ازدياد جمعيت برگزار شد.
فرمانده سپاه ناحيه نهاوند در اين جلسه گفت: در سال جارى 3 برنامه 
محــورى با عناويــن ترويج عفاف و حجاب، فرزنــدآورى و ازدياد 
جمعيت و تثبيت و تحكيم خانواده در قرارگاه امام كاظم(ع ) به صورت 

شهرستانى پيگيرى و دنبال مى شود.
علــى مختارى افزود: اين قرارگاه به صورت شهرســتانى اســت كه 
رياســت آن فرماندارى و دبير آن سپاه ناحيه است با حضور  ادارات 

فرهنگى و ذى ربط ايجاد شده است.
وى در خصوص اجراى ويژه  برنامه هاى هفته عفاف و حجاب گفت: 
اين هفته امســال با شعار "حياى زن، عفاف مرد" كه از 19 آغاز شده 
است و تا 25 تيرماه برگزار مى شود كه در تاريخ 21 تيرماه برنامه ويژه 

تحكيم خانواده در سطح شهرستان برگزار شد.
مختارى گفت: فضاسازى، تجليل و سركشى از فعاالن حوزه حجاب، 
خريد چادر و هديه آن به دخترانى كه به ســن تكليف رســيده اند از 

جمله اين برنامه ها در اين هفته خواهد بود.
وى با بيان اينكه برنامه هاى متنوعى در ســطح شهرستان در اين هفته 
اجرا مى شــود، افزود: موكب حضرت زهرا(س) در مركز شهر ايجاد 
مى شــود كه در 12 غرفه شامل غرفه مشاوره براى جوانان، پرسش و 
پاسخ، مسابقات و محصوالت فرهنگى با موضوعات عفاف و حجاب 

تا ساعت 18 هر روز به شهروندان خدمات رسانى مى كنند.
مختــارى با بيان اينكه اين برنامه ها با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى 
برگزار مى شــود گفت: تجليل از بانــوان محجبه ادارات، بحث امر به 
معروف و نهى از منكر، نمايشــگاه عكس، مسابقات،  ارائه مقاالت و 

پوستر در سطح شهرستان از ديگر برنامه هاى اين هفته است.
وى افزود: يكى از مباحث مدنظر براى اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف 
در ســطح جامعه بحث چهره به چهره است كه در اين زمينه طرحى 
با عنوان "دختران حاج قاســم سليمانى" اجرا مى شود كه براساس آن 
جمعى از بانوان و دختران به صورت چهره به چهره به تبليغ حجاب 

مى پردازند.
 براى ترويج عفاف و حجاب كار فرهنگى و همگانى نياز 

است
فرماندار شهرســتان نهاوند نيز در اين جلسه گفت: موضوع عفاف و 
حجاب بسيار مهم است و بايد براى ترويج آن كار فرهنگى انجام شود.

مراد ناصرى بيان كرد: اداره تبليغات اسالمى، آموزش وپرورش و اداره 
فرهنگ وارشاد اسالمى با توجه به جمعيت مخاطب بايد در اين زمينه 

محوريت را بر عهده داشته باشند.
وى افزود: اين 3 كارگروه بايد فعال باشند و گزارش كار دهند و همه 

بايد پاى كار باشند و بخشداران نيز بايد پاى كار بيايند.
ناصرى گفت: اين قرارگاه با محوريت دهياران و روحانيون و بســيج 
بايد به اليه هاى مختلف روستاها نيز ورود كند و از ظرفيت هاى محلى 
استفاده شود. وى بيان كرد: برنامه هايى كه در حال برگزارى است كار 
فرهنگــى و چهارچوب خاص خــود را دارد و يك نقطه آغاز و يك 
نقطه پايان در كار خود دارند كه بايد براى آن وقت گذاشت و با شعار 

و تك روى به جايى نخواهد رسيد و همه بايد كار كنند.
فرماندار شهرســتان نهاوند گفت: جلســاتى كه 45 روز يك بار بايد 
برگزار شوند و 15روز يك بار نيز بايد جلسات كارگروه هاى سه گانه 
تشكيل شود و گزارش كار داشته باشند كه در زمان معين و برگزارى 

جلسات 45 روزه عملكردهاى خود را ارائه دهند.
ناصرى بيــان كرد: به اعضاى كارگروه بســنده نشــود و از اعضاى 
فعال ترى هم كه در اين رابطــه برنامه ها و ايده هاى جديدترى دارند 

استفاده شود.
وى در پايان گفت: تشكيل اين 3 كارگروه توسط سپاه موضوع مهمى 
است كه يك زنجيره به هم پيوسته هستند و مكمل يكديگرند كه اين 
3 كارگــروه چهارچوب هاى خاص خود را دارند كه مطمئنا خروجى 

خوبى در سطح شهرستان دارد.

فرماندار نهاوند در بازديد از پروژه مخزن آب شرب گيان؛
تا 2ماه ديگر مخزن2هزار مترمكعبى زير بار مى رود

 آب شــرب يكى از مطالبات مردم گيان بود و منبع سابق به دليل فرسودگى و حجم كم 
منبع در پيك مصرف با مشكل و كمبود مواجه مى شديم.

مراد ناصرى، فرماندار نهاوند در بازديد از مخزن 2هزار مترمكعبى شــهر گيان گفت: در سند 
توســعه راهبردى شهرســتان براى مخزن 2هزار مترمكعبى با اعتبار 6ميليارد تومان در نظر 

گرفته شد و تا كمتر از 3ماه آينده زيربار خواهد رفت.
معاون آب وفاضالب شهرستان نهاوند هم بيان كرد: مخزن 2هزار مترمكعبى تأمين آب شرب 

شــهر گيان از سال 99 در هفته دولت كلنگ زنى و با اعتبار 6ميليارد تومان و با وجود سنگى 
بودن زمين و وجود آب هاى سطحى  تاكنون 80درصد پيشرفت فيزيكى داشته است.

ابراهيم طاهرى افزود: تاكنون 4/5 ميليارد تومان هزينه شده است و پيش بينى مى شود تا 2ماه 
آينده اين مخزن آبگيرى و وارد مدار شود و مخزن قديمى شهر گيان كه سنگى و مربوط به 

تقريبًا 45سال گذشته بوده است از مدار خارج شود.
وى گفت: ديواره كشــى محوطه، ساخت واحد خدماتى و نگهبانى و واحد گندزدايى قبل از 

مخزن هم جزيى از اين پروژه محسوب مى شود.
گفتنى اســت، اين مخزن  مشــكل افت فشــار و قطعى هاى مقطعى در پيك مصرف را حل 

مى كند.

سپيده راشدى»
 مديريــت شــهرى در اســتان و بــه تبع در 
شهرستان ها حواشــى متعددى را در مدت اخير 
پشت ســر گذاشــته اســت و امروز در آستانه 
اختالف شــوراى دوره پنجم اسدآباد و شهردار، 
پرونده اســتيضاح، فصل جديدى از حواشــى را 

ورق زد.
پس از طرح اســتيضاح، روند انتخاب سرپرســت 
توســط شــورا آغاز و پــس از انتخــاب ناموفق 
احمدعلى رضايى كه به عنوان دومين دوره به سمت 
سرپرست شــهردارى منصوب مى شد، رداستيضاح 
در كميته انطباق تأييد شــد. البتــه پيش از اين هم 
فرماندار شهرســتان اســدآباد از غيرقانونى بودن 

استيضاح صحبت كرده بود. 
شنيده ها حاكى از آن است كه روز گذشته اعضاى 
شورا با حضور خبرنگاران رسمى در جلسه امروز 

شورا موافقت كرده اند.
پــس از كش وقوس هــاى اخير پيرامــون ماجراى 
اســتيضاح، هم اكنون طرح پرســش هاى جديد از 

شهردار مطرح است. اين درحالى است كه شهردار 
در حال حاضر در مرخصى بســر مى برد و  كمتر از 

30 روز كارى به عمر شوراى پنجم مانده است.

به گفته رئيس شوراى اسالمى شهر اسدآباد، از روز 
استيضاح، شهردارى با سرپرست اداره شده است و 

فعله گرى در مرخصى بسر مى برد.

سيد على موســوى بيان كرد: شهردار شهر اسدآباد 
تا 22 تيرماه از مديركل امور شــهرى اســتاندارى 
مرخصــى دارد و منتظــر برگشــتنش از مرخصى 

هستيم.
وى همچنين از تشــكيل جلسه روز گذشته شورا 
خبر داد و گفت: اعضاى شورا پرسش هاى جديدى 
در اختيارم قرار داده اند كه بايد در اختيار شــهردار 

قرار بگيرد و منتظر پاسخ پرسش ها باشيم.
موســوى افزود: در تماس هاى تلفنى كه با تعدادى 
از منتخبين دوره ششم داشــتم يكى از گزينه هاى 
آنها براى سكان شهردارى در دوره جديد عليرضا 

فعله گرى است.
 اين در حالى اســت كه شــهردار استيضاح شده 
گفت: شــهردارى حتى يك روز هم با سرپرســت 
اداره نشــده است و طبق دستور فرماندارى پس از 

استيضاح هم سركار بوده است.
عليرضــا فعله گرى بيان كرد: وقتى اســتيضاح در 
كميته انطباق رد شــده اســت چطور مى شود كه 

شهردارى با سرپرست اداره شود.
وى با بيان اينكه پيش از اين هم به ســواالت شورا 
پاســخ داده ام گفت: مشــكلى براى پاسخ به هيچ 

مرجع نظارتى از جمله شورا را ندارم.

پيام:  همدان  تويسركان-وحيدالوندى-خبرنگار   
سال هاست كه مســئوالن رده هاى مختلف اجرايى 
و مديريتى در تويســركان و حتى استان و كشور و 
عموم مردم، ظرفيت هاى گردشــگرى تويسركان را 
يكــى از مهمترين مزيت هاى اين شهرســتان براى 
توســعه همه جانبه و رشد شاخصه هاى اقتصادى و 

بهبود فضاى كسب وكار تويسركان مى دانند.

در اين ســال ها اگرچه در اين زمينه اتفاق نظر وجود 
داشــته، اما آنچه مورد غفلت واقع شده، تدوين يك 
برنامه و سند چشم انداز دقيق، كارشناسانه و جامع 
گردشگرى است كه در آن اولويت هاى اجرايى 
مشخص شده و به جزئيات طرح هاى اجرايى 

در اين بخش پرداخته باشد.
مختلف  شاخه هاى  به  گردشگرى  صنعت 
و متنوع تقســيم مى شــود كه يكى از پر 
طرفدارترين آنها گردشگرى طبيعت است 
و شهرستان تويســركان با برخوردارى از 
طبيعت و اقليمى سحرانگيز و بكر، يكى 
از جذابتريــن مقاصد گردشــگرى براى 

گردشگران طبيعت به حساب مى آيد.
اگرچه تويســركان از لحاظ تأسيسات و 
زيرســاخت هاى متعدد رفاهى و شهرى 
يك كالنشــهر محســوب نمى شود، اما 
بــا برخوردارى از طبيعتى چشــم نواز و 
دلنشــين بدون ترديد يك قطب جذاب 
گردشــگرى طبيعت در غرب كشــور 

است.

ن،  تويسركا
شهر 4 فصل 
گردشگرى

ن  ســتا شهر
تويســركان گنجينه اى كم نظير و جذاب از طبيعت 
بكر، مسحوركننده و دلنشــين است كه جلوه گرى 
آن منحصر به يك فصل خاص نيســت و مى تواند 
اين شهرســتان را به مقصدى برگزيــده براى همه 
عالقه منــدان به طبيعت گــردى و اقليم پژوهى، اهل 
ذوق و شوق سفر و لذت بردن از جاذبه هاى متنوع 

طبيعت در فصول مختلف سال، تبديل كند.

بهار تويسركان، سيماى بهشتى، عطرآگين و دلربا به 
اين شهرســتان واقع شده در دامنه جنوبى كوه الوند 
مى دهد، تابســتان تويسركان با آب وهوايى دلپذير و 
معتدل نسبت به ديگر مناطق گرم كشور، اقامتگاهى 
آرامش بخش براى مردم ديگر نقاط ايران زمين است، 
پاييز تويســركان، هنگامه جلوه گــرى هزار نقش و 
نگار و رنگ رويايى و چشــم نواز اســت و زمستان 
تويســركان از جذابيت ها و هيجان هاى خاص خود 
براى آن دســته از هموطنانى كــه از بارش برف و 
گشــت وگذار در طبيعت برفى، آرامش مى گيرند و 
به طبيعت گردى زمستانى عشق مى ورزند، برخوردار 

است.
با چنين شــرايط و اوصافى مى طلبد كه مســئوالن 
تويســركان و دستگاه هاى اجرايى متولى و مرتبط با 
توسعه هدفمند صنعت گردشگرى در اين شهرستان، 
رويدادهاى مهم و معتبر گردشــگرى كه تويسركان 
را به كانون توجهات تبديل مى كند، منحصر به يك 
فصل خاص نكننــد و براى بهــره ورى از ظرفيت 
گردشــگرى شهرســتان تويســركان در فصل هاى 
مختلف سال برنامه هاى جذاب، اثرگذار و هدفمند 

داشته باشند.
 بهره ورى حداكثرى

 از ظرفيت هاى گردشگرى طبيعت 
مدير اداره ميراث فرهنگى تويســركان در گفت وگو 
بــا همدان پيــام، در تويســركان از برخــوردارى 
ايــن شهرســتان از مناطــق نمونه گردشــگرى و 
چشــم اندازهاى متنوع طبيعى خبر داد و گفت: دره 
گزندر سرابى، دره روســتاى آرتيمان، دره روستاى 
شهرســتانه و تپه قلندرسيا از مهمترين اين مناطق به 

شمار مى روند.
اســحاق تركاشــوند افزود: با توجه به وســعت و 
جذابيت طبيعت مسحوركننده تويسركان و همچنين 

برخــوردارى از بيــش از221 فقــره آثــار، ابنيه و 
جاذبه هاى تاريخــى و فرهنگى مانند بارگاه حبقوق 
نبى(ع) و كاروانسراى تاريخى فرسفج، اين شهرستان 
مى تواند به قطب گردشــگرى طبيعت و گردشگرى 

مذهبى در غرب كشور تبديل شود.
وى منطقه حفاظت  شــده خانگرمز را يك گنجينه 
كم نظير طبيعى و همچنين حيات وحش در سراســر 
ايران دانست و گفت: منطقه حفاظت  شده خانگرمز 
يــك ظرفيت بزرگ و البته مغفــول مانده در حوزه 

گردشگرى طبيعت در شهرستان تويسركان است.
تركاشــوند بيان كرد: تويسركان از 3 روستاى هدف 
گردشــگرى يعنى "كهنوش"، "گشانى" و"اشتران"

برخوردار اســت كه طبيعتى روح افزا دارند و اكنون 
تالش ها براى رونق بوم گــردى و طبيعت گردى در 
آنها ادامه دارد و در دوران پساكرونا شاهد شكوفايى 

بيشتر آنها خواهيم بود.
 گردشگرى مذهبى

وى با اشــاره به برخوردارى تويسركان از ظرفيت 
الزم براى تبديل شدن به قطب گردشگرى مذهبى با 
توجه به برخوردارى از بارگاه حبقوق نبى(ع) گفت: 
گردشــگرى مذهبى مى تواند بــا ايجاد فرصت هاى 
متنوع شغلى، اقتصاد تويسركان را متحول و پويا كند.
تركاشوند افزود: تويسركان از بارگاه حبقوق نبى(ع) 
به عنوان يك پيامبــر الهى و گنجينه بزرگ مذهبى، 
فرهنگى و تاريخى برخوردار اســت و اين بهترين 
ظرفيت براى رونق گردشــگرى مذهبى به شــمار 

مى رود.
وى بيان كرد: بارگاه حبقوق نبى(ع) از يكسو يك پيامبر 
الهى و مژده رسان بعثت حضرت عيسى(ع) و حضرت 
محمد(ص) است و از سوى ديگر از معدود پيامبرانى 

است كه بارگاه ايشان در ايران قرار دارد.
تركاشوند با اشــاره به اينكه بارگاه حبقوق نبى(ع) 

ظرفيت تبديل شــدن به محور اصلى گردشــگرى 
مذهبى در تويســركان و تبديل اين شهرســتان به 
قطب گردشــگرى مذهبى در غرب كشــور را دارد   
گفت: براى شتاب بخشــى به روند تحقق اين هدف 
به اجراى طرح جامع توســعه بارگاه اين پيامبر الهى 

نياز است.
وى بيان كرد: بارگاه و ابعاد شخصيتى حبقوق نبى(ع) 
تاكنون آنگونه كه بايد به مردم ايران زمين شناسانده 
نشده و مهمترين گام براى توسعه گردشگرى مذهبى 
در تويسركان است. تركاشوند به قابليت گردشگرى 
طبيعت در تويسركان با توجه به موقعيت جغرافيايى 
و اقليمــى و برخوردارى از طبيعتى مســحوركننده 
اشــاره  كرد و گفت: همين مزيت مى تواند به كمك 
رونق گردشــگرى مذهبى بيايد و سبب ســاز ايجاد 

فرصت هاى متنوع شغلى در تويسركان باشد.
وى افزود: تاكنون طرح جامع توســعه اى كه قوانين 
و ســازوكارهاى رســمى وزارت ميراث فرهنگى را 
رعايت كرده باشــد ارائه نشده و براى اجراى طرح 
جامع توسعه بارگاه به اعتبارات مالى كافى نياز است.
مدير اداره ميراث فرهنگى تويسركان ابراز اميدوارى 
كرد كه عضويت اســتاندار همدان و مسئوالن ارشد 
شهرستان تويســركان در هيأت امناى جديد بارگاه 
حبقوق نبى(ع) نقطه عطفى براى شتاب بخشــى به 

روند اجراى طرح توسعه جامع اين بارگاه باشد.
حبقوق نبى(ع) يكى از پيامبران بنى اسرائيل(ع) است 
كه بيش از 2 هزار و 600 ســال پيش مى زيسته و در 
آموزه هاى الهى خود مژده بعثت حضرت عيسى(ع) 
و حضــرت محمد(ص) را داده و عــالوه بر اينكه 
امام رضــا(ع) به آموزه هاى مقــدس اين پيامبر الهى 
اشاره كرده، نام ايشان نيز در اعمال "ام داوود" ويژه 
نيمه ماه رجب در كتاب معتبر مفاتيح الجنان نيز آمده 

است.

 كبودراهنــگ- اكــرم حميــدى- خبرنــگار 
همدان پيام: منطقه گردشــگرى قلى آبــاد يكى از 
تفرجگاه هاى اصلى مردمان شهرستان كبودراهنگ 
به شمار مى رود كه متأسفانه برخى از اوقات مورد 
بى مهرى گردشگران قرار گرفته و در 2 سال گذشته 

چندين بار طعمه حريق شده است.
بــا توجه به اينكه در دامنه شــرفى كــوه قلى آباد 
روســتايى به نام قلى آباد نيز وجود دارد و حدود 
16خانوار در اين روســتا زندگــى مى كنند آتش 
گرفتن جنگل كارى و مراتع مى تواند خسارت هاى 
جبران ناپذيــرى براى ســاكنان اين روســتا به بار 
بياورد، بنابراين كســانى كه از طبيعت اين منطقه 
اســتفاده مى كنند بايد با طبيعت مهربان تر باشند و 

آسيبى به آن وارد نكنند.
ناگفته نماند كــه در منطقه گردشــگرى قلى آباد 
جاذبه هاى بسيار زيبايى نهفته است كه هر انسانى از 

مشاهده طبيعت سرسبز و جنگل كارى و مراتع و... 
اين منطقه لذت مى بــرد و با ديدن گل هاى زيباى 
طبيعى و رنگارنگ كه از دل خاك بيرون زده اند به 

عظمت و خلقت خدا پى مى برد.
در پوشش گياهى اين منطقه گياهان و درختچه هاى 
گوناگونى از جمله بادام وجود دارد و يونجه هايى 
چون آويشــن، پيچك وحشــى، گل شب بو، رز 
وحشــى، نيلوفر آبى، قارچ كوهى و... مى باشــد 
كه برخى از گردشــگران از آن به عنوان داروهاى 

گياهى بهره مى برند.
وجود چشــمه آب معدنى از ديگر مزيت هاى اين 
منطقه كوهســتانى است كه مى توان از آن بهره برد 
و با جنگل كارى و فضاى ســبز بيشتر مى توان اين 
منطقه را به يك منطقه گردشگرى بكر تبديل كرد.

بنابراين همه ما بايد به سمتى پيش برويم كه بتوانيم 
زمين و طبيعت را حفظ كنيم و بر آيندگان تحويل 

دهيم نه اينكه با بى توجهى موجب آتش سوزى در 
طبيعت باشيم و فرزندانمان را از اين نعمات الهى 

محروم كنيم.
كبودراهنگ  شهرســتان  طبيعــى  منابــع  مديــر 
در گفت وگــو بــا همدان پيام، گفت: در 2ســال 
اخيــر چندين مورد آتش ســوزى اتفــاق افتاده و 
خســارت هاى فراوانى براى طبيعــت اين منطقه 
وارد شــده اســت و اين در حالى است كه سنگ 
نوشــته هايى درخصوص خطر آتش ســوزى هم 
براى اطالع مردم در اين منطقه قرار داده شد، ولى 
متأسفانه باز هم برخى از گردشگران به اين مسأله 

بى تفاوت هستند.
علــى وردى افزود: بــا توجه به اينكــه قلى آباد 
تنها منطقه گردشــگرى بخش مركزى شهرســتان 
كبودراهنگ اســت از تمامى افرادى كه اين منطقه 
را به عنــوان تفرجگاه خود انتخاب مى كنند تقاضا 

داريم  در صورت امكان آتش روشن نكنند و اگر 
ناچارند كه آتشى روشــن كنند حتماً از خاموش 
شدن آتش مطمئن شوند تا آتش سوزى به بار نيايد.
وى گفت: 15 تيرماه امســال نيز بار ديگر شــاهد 
آتش سوزى توسط گردشــگران در قلى آباد بوديم 
كــه با كمك مردم و يــگان حفاظت منابع طبيعى 
شهرســتان اين آتش مهار شــد و خوشــبختانه 

خسارت جدى به مراتع اين منطقه وارد نشد.
على وردى بيان كرد: در يك دهه اخير بيش از 200
هكتار جنگل كارى در قلى آباد داشتيم كه اميدواريم 
مردم هميار منابع طبيعى باشند و اين منابع ملى و 

ارزشمند را حفظ كنند.
وى همچنين افــزود: يكى از اهالى روســتاهاى 
قلى آباد در 120 هكتار از جنگل كارى طرح آتش بر 
(شخم حفاظتى) را به صورت جهادى و داوطلبانه 
انجــام داده كه ايجــاد آتش بر يكــى از اقدامات 
پيشــگيرانه در راستاى كنترل حريق در جنگل ها و 

مراتع است.
مدير منابع طبيعى شهرســتان كبودراهنگ در پايان 
گفت: براى صيانت از منابــع طبيعى از همه توان 
و ظرفيت هاى موجود اســتفاده مى كنيم و از هيچ 

تالش و كوششى در اين زمينه دريغ نمى كنيم.

با رد استيضاح فعله گرى شورا پيگير موضوع است

 پرسش هاى جديد از شهردار

دورخيز پايتخت طالى سبز براى صنعت توريسم مذهبى و طبيعى 

سند گــردشگرى تويســركــان تدوين شود
در اين ســال ها اگرچه در اين زم

داشــته، اما آنچه مورد غفلت واقع
برنامه و سند چشم انداز دقيق، ك
گردشگرى است كه در آن او
مشخص شده و به جزئيات
در اين بخش پرداخته باش
به  گردشگرى  صنعت 
و متنوع تقســيم مى شـ
طرفدارترين آنها گردش
و شهرستان تويســركا
طبيعت و اقليمى سحر
از جذابتريــن مقاصد

گردشگران طبيعت به ح
اگرچه تويســركان از
زيرســاخت هاى متعد
يك كالنشــهر محسـ
بــا برخوردارى از طبي
دلنشــين بدون ترديد
گردشــگرى طبيعت

مدير صنايع طبيعى كبودراهنگ :
گردشگران از خاموش شدن آتش مطمئن شوند 

■ قلى آباد بار ديگر طعمه حريق شد

مدير انجمن كوتاه قامتان بلندهمت خبر داد
وجود 50 كوتاه قامت 

در استان همدان
 اسدآباد-محمدجوادكوهى-خبرنگار همدان پيام: از سال 97 اين 
انجمن تشــكيل شد و در ســال 99 به همت سيد سعيد شاهرخى 
اســتاندار همدان 2 نفر از اعضاى انجمن وارد مجموعه استاندارى 

شدند.
مديــر انجمن كوتاه قامتان بلندهمت از وجــود 50 كوتاه قامت در 
سطح استان همدان خبر داد و گفت: پيش بينى انجمن وجود حدود 
150كوتاه قامت در ســطح استان اســت، اما فقط 50 نفر شناسايى 
شدند و در مجموعه پرونده دارند و با كمك بهزيستى مى توان 100

نفر شناسايى نشده را شناسايى كرد.
ابراهيم ســفرى در ادامه از نيــاز افتتاح دفتر انجمــن كوتاه قامتان 
بلندهمــت خبر داد و افــزود: از مســئولين و خيرين نيك انديش 

درخواست داريم ما را در افتتاح يك دفتر همراهى كنند. 
وى در ادامه از مشــكالت اشــتغال اين قشــر از جامعه گفت كه 
مهمترين مســأله براى ما اشــتغال اســت كه طبق قانون 3 درصد 

استخدامى ها بايد مختص به معلولين باشد.
ســفرى افزود: يكى از مطالبات كوتاه قامتان وجود زيرساخت هاى 
ورزشــى است. در سطح شهرســتان مربى ورزش معلولين وجود 
ندارد و با حمايت ها و برنامه ريزى هاى اداره ورزش وجوانان مى توان 

اين قســمت از ورزش كه مى تواند سالمت كوتاه قامتان را تضمين 
كند را افزايش داد.

وى بيــان كرد: در تهران و تبريز رســتوران هايى وجــود دارد كه 
كوتاه قامتان در آنجا فعاليت دارند و موجب اشتغال كوتاه قامتان آن 
منطقه شــده است و زيرساخت هاى الزم براى حضور كوتاه قامتان 
به عنــوان ميهمان نيز وجود دارد و اين ظرفيت در اســتان همدان 
نيز وجود دارد و ســرمايه گذاران مى توانند از اين ظرفيت در جهت  

اشتغال و درآمدزايى استفاده كنند.
سفرى گفت: در سطح استان 4 زوج كوتاه قامت با كوتاه قامت و يك 
زوج كوتاه قامت با بلندقامــت وجود دارد كه در مجموع 9 نفر از 

آنها عضو انجمن هستند.
الزم به يادآورى است كه در دوران مسئوليت عليرضا فعله گرى به 
عنوان شهردار در اسدآباد مهدى رستمى يكى از معلولين كوتاه قامت 
به عنوان مشــاور امور معلولين منصوب شــد كه ايــن اقدام براى 
نخســتين بار در سطح شهرستان انجام شد و دو مطالبه كوتاه قامتان 
در مورد مجموعه سطح شهر را مى توان به مناسب سازى پياده راه ها 

و فراهم كردن دستگاه عابربانك اشاره كرد.
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سخنگوى كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس:

بررسى بودجه شركت هاى دولتى 
از طريق مجمع عمومى

 بررسى نحوه هزينه كرد بودجه شركت هاى دولتى ابتدا در مجمع 
عمومى و سپس گزارش نهايى آن در مجلس مطرح مى شود.

به گزارش بازار، ســخنگوى كميســيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلــس با بيان اينكــه در بحث بودجه شــركت هاى دولتى قوانين 
نظارتى و كنترل هاى الزم پيش بينى شــده، اما تنها بايد به درســتى 
اعمال شود افزود: بودجه از نظر محاسبات ريالى به دو بخش بودجه 
دولتى و بودجه شــركت هاى دولتى تقسيم مى شود كه قوانين حاكم 

بر آن ها متفاوت است.
محمدمهــدى مفتح با اشــاره به اينكه نظــارت در بخش بودجه 
دولتى بر عهده ديوان محاســبات بوده و وظيفه دارد نظارت الزم 
را بر دســتگاه هاى دولتى انجام دهد، افزود: ديوان محاسبات طى 
بررسى ها بايد مشــخص كند، تا چه ميزان بودجه مصوب مجلس 
به مصــارف تعيين شــده، تخصيص يافتــه و در نهايت گزارش 
تفريــغ بودجه را به مجلس ارســال كند. البته خود دســتگاه هاى 
دولتــى هم سلســله مراتب مالى دارند و حســاب هاى آن ها بايد 

تاييد الزم را بگيرد.
نماينده مردم تويســركان در مجلس شــوراى اسالمى تصريح كرد: 
نحوه حسابرسى در شركت هاى دولتى متفاوت بوده و ماهيت كارى 
آن ها شركتى است و طبق قوانين بخش هاى خصوصى و دولتى و از 
طريق مجمع عمومى انجام مى شــود. هر كدام از شركت هاى دولتى 
حســابرس هايى در مجمع عمومى دارند كه اين حسابرس ها موظف 
به تدوين گزارش بعد از رسيدگى به حساب هاى شركت ها هستند تا 
در صورت بروز تخلفات، در مجمع صاحبان سهم شركت ها مطرح 

و بررسى شود.
وى نشــان هم حضور دارند. در حقيقت بررســى نحوه هزينه كرد 
بودجه شركت هاى دولتى در مجمع عمومى به صورت بسيار جزئى 
انجام مى شــود كه اگر به درســتى انجام شــود، مى تواند دقيق ترين 
گزارش را ارائه كند كه سرجمع اين گزارش در مجلس مطرح و در 

فصل بررسى بودجه بررسى مى شود.
سخنگوى كميســيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار كرد: 
مجلس زمان كافى براى رســيدگى به بودجه شــركت هاى دولتى را 
به صورت جزيــى ندارد و حتى در بحث هزينه كرد دســتگاه هاى 
اجرايــى ماننــد وزارتخانه ها هم به گزارش نهادهايــى مانند ديوان 
محاســبات اســتناد مى كند، اين نهادها موظف به رسيدگى و اعالم 

تخلفات هستند.
مفتــح تاكيد كرد: براين اســاس در بخش بررســى بودجه دو نوع 
حسابرسى داريم، يكى براى ســازمان ها و دستگاه هاى دولتى كه از 
طريق نهادها انجام مى شود و ديگرى شركت هاى دولتى كه از طريق 
مجمع حسابرسى مى شوند، اما سرجمع هر دو، در رديف هاى بودجه 
بررسى و گنجانده مى شوند. ديوان محاسبات هم موظف به رسيدگى 

شكايت هاى دولتى است.
وى بيان كرد: از نظر ساختار قانونى براى بررسى بودجه شركت هاى 
دولتى كمبودى وجود ندارد، اما بايد به درستى اجرا شوند. البته اگر 
متناسب با ماهيت هر كدام از دو سيستم حسابرسى و ضوابط اجرايى 
اصالحاتى مورد نياز باشــد، مجلس شوراى اسالمى آمادگى دارد تا 

اقدامات الزم را انجام دهد.

عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژى مجلس:
بحران برق بمب ساعتى است
 كه دير يا زود منفجر خواهد شد

■ توليد برق هسته اى بايد گسترش پيدا كند
 موضوع برق در كشــور مانند بمب ســاعتى است كه دير يا زود 
منفجر خواهد شد، امروز در حالى كشور با بحران قطعى برق مواجه 

است كه هنوز اين بمب به طور كامل منفجر نشده است.
عضو هيأت رئيســه كميســيون انرژى مجلس شــوراى اسالمى در 
گفت وگو با دانا، با اشاره به اينكه براى ساخت يك نيروگاه در كشور 
7 ســال زمان الزم است گفت: از روزى كه تصميم به ساخت گرفته 
مى شــود تا روزى كه يك نيروگاه به بهره بردارى برسد حدود 7 سال 
زمان مى برد و از روزى كه تصميم مى گيريم يك نيروگاه را به سيلك 
تركيبى تبديل كنيم تا روزى كه واحد بخار آن وارد مدار شــود تقريبًا 
3 سال زمان مى برد به شرط آنكه منابع مالى موردنياز آن وجود داشته 

باشد و تصميم گيرى براى انجام اين كار گرفته شود.
هادى بيگى نژاد با اشاره به فرســودگى تجهيزات در كشور به عنوان 
يكى ديگر از عواملى كه در حوزه توليد برق مشكالت جدى به وجود 
آورده اســت بيان كرد: اين فرسودگى موجب اتالف انرژى مى شود؛ 
وقتى مى خواهيم فرسودگى را كم كنيم تا تلفات كمتر شود نياز است 
پشــتيبانى الزم وجود داشته باشــد و از لحاظ مالى تأمين اعتبار الزم 
صورت گيرد ضمن اينكه خودروهايى براى جابه جايى ها فراهم باشد 

از اين رو پشتيبانى يك تصميم بسيار اهميت دارد.
وى با بيان اينكه اگر بخواهيم فرســودگى شبكه را در كل كشور رفع 
كنيم در صورتى كه مشــكل مالى را برطرف كنيم حدود 3 سال زمان 
الزم است گفت: پيش از انجام هر چيزى براى صرفه جويى در حوزه 
برق و گاز احتياج داريم به اينكه براى استفاده از كولرها و بخارى هاى 

كم مصرف، برنامه ريزى كنيم.
بيگى نژاد با اشــاره به اينكه در حال حاضــر 54 هزار مگاوات برق در 
كشور توليد مى شود كه مى توان اين ميزان را تا 57هزار مگاوات هم در 
سال 1400 افزايش داد بيان كرد: در پيك مصرف برق حدود 65هزار 
مگاوات برق نياز داريم كه با خاموشى ها مواجه نباشد، اما اگر بخواهيم 
نياز واقعى كشور را در نظر گرفته و مصرف صنايع را پاسخگو باشيم 
به 75هزار مــگاوات برق نياز داريم. وى با بيــان اينكه كارخانه ها و 
صنايع بسيارى آماده بهره بردارى هستند، اما متأسفانه به دليل فاقد برق 
بودن بالتكليف ماندند افزود: ســرمايه گذاران اين بخش گله مى كنند 
كه ما كارخانه را آماده كرديم تا مورد بهره بردارى قرار گيرد اما دولت 
نمى تواند به اين كارخانه ها بــرق بدهد، اگر اين نيازها را هم در نظر 
بگيريم بايد كســرى حدود 20هزار مــگاوات را تأمين كنيم، اما اگر 

بخواهيم نياز روزانه را تأمين كنيم كسرى 11هزار مگاواتى داريم.
نماينده مردم مالير در مجلس با اشــاره به اينكه راهكار برون رفت از 
اين شرايط ساخت نيروگاه جديد است و يا اينكه نيروگاه هاى گازى 
كه ســيكل تركيبــى ندارند را وارد واحد بخار كنيــم و در عين حال 
فرسودگى شبكه را كمتر كرده و تالفات را كاهش دهيم و از كاالهاى 
كم مصرف استفاده كنيم تا در مصرف انرژى صرفه جويى شود گفت: 
اين امور هم نياز به سرمايه گذارى دارد و هم به كار فرهنگى و تشويق 

مردم نياز است.
وى افزود: گرفتارى هايى كه امروز پيدا كرديم ريشــه در 7 سال پيش 
دارد، اگر دولت از 7 سال پيش به اين مسأله فكر كرده بود امروز شاهد 
اين مشكالت نبوديم و اگر امروز هم به دنبال حل اين مشكل نباشيم 
سال آينده وضعيت بدتر از امروز خواهد شد كه اين جاى نگرانى دارد.

رونمايى از سامانه«همدم» با حضور رئيس مجلس
  رئيس مجلس شوراى اسالمى از ســامانه«همدم» مؤسسه تبيان وابسته به 

سازمان تبليغات اسالمى رونمايى كرد. 
به گزارش ايرنا، محمدباقر قاليباف در آيين بهره بردارى از سامانه همدم گفت: 
زمانى كه مطلع شــدم چنين برنامه اى تدبير شــده است دو نگاه شكل گرفت، 
يكى اينكه اين برنامه در شأن حضور رئيس قوه است يا خير كه بنده احساس 
كردم در كنار تمام اقداماتى كه سازمان تبليغات انجام داده است، اين اقدام يك 
كار ماندگار بوده و براى حل يكى از مشــكالت اساسى جامعه است، بنابراين 
حضور در اين مراسم را وظيفه دانستم. وى با بيان اينكه غرب نيز تجربه كرده 
كه خانواده را از دســت داده اســت و بايد به معنويت بازگردد، گفت: ترديد 
نداريم كه خانواده كانون توليد و تبادل پايدار و بى دريغ محبت اســت و امروز 

محبت به عنوان عامل پايدارى خانواده است، نه پول و ثروت.

مشاور ارشد ظريف و نماينده ويژه سوئد 
درباره پايان بحران يمن رايزنى كردند

 نماينده ويژه سوئد در امور يمن و مشاور ارشد وزير خارجه در امور ويژه 
سياســى درباره آخرين همكارى ها براى پايــان دادن به بحران يمن گفت وگو 
كردنــد. به گــزارش اداره كل اطالع رســانى و امور ســخنگويى وزارت امور 
خارجه،«پيتر سمنه بى»  نماينده ويژه سوئد در امور يمن با«على اصغر خاجى»  

مشاور ارشد وزير خارجه در امور ويژه سياسى ديدار و گفت وگو كرد.
در اين ديدار كه ســفير سوئد در تهران نيز حضور داشت، آخرين تحوالت در 

صحنه هاى داخلى و خارجى يمن بررسى شد.
طرفين در اين ديدار، درخصوص زمينه هاى همكارى مشــترك ايران و سوئد 
جهت كمك به حل بحران اين كشــور و راه هاى پايان بخشيدن هرچه سريع تر 

به فاجعه انسانى در يمن، رايزنى و تبادل نظر كردند.

با تسريع واكسيناسيون
 زمينه رونق گردشگرى فراهم شود

 رئيس جمهور منتخب، توسعه فرهنگ ملى و درآمدزايى را دو ارزش افزوده 
حوزه گردشــگرى عنوان كرد و گفت: بايد با تسريع واكسيناسيون كرونا زمينه 

رونق بيش از پيش فعاليت هاى گردشگرى فراهم شود.
به گزارش روابط عمومى دفتر رئيس جمهورى منتخب، على اصغر مونسان وزير 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى پيش از ظهر دوشنبه با حضور در 
دفتر رئيس جمهورى منتخب، با آيت ا... سيد ابراهيم رئيسى ديدار و گفت وگو 

كرد.
مونسان در اين ديدار با تبريك انتخاب آيت ا... رئيسى از سوى مردم و آرزوى 
موفقيت براى او و دولت آينده، گزارشى از آخرين وضعيت برنامه ها و اقدامات 

وزارتخانه تحت مديريت خود ارائه كرد.

آگهى مزايده عمـومى 

شهردارى فامنين

قيمت پايه(كارشناسى) مدت اجاره نشانى محلمشخصات رديف
كل اجاره بها (ريال)

مبلغ تضمين 
شركت در مزايده 

(ريال)

اجاره يك قطعه زمين به مساحت تقريبى 2000 1
متر مربع و اجاره يك باب ساختمان به مساحت 

تقريبى 100 متر مربع

ضلع جنوب شرقى پارك 
ملت شهر فامنين

3900,000,00045,000,000 سال شمسى

شهردارى فامنين در نظر دارد  به استناد مجوز شماره 1628 مورخ 1400/03/12 شوراى اسالمى شهر فامنين نسبت به اجاره يك قطعه زمين به مساحت 
تقريبى 2000 متر مربع و يك باب ساختمان به مساحت تقريبى 100 متر مربع واقع در جنوب شرقى پارك ملت شهر فامنين به اشخاص حقيقى يا حقوقى 
واجد شرايط جهت راه اندازى و بهره بردارى شهر بازى و كافى شاپ بر اساس شرايط ذكر شده  در اسناد مزايده به مدت 3 سال شمسى با شرايط ذيل 

اقدام نمايد. 
*متقاضيان پس از دريافت اسناد مزايده از واحد مالى شهردارى فامنين، ضمانت نامه بانكى سه ماهه و يا فيش واريزى مبلغ سپرده را در پاكت الف و اسناد 

مدارك شركت در مزايده، رزومه كارى،كپى كارت ملى و شناسنامه در پاكت ب و پيشنهادات قيمتى خود را در پاكت ج قرار داده و ارسال نمايند.
* دريافت و ارسال اسناد اسناد از تاريخ انتشار آگهى دوم به مدت 10 (ده ) روز از تاريخ (1400/04/22)  تا روز يكشنبه مورخ 1400/05/03  مى باشد كه  از 

طريق پست سفارشى يا حضورى به آدرس:بلوار امام-انتهاى خيابان شريعتى-شهردارى فامنين كد پستى 6561617166 ارسال نمايند.
*شركت كنندگان مى بايست جهت شركت در مزايده  5٪ مبلغ قيمت پايه كارشناسى كل اجاره بها (طبق رديف مبلغ تضمين اجاره بها) را به حساب 
0105755046007 به نام شهردارى فامنين به عنوان سپرده شركت در مزايده زمين نزد بانك ملى واريز يا طى ضمانت نامه بانكى  سه ماهه در پاكت الف 

ارسال نمايند.
*شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

*به درخواست مخدوش، مشروط و بدون فيش واريزى سپرده و ارسال بعد از مهلت مقرر قانونى ترتيب اثر داده نخواهد شد.
*به پيشنهادات پايين تر از قيمت پايه ترتيب اثر داده نخواهد شد.

*هزينه هاى مربوطه: هزينه آگهى و هزينه كارشناسى زمين به عهده برنده خواهد بود. 
*تمامى مشخصات و شرايط شركت در مزايده در اسناد مزايده موجود مى باشد.

*كميسيون عالى معامالت شهردارى رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/05/04 در دفتر شهردار بازگشايى و قرائت خواهد شد.
* در صورت انصراف نفر اول سپرده وى ضبط و نفر دوم برنده شناخته شده و در صورت انصراف نفر دوم نيز سپرده وى ضبط و نفر سوم برنده محسوب 

مى شود.
*شركت كنندگان بايستى تمامى اسناد خريدارى شده را مهر و امضا نموده و در داخل پاكت هاى مخصوص خود به شهردارى فامنين ارسال نمايند. 

* متقاضيان مى توانند جهت اطالعات بيشتر با شماره تلفن 36822020-081 شهردارى فامنين با واحد حقوقى و امالك آقاى سليمى تماس حاصل 
فرمايند.

مشخصات مزايده عمومى

(م الف 117)

محمد ترابى »
مجلس  نمايندگان  آراى  شفافيت  طرح   
مى تواند بهترين ابــزار براى مطالبه گرى و 
موضع گيرى هاى  و  اعمال  بر  مردم  نظارت 
منتخبان خود در پارلمان باشــد. شايد اين 
جمله خالصــه اى از كليات مزاياى طرح 
در  كه  باشد  مجلس  نمايندگان  شــفافيت 
سال هاى اخير توجه رسانه ها و مردم را به 

خود جلب كرده است. 
گفتنى است كه اين طرح عالوه بر محاسن، 
معايبى را نيــز به همــراه دارد، كه البته 
داده اند  نشــان  يازدهم  مجلس  نمايندگان 
كه براى اجراى اين طرح مصمم هســتند. 
پيرامون  پرســش ها  برخى  بــا  رابطه  در 
طرح شــفافيت آرا با عليرضا شــهبازى 
نماينــده مردم نهاوند و عضو كميســيون 
برنامه وبودجه مجلس شــوراى اسالمى كه 
از موافقان طرح مذكور به حساب مى آيد 

گفت وگو كرديم كه در ادامه مى خوانيد: 
 علــت اينكه با وجود تأكيد اكثريت 
غالب نماينــدگان مجلس بر تصويب 
طرح شفافيت آراى نمايندگان، تاكنون 
اين طرح به نتيجه نرســيده اســت، 

چيست؟
ــاورد.  ــى رأى ني ــداد كم ــا تع ــرح ب ــن ط اي
طــرح  ايــن  روى  حال حاضــر  در  البتــه 
بررســى هاى الزم در حــال انجــام اســت. 
ــرح  ــن ط ــا اي ــز ب ــدگان ني ــى از نماين برخ
موافــق بودنــد و پيشــنهاداتى در رابطــه بــا اين 
ــه شــفافيت عملكــردى ســاير  طــرح از جمل
ــن رو برخــى از  ــوا را مدنظــر داشــتند. از اي ق
نماينــدگان كــه در صحــن مخالفــت كردنــد، 
بــا كليــات ايــن طــرح مخالــف نبودنــد 
و خواســتار تكميــل طــرح شــفافيت آرا 
بودنــد. ايــن طــرح در مرحلــه بعــد كــه وارد 
صحــن شــود حتمــاً رأى خواهــد آورد، زيــرا 
نماينــدگان مجلــس بــر ســر طــرح شــفافيت 

ــتند.  ــده هس ــم عقي آرا ه
با اين حال در روز رأى  گيرى اين طرح برخى 
از نمايندگان نظر تكميلى داشــته و خواستار 
اين مسأله بودند كه مى بايست روى اين طرح 
بيشتر كار شود. در حال حاضر هم كميسيون 
مربوطه بر روى اين طرح در حال بررســى 

است. 
خواستار  سياسى  فعاالن  از  برخى   
اين مسأله هستند كه تا قبل از معرفى 

كابينه دولت ســيزدهم به مجلس اين 
طرح تصويب شود، تا راه سوءاستفاده 
و ســهم خواهى برخــى از نمايندگان 
مجلس از دولت، گرفته شــود. آيا اين 

مسأله عملى است؟
يك هفتــه ديگر از تعطيــالت مجلس باقى 
مانــده، حتــى خود آقــاى قاليبــاف نيز در 
سفر هاى اســتانى بسر مى برد و حتى احتماالً 
در اين مدت به همدان هم بيايد. با اين حال 
اين مســأله كه طرح شــفافيت آرا تا قبل از 
معرفى كابينه دولت سيزدهم تصويب نهايى 
شود، امكان نداشته و البته بايد گفت كه اين 
مســأله ارتباطى هم با دولت و كابينه دولت 

ندارد. 
شــفافيت آراى مواضع نمايندگان نسبت به 
تمامــى آرايى كه نماينــدگان خواهند داد را 
مشــخص نخواهد كرد، چه برســد به رأى 
به هيأت وزيران و اين مســأله طبيعى است. 
اجرايى شــدن ايــن طرح زمان بر اســت و 
اينگونــه نخواهد بود كه بــه رأى اعتماد به 
دولت فعلى برســد. اين در حالى اســت كه 
طرح مذكــور پس از تصويــب در مجلس 
مى بايست توسط شوراى نگهبان تأييد شود. 
 اگر شفافيت آرا تصويب و اجرايى 
مواضع  و  نظــرات  به  مردم  و  شــود 
نمايندگان دسترســى پيــدا كنند، آيا 
نمايندگان در ميان نظرات و ســاليق 

متفــاوت مردمى نخواهند ماند؟ از اين 
بهره بردارى  مى توانند  برخى  مســأله 
كرده و به دنبال حاشيه  سازى و كسب 
سوى  از  و  باشــند،  خود  حزبى  منافع 
زمينه ساز  مى تواند  مســأله  اين  ديگر 
اين مسأله شود كه نظارت و تصميمات 
حزبى نمايندگان كاهش يافته و بيشتر 
به سمت كســب رضايت عموم مردم 

حركت كنند؟
اين طرح خوب اشــكاالت خــود را همانند 
طرح هــاى ديگر دارد. منتهــا اكثريت به اين 
طرح اعتقاد دارند. در حال حاضر هر مسأله اى 
كه مى خواهــد در مجلس بيفتــد، پيام هاى 
فراوانى به نمايندگان ارســال مى شود و اينها 
موجب مى شود كه نمايندگان تحت فشار قرار 
گيرند به طور مثــال در رابطه با همين طرح 
رتبه بندى معلمان، در سراســر كشور تمامى 
معلمــان و افرادى كــه در آموزش وپرورش 
هســتند، پيام مى دهند و خواستار اين مسأله 
هســتند كه به طرحى كه همه نمايندگان به 
آن معتقدند و حتى بــه آن رأى هم داده اند، 

رأى دهند. 
گفتنى است، كه رتبه بندى معلمان با موافقت 
بيش از 200نماينــده در صحن رأى آورده، 
با ايــن حال هنوز از شــهر هاى مختلف هم 
پيــام مى دهنــد و تماس مى گيرنــد كه بايد 
به رتبه بندى معلمان رأى دهيد! اين مســأله 

موجب مى شود كه هم وقت خود و هم وقت 
كار تخصصــى نماينــدگان و مجلس گرفته 

شود. 
شــفافيت آرا اين مــوارد را به همراه خواهد 
داشــت كه گروه ها، اقشــار مختلف و... كه 
تقاضــا و يا خواســته اى دارنــد، نمايندگان 
مجلس را تحت فشــار بر ســر برخى مسائل 

قرار دهند. 
فــردا اگر طــرح شــفافيت آراى نمايندگان 
رأى آورد و تصويب شــود، اين مســائل را 
در پيش خواهد داشت كه اين مسأله طبيعى 
است. البته گفتنى است كه اين مسأله نياز به 
فرهنگ سازى هم دارد، چراكه هنگامى كه از 
شــفافيت آرا صحبت  مى كنيم بايد اين اجازه 
را هم براى نمايندگان قائل شويم كه بگذاريم 
نماينــدگان بر اســاس اعتقــادات، تجربه و 
تخصصى كه دارند رأى دهند و نه براســاس 

فشار و حاشيه سازى عده اى. 
با اين حال با توجه به شــرايط فعلى اقتصاد 
و معيشت، توقع مردم از نمايندگان در سطح 
بااليى وجــود دارد و البته اين طبيعى بوده و 

حق آنها نيز است. 
 سخن پايانى؟

اميدواريــم كــه اين طرح هرچــه زودتر به 
صحن مجلس آمده و رأى بياورد و همچنين 
اميدواريم كه اجراى اين طرح به نفع مردم و 

كشور تمام شود. 

شهبازى نماينده  نهاوند در مجلس: 

عمر دولت به شفافيت نمى رسد

 بيست ودومين گزارش3 ماهه وزارت امور خارجه 
در مورد اجراى برجام تقديم كميســيون امنيت ملى و 

سياست خارجى مجلس شد.
به گزارش ايســنا، بخشى از اين گزارش شامل آخرين 
وضعيت مذاكرات برجام و مذاكرات صورت گرفته در 

وين است.  
44 صفحه از اين گــزارش 262صفحه اى در قالب 14
بخش به ارائه گزارشــى از تحوالت برجام در طول 6

سال گذشــته پرداخته است و مابقى به نامه نگارى ها و 
اسناد مربوط به برجام اختصاص دارد.

بخشــى از اين گــزارش 262 صفحه اى كــه همراه با 
نامه ظريف به رئيس كميســيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلس شوراى اســالمى ارسال شده است را 

در ذيل مى خوانيد:
پس از 2سال مذاكره فشرده و طاقت فرسا براى دستيابى 
به يك توافق قابل قبول، نيز 6 ســال كوشش نفس گير 
براى حراست از حقوق ملت شريف ايران و جلوگيرى 
از متالشى شــدن توافق همراه با 8 سال ناسزا شنيدن، 
خون خوردن و دم نياوردن بر سر اتهاماتى ناروا، اينك 
در آستانه واگذارى مســئوليت به برادران و خواهرانى 
تازه نفس و پرنشــاط الزم اســت چند تجربه و نكته به 
عنوان جمع بندى صادقانه و مشــورت مشفقانه تقديم 

شود.
هيچ توافقى بــراى هيچ يك از طرف هــاى آن توافق 
بى نقص نيســت. هريك از طرف هــا از بخش هايى از 
توافق ناراضى و ناخشنود است. اين طبيعت هر توافقى 
است، بنابراين الزمه رسيدن به توافق درك اين واقعيت 
است كه بدون توجه به حداقل قابل قبولى از نگرانى ها 
و مطالبــات همه طرف ها، امكان مصالحه وجود ندارد. 
گرايش حداكثرى تنها به مذاكرات فرسايشى و بى پايان 

مى انجامد كه تقريبًا در تمامى شــرايط ضرر و يا الاقل 
عدم نفع آن براى كشور و مردم از منافع فردى رسيدن 
- ناممكــن- به توافق ايده آل كمتر نيســت. تالش هر 
يك از كنشگران براى پيروزى به هزينه شكست طرف 
مقابل- بازى با حاصل جمــع صفر- به ناكامى هر دو 
طرف - بــازى با حاصل جمع منفــى مى انجامد. البته 
ممكن اســت ضرر همه طرف ها يكســان نباشــد. در 
دنياى به هم پيوســته كنونى تنها در نظر داشــتن منافع 
همه طرف ها - بازى با حاصل جمع مثبت-  اســت كه 
مى تواند نتايج مطلوب را به همراه داشته باشد. به همين 
دليل رســيدن به توافق نيازمند شهامت، ايثار و آمادگى 
بــراى هزينه از آبرو و رجحان بخشــيدن منافع ملى به 

مصالح شخصى است.
هر سياســت نقاط قوت و ضعــف دارد. مخالفان يك 
سياســت ضمن اظهارنظر و نقد ســازنده نبايد اجراى 
سياست اتخاذ شده را مختل كنند. مانع تراشى مخالفان 
در اجراى سياست هاى موتخذه نه تنها باعث اصالح آن 
سياست نمى شود، بلكه موافقان سياست را به سرسختى 
مى كشــاند، مانع دســتيابى به حداقل منافع ناشى از آن 
سياســت مى شود و همواره بهانه اى به دست طرفداران 
سياســت براى مخالفــان با ارزيابى دقيــق و بازنگرى 
ضرورى مى دهد: كه اگر ســنگ اندازى ها نبود موفقيت 
حاصل مى شد. به هر حال، هر سياستى اگر درست اجرا 
شــود منافعى دارد و اگر در زمــان اجرا دچار دعوا در 
اصل سياســت گردد، يقينًا تمامى ضررهاى مورد اشاره 
مخالفين واقع شده و هيچ يك از منافع متصور حاصل 

نمى گردد.
اگــر به عوض مناقشــه و مجادله بر ســر اينكه برجام 
پيروزى قطعى بود و يا شكســت كامل- كه حتمًا هيچ 
يك نبود- همگى كوشــيده بوديم بيشترين منفعت را 

از برجام ببريم، چه بسا شــرايط به گونه اى ديگر رقم 
خورده بــود. اگر از ابتدا در پى اســتفاده حداكثرى از 
هر ميزان دســتاورد برجام، حتى در بدترين نگرش ها- 
بوديم و مقدار بيشــترى ســرمايه خارجى جذب كرده 
و تعداد بيشــترى از شــركت ها از همه نقاط جهان را 
به كشــور كشــانده بوديم، تحريم ايران و اعمال فشار 

حداكثرى بسيار دشوارتر مى شد.
اگر در مورد ضرورت كار متوازن با شــرق و غرب به 
يك اجماع ملى رسيده بوديم و از يكسو با خوش خيالى  
دوســتان دوران سختى را در سراب طمع سرازير شدن 
شــركت هاى غربى از خود نرنجانده بوديم و از سوى 
ديگر از همه امكانات برجام براى ايجاد منافع اساســى 
اقتصادى براى همه كنشــگران-به شــمول شــعبات 
خارجى شــركت هاى آمريكايى- بهره برده بوديم هم 
دوســتانمان سرخورده نمى شــدند و در دوران سختى 
رهايمان نمى كردند و هم ترامپ براى فشار حداكثرى 
با مانع جدى ســردمداران جهانــى-از جمله در داخل 
آمريكا- مواجه مى شــد. فقط نياز بود همدل و هم صدا 
از همه امكانات براى اجراى بهينه سياســت كشــور و 

پذيرش برجام استفاده مى كرديم.
اكنون بهترين زمان براى ايجاد اين همدلى و هم صدايى 
است. موفقيت در مذاكرات اخير وين و شكست نهايى 
سياست فشار حداكثرى با بازگشت آمريكا به تعهدات 
برجامى مى تواند در فضاى جديد سراى سياست كشور 
زمينه را بــراى بهترين بهره بردارى از تمام ظرفيت هاى 
برجام فراهم كرده و با اصالــت دادن به روابط با همه 
شــركا و ايجاد تــوازن در روابط اقتصــادى خارجى 
و صدالبتــه بــا تكيه بر اقتصــاد مقاومتــى مبتنى بر 
درون زايى و برون گرايى رشد و شكوفايى بى نظيرى 
را براى كشــور و نســل هاى بعدى به ارمغان آورد. 
برنامه 25ســاله با چين، روابط راهبردى با روســيه، 
سياست همســايگى و اولويت همسايگان و استفاده 
حداكثرى از تعهدات كشــورهاى غربــى در برجام 

بستر مناسب براى چنين آينده اى است.

گزارش وزارت خارجه درباره برجام به مجلس
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يادداشت

كارشناس 
جهادكشاورزى:

 توانســتيم 200 هكتار 
سبزى آلوده را به صورت 

مستمر مديريت كنيم

كارشناس بهداشت 
محيط: 

آلودگى ناشى از فاضالب 
نيســت،  ِگل والى  تنها 
بلكه به بافت سبزى هم 

نفوذ مى كند

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

آموزش هاى پيش از ازدواج از 2 به 6 ساعت 
افزايش يافت

 معــاون رئيس جمهورى در امور زنان و خانــواده با تأكيد بر آموزش ارتباطى قبل، 
حين و پس از ازدواج گفت: آموزش هاى پيش از ازدواج 2ســاعت بود، اما با تصويب 
اليحه كميســيون فرهنگى در دولت، تأكيد شد كه 6ساعت برگزار شود و بايد قبل از 

ثبت ازدواج حتماً اين آموزش ها صورت پذيرد.
به گزارش ايرنا، معصومه ابتكار افزود: مســأله خانــواده و ازدواج همواره موردتوجه 
دولت دوازدهم بوده و براساس آن، بيش از 230موافقتنامه با دستگاه هاى مرتبط با اين 
موضوع اعم از دســتگاه هاى دولتى و سازمان هاى مردم نهاد و تشكل هايى كه در حوزه 

خانواده و ازدواج هم پيمان بودند، منعقد شده است.

زنان باردار و فرزندان خردسال بيمه مى شوند
 معاون بيمه و خدمات سالمت ســازمان بيمه سالمت بيان كرد كه با توجه به 
تخصيص منابع مالى در قالب رديف بودجه از ســوى مجلس شوراى اسالمى در 
قانون بودجه 1400و همچنين دســتور مديرعامل ســازمان بيمه سالمت ايران، از 
اين پس زنان باردار و فرزندان خردســال آنها تحت پوشش بيمه پايه سازمان بيمه 

سالمت قرار   مى گيرند.
به گزارش ايرنا، مهدى رضايى گفت: زنان باردار بدون پوشــش بيمه اى ساكن مناطق 
شــهرى و روستايى و نيز عشاير به همراه فرزندان خردسال آنها مى توانند با مراجعه به 
  eservices.ihio.gov.ir دفاتر پيشــخوان دولت طرف قرارداد و يا از طريق  آدرس

جهت برقرارى پوشش بيمه اقدام كنند.

معلمان و رانندگان سرويس مدارس مردادماه 
واكسينه مى شوند

 معاون بهداشــت وزارت بهداشــت، درمان و  آموزش پزشــكى از واكسيناسيون  
معلمان و رانندگان ســرويس مدارس در مردادماه خبر داد و گفت: مدارس با رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى، براى سال تحصيلى جديد بازگشايى مى شوند.
به گزارش مهر، عليرضا رئيسى، بيان كرد: نمايندگان مجلس دانش آموزى، آينده سازان 
مملكت هستند و بايد اين تمرين را داشته باشند تا در آينده مجالس بزرگترى را شكل 

دهند.
وى گفت: هيچ آموزشى جاى معلم را نمى گيرد. آموزش وپرورش فقط آموزش نيست. 

پرورش بايد حضورى باشد و نياز است به سمت بازگشايى مدارس برويم.

كرونا با چراغ سبز جاسوسان خود 
مى زند شبيهخون 

مهدى ناصرنژاد »
 در خبرهــاى مربــوط به كرونا به نقل از يك مقام مســئول در 
دانشــگاه علوم پزشــكى همدان آمده بود كه مــردم همدان تا 81

درصد پروتكل هاى بهداشــتى براى مصونيت برابر ويروس كرونا 
را رعايت مى كنند .

در اين ارتباط چنانچه يكى از نشــانه هاى اصلى در آمارگيرى هاى 
كرونايى اســتفاده كردن يا نكردن از ماســك توســط مردم باشد، 
بــا اطمينــان مى توان گفت در ايــن برهه از همه گيــرى كرونا در 
كالنشــهر همدان تعداد افرادى كــه رعايت نمى كننــد و به قول 
خودشــان به ماسك زدن عادت ندارند اگر بيشتر از جمعيت پايبند 
به پروتكل هاى اجتماعى يعنى اســتفاده از ماســك باشد، كمتر هم 
نيســت و دور از واقعيت نيســت اگر خوش بينانه گفته شود، فقط 

نيمى از مردم همدان يعنى 50درصد ماسك مى زنند!!! 
 قضاوت درســت نســبت به چند و چون و كيفيت استفاده مردم 
همدان از ماســك يا تظاهر به ماسك زدن براى مقابله با كرونا اين 
اســت كه، هر قشــر از مردم در نقاط خاصى از شــهر و يا فعاالن 
كســب وكار در هر صنف و حرفه اى به اقتضــاى فرهنگ و بينش 
اجتماعــى خود در اين اوضاع و احوال كرونايى شــرايط را درك 

مى كنند و ماسك مى زنند يا نمى زنند. 
مثــًال در هميــن شــهر همــدان اكثريــت صاحبــان مشــاغل 
فرهنگــى در ســطح شــهر و بازارچه هــا خــود را مقيــد بــه 
رعايــت اصــول بهداشــتى و ايمنــى در برابــر كرونــا مى داننــد، در 
حالــى كــه بيشــتر افــراد شــاغل در كارهــاى خدماتــى و كارگــران 
ــازار  ــاى ب ــازه داران و دادزن ه ــى و مكانيكــى و مغ ــاى فن واحده
ميــوه و تره بارفروشــان ســرگذر و ســبزه ميدان، چاپارخانــه و 
ــمال،  ــى ش ــى در نواح ــاى صنعت ــركاران و  كارگاه ه ــوه تعمي انب
شــرق و غربــى شــهر واقــع در مســيرهاى منتهــى بــه جاده هــاى 
تهــران، ماليــر، كرمانشــاه و ســنندج بــه نــدرت از ماســك 
اســتفاده مى كننــد. البتــه جمعيــت فــراوان چنيــن مشــاغلى بــراى 
ــد و  ــى دارن ــتدالل هاى قابل قبول ــك اس ــردن از ماس ــتفاده نك اس
ــر كار و  ــه درگي ــدت روز ك ــام م ــا در تم ــتان م ــد، دس مى گوين
ــن  ــياهى روغ ــور و س ــى موت ــه چرب ــوده ب ــتيم آل ــرات هس تعمي
ــور  ــه ط ــم ب ــر بخواهي ــن اســت و اگ ــس و بنزي ــوخته و گري س
صحيــح از ماســك اســتفاده كنيــم، روزانــه بايــد حداقــل 50عــدد 
ماســك عــوض كنيــم و عمــًال امكان پذيــر نيســت، امــا در كنــار 
چنيــن جمعيــت انبوهــى از مــردم شــهر همــدان كــه براى ماســك 
ــد،  ــه مى آورن ــل موج ــب وكار دلي ــاعات كس ــود در س ــزدن خ ن
افــراد زيــادى هــم از بيــن زنــان و مــردان اغلــب جــوان هســتند 
كــه هيــچ دليــل درســت و محكمه پســندى بــراى ماســك نــزدن 
و انتشــار ويــروس كرونــا ندارنــد و ناگفتــه پيداســت كــه بــراى 
راحتــى خــود و جلوه گــرى در روزگار جوانــى و شــادابى خــود 
ــاع و  ــن اوض ــردم در اي ــارات م ــه زدن ماســك و انتظ ــبت ب نس
احــوال ســخت و خطرنــاك، بى توجــه و بى اعتنــا هســتند و 
ــبتًا  ــى نس ــون و در زمان ــه تاكن ــزد ك ــم نمى گ ــان ه ــًال ككش اص
ــه جمــع آن  ــى ك ــان ايران ــر از هموطن كــم بيــش از 86 هــزار نف
ــه  ــال ب ــر ابت ــر اث ــزرگ مى شــود ب شــامل جمعيــت يــك شــهر ب
ــدود  ــد و ح ــت داده ان ــود را از دس ــان خ ــا ج ــروس كرون وي
4ميليــون هموطــن نيــز تاكنــون از گزنــد كرونــا در امــان نبــوده و 

ــيده اند. ــا را چش ــت كرون ــن عفري ــش زهرآگي ني
قابل تأمل و تأسف است كه تا پيش از خيز پنجم ويروس كرونا كه در 
برهه كنونى در سرتاسر كشورمان پيچيده است، از سوى جامعه پزشكى 
و مسئوالن مربوطه مرتب هشــدارهاى الزم به مردم داده شده است، 
اما كسانى كه دوست ندارند براى سالمتى خانواده خود وجود ماسك 
را تحمل كنند، دائم بهانه مى آورند كه، واكســينه كنيد تا بيمار نشويم! 
البته وظيفه هر دولتى است كه نسبت به ايمنى مردم خود در برابر هر 
تهديدى اقدام كند و واكسيناســيون اقشــار مردم در اين برهه زمانى 
از وظايف دولتمردان اســت، اما وقتى به هر دليل ســرعت عمل ستاد 
ملى مقابله با كرونا براى واكسيناســيون عمومى پايين است و در اين 
نوشتار هم قصد نداريم به اين موضوع بپردازيم، دليلى ندارد كه مردم 
دستى دستى و آگاهانه خود را در برابر كرونا خلع سالح كنند و جامعه 

را بيشتر از اين مقابل اين دشمن بزرگ بى دفاع بگذارند.
بدون شــك چنانچه مردم بيشــتر و فراگيرتر پشت و پناه يكديگر 
باشــند و با عزت نفس بيشترى مشــكالت انكارناپذير مربوط به 
رعايت فاصله هاى اجتماعى و اصول دســت و پاگير بهداشــتى را 
رعايت كنند، جامعه زودتر به ساحل نجات از اين مخمصه خواهد 

رسيد.

دنياى اقتصاد: معماى مصرف برق در ايران 
 فعًال بزاريد به جوج زدن تو شمالشون برسن!!
آفتاب: محدوديت هايى كه در حد حرف باقى ماند

 فعًال زياد جناييش نكنيد تا كرونا يه دورى بزنه!!
جام جم: رانت هاى زيرزمينى براى افراد خاص

 مى خوان يه موقع ريا نشه!!
شرق: مجلس عليه مجلس

 گل به خودى! !
جمهورى اسالمى: همكارى مردم كاهش خاموشى ها را رقم زد

 اينا همه از صدقه سرى آخر هفته هاى شلوغ جاده چالوسه!!
ابتكار: مسير پر پيچ و خم صاحبخانه شدن

 اين داستان سر دراز داره حاال!!
جوان: برق از سر يارانه پنهان پريد

 نكنه برقش 3 فاز بوده!!
شهروند: سرنگ زياد، واكسن كم

 جا تره و بچه نيست!!
ايران: رده بندى اقتصادى استان ها

 بدون شرح!!
قدس: در آرزوى چهارچرخ ارزان قيمت

 آرزو كه بر جوانان عيب نيست!!
 راه مردم: مرغ دوباره پر كشيد

 پراشو كه چيده بودن؟!!
كائنات: سهام عدالت گرو بگذاريد وام 7 ميليونى بگيريد

 اينم يه ترفند جديد در نبود ضامنه!!
نسل فردا: ابالغ به آب، فرمان به ارز
 به در مى گن كه ديوار بشنوه!!

يادگار امروز: بورس سبز شد
 اگر پا رو ُدمش نذاريد هميشه سبزه!!

دستگيري باند سارقان منزل در همدان
 رئيس پليس آگاهي اســتان از شناســايي و دستگيري باند سارقان 

منزل خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري پليس، علي اسدبيگي در تأييد اين خبر گفت: 
در پي وقوع ســرقت هاي متعدد منزل با اين شيوه و شگرد كه سارقان 
اغلب شبانه در ايام پاياني هفته با شناسايي منازل آپارتماني تك واحدي 
پس از اطمينان از خالي بودن ســكنه در فرصت مناســب وارد منزل 
شده و اقدام به سرقت طالجات، وجه نقد و اشياى كم حجم مي كنند، 
رسيدگى به اين موضوع در دســتور كار مأموران پليس آگاهى استان 

قرار گرفت.
وى در ادامه بيان كرد: اكيپ هايي متشكله از كاراگاهان پليس آگاهي به 
محله هاي مورد هدف سارق يا سارقان اعزام شدند كه به يك دستگاه 
تاكســي غيربومي با 2نفر سرنشين مشــكوك و آنان را در حين انجام 

سرقت دستگير كردند.
رئيس پليس آگاهي اســتان افزود: در بازرسي بدني از متهمان، آالت و 
وســايل موردنياز براي سرقت كشف شــد و هر 2 نفر متهم به پليس 

آگاهي تحويل داده شدند.
اســدبيگى گفــت: در تحقيــق از متهمــان مشــخص شــد كــه آنهــا بــا 
كرايــه كــردن خــودرو تاكســي از شهرســتان مبــدأ در روز جــاري بــه 
همــدان آمــده و قصــد ســرقت منــزل را داشــتند كــه توســط مأموران 

ــتگير شدند. دس
وى در پايــان بــه همشــهريان عزيــز توصيــه كــرد كــه هنــگام خروج 
ــان  ــا اطرافي ــايگان ي ــه همس ــاً ب ــي حتم ــدت طوالن ــه م ــزل ب از من
ــدار  ــه مق ــات ب ــتن طالج ــالع داده و از گذاش ــود اط ــك خ نزدي

ــد. ــودداري كنن ــزل خ ــارف در من غيرمتع

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

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

برابر رأي شــماره 442-1400/03/13 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى طاهره ســلطانمرادى فرزند براتعلى به شماره 
شناسنامه 166 صادره از كبودراهنگ در اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 
149 مترمربع پالك 11713 فرعى از 139 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 1071 فرعى 
از 139 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى مع الواســطه از مالك 
رسمى آقاى فتح اله و بانوگالبتون محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 147)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/21
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى

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

برابر رأي شــماره 540-1400/03/26 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى منصور طالئى فرزند اســمعيل به شماره 
شناسنامه 84 صادره از بهار در اعيانى ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 136/33 
مترمربع پالك 11710 فرعى از 139 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 425 فرعى از 
139 اصلــى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى مع الواســطه از مالك 
رسمى آقاى اســماعيل طاليى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 141)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/21

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهـى مناقصه

كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان

واگذارى اجراى عمليات تكميلى ساختمان آمفى تئاتر،احداث سرويس بهداشتى
 توسعه ساختمان نگهبانى و محوطه سازى در اردوگاه فجر

كميته امداد امام خمينى(ره) (استان همدان) در نظر دارد اجراى عمليات تكميل كارهاى محوطه سازى و ساختمان خود را از طريق 
مناقصه عمومى يك مرحله اى به اشخاص حقوقى واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا اشخاص حقوقى داراى تأييديه صالحيت مى توانند جهت اطالع از نحوه شركت در مناقصه و نحوه دريافت اسناد از طريق سامانه ستاد (سامانه تداركات 
الكترونيك دولت) به نشانى www.setadiran.ir مراجعه نمايند.

محل سامانه تداركات الكترونيكى دولت زمان و مهلت دريافت اسناد تحويل پيشنهادها و گشايش آنها:
- زمان اولين انتشار آگهى ارسال به صفحه اعالن عمومى: روز سه شنبه تاريخ 1400/04/22 ساعت 8 صبح 
- مهلت دريافت اسناد از سامانه تداركات الكترونيكى دولت: روز يك شنبه مورخ 1400/04/27 تا ساعت 14

- محل تحويل پيشنهادها: سامانه تداركات الكترونيكى دولت
- آخرين مهلت تحويل پيشنهادها: ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06

- محل گشايش پيشنهادها: ساختمان اداره كل كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان 
- زمان گشايش پاكات: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/05/09

- تاريخ بررسى پيشنهادات: جلسه بررسى پيشنهادات و بازگشايى پاكات روز شنبه مورخ 1400/05/09 ساعت 10:00 در محل سالن جلسات اداره كل كميته 
امداد امام خمينى(ره) استان همدان مى باشد. حضور نماينده مناقصه گران با ارائه معرفى نامه از طرف شركت بالمانع است. (با توجه به شيوع ويروس منحوس 
كرونا با تأكيد بر رعايت پروتكل هاى بهداشتى و نكات ايمنى به منظور پيشگيرى و مقابله با شيوع اين بيمارى، بين اعضا جلسه هماهنگى قبل از حضور 

نماينده الزامى مى باشد).
- ساير موارد در اسناد مناقصه موجود است و پيشنهاد دهندگان بايد تمام اسناد و فرم هاى پيوست را با قيد اينكه مورد قبول است، ممهور به مهر شركت 

و امضاء ضميمه پيشنهاد كرده و نسبت به ثبت و بارگذارى اسناد تكميل شده مناقصه و فرم هاى مربوط در سامانه ستاد اقدام نمايند.
- تضمين شركت در مناقصه: سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكى با اعتبار 3 ماهه و قابل تمديد تا 3 ماه ديگر بوده و به ميزان 6,169,440,000 

ريال (شش ميليارد و صد و شصت و نه ميليون و چهارصد و چهل هزار ريال) مى باشد كه اصل آن بايد در پاكت الف تحويل مناقصه گذار گردد.
- كميته امداد امام خمينى(ره) در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

 (م الف 560)

نيلوفر بهرمندنژاد »
 توليد فاضالب هاى شهرى در 
ســال هاى اخير رشد بى سابقه اى 
داشته است و چنانچه اين حجم 
قابل توجــه فاضالب به صورت 
اصولــى تصفيــه و دفع نشــود، 
صدمــات جبران ناپذيــرى  بــه 

محيط زيست وارد مى كند.
تخليــه بى رويــه فاضالب ها به 
رودخانه ها اثرات زيان بارى را به 
زمين هاى  به ويژه  محيط زيســت 
كشاورزى  كه با اين منابع آبيارى 
مى شــوند، وارد كرده اســت. به 
طورى كه امروزه به دليل نبود آب 
كافى  و خشكســالى بسيارى از 
كشاورزان از فاضالب هاى شهرى 

براى آبيارى مزارع خود اســتفاده مى كنند  كه 
مى تواند  شــايع ترين بيمارى ناشى از مصرف 
ســبزيجات و صيفى جــات آبيارى شــده با 

فاضالب را در بر داشته باشد.
متأســفانه در روند توليد ســبزيجاتى كه در  
شهرســتان همــدان و برخى از روســتاهاى 
اطراف آن نيز ديده مى شود اين است كه مزارع 
كشــاورزان با فاضالب ها ادغام شــده و وارد 

مزارع مى شود.
در واقــع كم كــم با گســترش شهرنشــينى، 
پساب هاى خارج شــده از منازل افزايش پيدا 
كرده و متأســفانه به آب هــاى جارى ريخته 
مى شود، در واقع رودخانه هاى فصلى با ورود 
فاضالب شــهرى تداخل كرده و حق آبه هاى 

كشاورزان از بين رفته است.
بــروز بيمارى هايى نظير ســرطان كه يكى از 
علت هاى آن ســبزى هاى آلــوده بخصوص 
ســبزيجات برگى كه به صورت خام مصرف 
مى شوند مى باشــد اين درحالى است كه اين 
ســبزى ها از لحاظ ذاتى به مــواد خطرناك و 
ناسالم آلوده مى شــود و شستن آن تأثيرى در 
سالمت سبزى ها نخواهد داشت، زيرا آلودگى 
آن تنها در گل والى نيست بلكه به بافت سبزى 

نفوذ كرده است.
كارشــناس جهادكشــاورزى در گفت وگوى 
اختصاصــى بــا همدان پيام گفت: براســاس 

گرفته  صورت  بررسى هاى 
حدود 650  ســال 95،  در 
تــا 700 هكتــار از اراضى 
شهر  كشاورزى  حاصلخيز 
همدان  در تماس مســتقيم 
با فاضــالب قرار گرفته اند. 
فاضالبى كه در گذشته آب 
پاك و ســالمى بوده است، 
اما شهرنشــينى و مهاجرت 
از روســتاها  ســبب آلوده 
شــدن اين آب هاى جارى 

شده است.
 سيامك صادقى افزود: حدود 200هكتار از اين 
اراضى مربوط به سبزيجات آلوده، 150هكتار 
جنگل هــاى چوبى با فاضــالب و300تا250

هكتــار هم  مربوط به ســيب زمينى، باقالى و 
غالت مى باشد.

 از اراضــى كشــاورزى به صورت  
هفتگى بازديد مى شود

وى بيان كرد: از ســال 95 تاكنون به صورت 
هفتگى  از اين 200 هكتار اراضى كشــاورزى  
مربوط به ســبزيجات برگى بازديد مى شود به 

دليل اينكه اين ســبزيجات به 
صورت خام توســط انسان ها 
مصرف مى شــود و بر همين 
اســاس تصميــم گرفتيــم با 
صالحديد مراكز بهداشــت به 
اين نتيجه برسيم كه در فرصت 
باقى مانده در اولويت  نخست 

به آن رسيدگى كنيم.
صادقى گفت: ساير محصوالتى 
كه پخته مى شــوند در اولويت 
دوم قــرار دارند و محصوالتى 

مانند غالت، (گندم و جو) كه در ارتباط مستقيم 
با مصرف انســان ها نيســتند در اولويت سوم 
هســتند، البته ناگفته نماند كه با مديريت هاى 
انجام شــده از طرف جهادكشاورزى و مراكز 
بهداشت بيشترين مصرف آب هاى فاضالبى را 
به درختان غيرميوه كه براى توليد چوب به كار 

مى روند اختصاص داده ايم.

 حفر 2 حلقه چاه بــراى تأمين آب 
سالم جهت آبيارى سبزيجات برگى

وى با اشــاره بــه اينكه حفر چاه در اســتان 
همدان به دليل كمبود آب ممنوع اســت بيان 
كرد: با توجه بــه همكارى هاى الزم از طرف  
اداره آب و منطقه اى استان  2 حلقه چاه براى 
ســبزى كارى در اختيار كشاورزان قرار گرفت 
كه از اين آب براى آبيارى 
ســبزيجات برگــى كه به 
مصرف  خــام  صــورت 
مى شوند مورد استفاده قرار 

گيرد.
كه  اســت  درحالى  ايــن 
برخــى از كشــاورزان به 
دليل اســتفاده غيرمجاز از 
آب فاضالب براى آبيارى 
ســبزيجات برگى ابتدا به 
مراكز بهداشت و سپس به 
مراكز قضايى معرفى كرديم كه به خاطر رعايت 
نكردن مقررات بهداشتى دستور حكم قضايى 
برايشان صادر شــد و جريمه نقدى پرداخت 

كردند.
صادقــى گفت: از جملــه اقداماتى كه براى 
مديريت ايــن 200 هكتار زميــن آلوده در 
اين چند ســال اخير صورت گرفته اســت 
مى تــوان به اجراى كالس هاى آموزشــى و 
نصب بنر براى تشــويق بيشــتر كشاورزان 
جهت سالم ســازى آب در اختيار كشاورزان 
و همچنيــن  گرفتن مجوز حفر چاه از اداره 

آب منطقه اى اشاره كرد.

  ســطح كشت 
بذرى  ســبزيجات 
بــا آب فاضالب به 

70هكتار رسيد
جهــاد  كارشــناس 
كشــاورزى در ادامــه 
افــزود: در نهايــت با 
كه   كنترلى  و  نظــارت 
بــا بازديدهــاى مكرر 
توســط ما و همكاران 
مراكز بهداشت صورت  گرفت توانستيم حدود 
100هكتار از اين زمين هاى آلوده را مديريت 
كنيم كه به آب ســالم دسترسى پيدا كنند كه 
فقط اين100 هكتار سبزيجات برگى را شامل 
مى شــود و مابقى آن يك قطعه 70 هكتارى 
در منطقه مجيدآباد  شــهر همدان است كه به 
هيچگونه امكانات از قبيل حفر چاه دسترسى 
نداشتند. در همين راستا تصميم گرفتيم كه با 
200 نفــر از كارگران تعامل كنيم كه فقط حق 
توليد ســبزيجات بذرى دارند كه به صورت 

پخته مصرف مى شوند.
همچنيــن 30 هكتار از اراضى هــم به دليل 
اينكه با سياســت هاى ما مطابقت  نداشت و 
به دليل اينكه دسترســى به آب ســالم جهت 

حفر چاه نداشــتند  به هميــن دليل بدون 
كشت محصولى باقى ماند و در نهايت 

توانستيم  تقريباً 200 هكتار سبزى 
آلوده را در 3 ســال به صورت 

مستمر مديريت كنيم.

فاضالب  آب  بيشتر   
جنگل هاى  آبيارى  براى 

چوبى استفاده مى شود
ســاير  كرد:  بيــان  صادقــى 

ســيب زمينى  مانند  محصوالت 
و باقالى كه توســط آب وفاضالب 

آبيارى مى شــوند در اولويت دوم قرار 
دارنــد كه فكــر مى كنم بــاالى 200 هكتار 

ســيب زمينى فاضالبى در على آباد 
فرهنگيان، امزاجرد و... داشتيم كه با 
اطالع رسانى هاى صورت گرفته در 
حال حاضر به 98 هكتار سيب زمينى 

آلوده رسيده است. 
وى در پايان گفت: شــايد درصد 
كمى از سبزى همدان از خود استان 
تهيه مى شود، اما بيشتر آن  از بيرون 
اســتان وارد مى شود و نياز به اقدام 

سراسرى وجود دارد.
كارشناس بهداشــت محيط و كار 
معاونت بهداشــتى نيز در اين باره 
بيان كرد: در راستاى اجراى برنامه 
سالمت و امنيت غذايى و به منظور 
پيشــگيرى از شــيوع بيمارى هاى 
منتقله از آب و غــذا بازديدهايى 
از سطح مزارع استان انجام مى شود به طورى 
كه  جلوگيرى از آبيارى سبزيجات با فاضالب 
مورد توجه ماست و مرتب بازديدهايى انجام 

مى شود .
مهــدى خدابخشــى گفت: ايــن بازديدها با 
همكارى سازمان جهادكشاورزى و گاهى اداره 
آب وفاضــالب انجام مى شــود و اگر موردى 
باشد حتماً گزارش مى شــود، البته سطح زير 
كشت سبزى با فاضالب كم شده، اما متأسفانه 
آمار كشت سيب زمينى به شدت باال رفته است 

و نگرانى در اين زمينه وجود دارد.
وى بيان كرد: مصرف سبزيجاتى كه با آب هاى 
آلوده و فاضالب آبيارى مى شــوند، مى تواند 
منجر به بروز بيمارى هاى خطرناكى همچون 
اسهال و اســتفراغ و تب روده شود كه تهديد 

جدى براى سالمت افراد تلقى مى شود.
خدابخشى با بيان اينكه اين سبزى ها از لحاظ 
ذاتى به مواد خطرناك و ناسالم آلوده مى شوند 
و شســتن آنها تأثيرى در ســالمت سبزى ها 
نخواهد داشــت گفت: زيرا آلودگى آنها تنها 
در گل والى نيســت بلكه به بافت سبزى نفوذ 
مى كند و مى تواند صدمات جبران ناپذيرى را بر 

سالمت انسان بگذارد.

فاضالب دزدى در همدان ادامه دارد

كشت با آب آلوده در شمال شهر
يام

ن پ
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يادداشت خبـر

گزارش مركز آمار ايران و جايگاه مبهم 
استان در رشد اقتصادى 

 اخيراً مركز آمار ايران براساس شاخص محصول ناخالص داخلى، 
رشد اقتصادى استان ها را از سال 1390 تا 97 محاسبه كرده است.

نتايج حاصل از اين محاســبه در دو بخش محصول ناخالص داخلى 
و رشته فعاليت ها شامل كشاورزى، استخراج معدن، صنايع، خدمات 

جايگاه استان ها را به لحاظ رشد اقتصادى نشان مى دهد.
در گزارش مركز آمار ايران كه 10 اســتان اول در هر بخش معرفى 
شــده است، اسمى از استان همدان نيســت و اين نشان مى دهد كه 
رشد اقتصادى استان حتى در سال هاى رونق اقتصادى كشور چندان 
چشــمگير نبوده و در بهترين حالت در شــرايط متوسط قرار گرفته 

است.
نكتــه جالب اينكــه در بخش هايى مثل كشــاورزى نيــز كه جزو 
محورهاى توسعه استان محسوب مى شود، همدان نتوانسته در جمع 

10 استان نخست قرار بگيرد.
ــاخصى  ــوان ش ــه عن ــادى ب ــد اقتص ــت رش ــه اهمي ــه ب ــا توج ب
مهــم  در توســعه يافتگى و اينكــه در نظــر گرفتــن شــاخص 
ــد توســعه اســتان و  ــر رون ــرخ رشــد اقتصــادى، بررســى دقيق ت ن
ــه ايــن  ــد، پرداختــن ب ــده را تســهيل مى كن ــراى آين ــزى ب برنامه ري
ــرورى  ــان ض ــط كارشناس ــى آن توس ــتان و بررس ــوع در اس موض
ــا هــم جــاى خالــى چنيــن شــاخص مهمــى  ــه نظــر مى رســد ت ب
ــكار  ــم اف ــود، ه ــر ش ــط پ ــتگاه هاى ذى رب ــاى دس در گزارش ه
ــزان توســعه يافتگى اســتان  ــان مي عمومــى بيــش از پيــش در جري

ــد. ــرار گيرن ق
از طرفى الزم است نقش هريك از دستگاه ها در تحقق شاخص هاى 
موردنظر مشــخص و مورد ارزيابى قرار گيرد تا بهتر بتوان به نتايج 

واقعى در اين زمينه دست يافت.
به هرحال وضعيت استان به لحاظ نرخ رشد اقتصادى و ميزان تحقق 
اهداف موردنظر در اين زمينه مبهم و نامشــخص است، هر چند با 
استناد به گزارش مركز آمار ايران مى توان گفت كه جايگاه استان در 

اين خصوص در سطح مطلوبى نيست.

مطالبات بيش از 400 ميليارد ريالى آبفاى استان همدان 
از مشتركان

 مديرعامل شركت آب وفاضالب استان همدان از مطالبات آب بهاى بيش از 428 ميليارد 
و 230 ميليون ريالى آبفاى استان از مشتركين خانگى و دستگاه هاى دولتى استان خبر داد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران، ســيد هادى حسينى بيدار، با اشــاره به مجموع مطالبات 
آب بهاى آبفاى اســتان گفت: مجموع مطالبات شــركت آب وفاضالب استان همدان از 
مشــتركين خانگى و ارگان هــا بيش از 428 ميليارد و 230ميليون ريال اســت كه از اين 
رقم بيش از 339 ميليارد و 48ميليون ريال مربوط به مشــتركين خانگى و بقيه مربوط به 

ارگان هاى استان است.

وى افزود: برهمين اساس دانشگاه علوم پزشكى در بخش بيمارستانى با بيش از 10ميليارد 
و 271 ميليــون ريال، نيرو هاى مســلح با بيــش از 60 ميليارد ريال بدهــى و اداره كل 
آموزش وپــرورش با بيش از 9 ميليارد و 597 ميليون ريال، 3ارگان نخســت در ليســت 

بدهى هاى سنواتى شركت آب وفاضالب استان هستند.
حســينى بيدار با اشــاره به ديگر ارگان هاى بدهكار اســتان  بيان كرد: همچنين اداره كل 
ورزش وجوانان اســتان با بيش از 7ميليارد و 68 ميليون ريال، طرح هاى مسكن مهر استان 
با بيش از 4 ميليارد و 514 ميليون ريال، دانشــگاه علوم پزشكى در بخش غيربيمارستانى 
با بيش از 4 ميليارد ريال بدهى، شــركت مخابرات با بيش از يك ميليارد و 841 ميليون 
ريــال و ســازمان حمل ونقل و پايانه ها با بيش از يك ميليــارد و 278ميليون ريال، ديگر 
ارگان هاى بدهكار به آبفاى استان هستند. وى با بيان اينكه برخى فرماندارى ها، دادگسترى، 

اداره كل ثبت اسناد و امالك و شــركت شهرك هاى صنعتى نيز در ليست بدهكاران قرار 
دارند، گفت: بخشى از مطالبات شركت آب وفاضالب استان همدان نيز مربوط به اداره كل 
تعاون، جهادكشاورزى، اداره كل ارشاد اسالمى، سازمان زندان ها، سازمان بهزيستى، سازمان 
آموزش فنى وحرفه اى، اداره كل اوقاف و امور خيريه، شــركت توزيع برق، اداره كل ثبت 
احوال، بانك مسكن، اداره كل هواشناسى، اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان است. 
حسينى بيدار بيان كرد: بيش از 9 ميليون و 610 هزار ريال از بدهى ها نيز مربوط به امالك 
غيرمجاز اســتان اســت. مديرعامل آبفاى اســتان در پايان با بيان اينكه اجراى طرح هاى 
آبرسانى هزينه بر است و انجام آنها تنها با هزينه كرد بودجه هاى دولتى امكان پذير نيست، 
گفت: گسترش خدمات آب وفاضالب در شهر هاى استان در گروى پرداخت بهنگام آب 

بها از سوى مشتركين خانگى و غيرخانگى است.

مدت قرارداد: يك سال شمسى از تاريخ 1400/08/01 لغايت 1401/07/30  مي باشد .
شرايط متقاضي و مدارك مورد نياز : 

* بارگذاري گواهي تأييد صالحيت معتبر از مراجع ذيصالح در زمينه حمل و نقل
* بارگذاري گواهي تأييد صالحيت ايمني معتبر صادره از سازمان تعاون،كار و رفاه اجتماعي براي كليه شركت كنندگان 

* بارگذاري گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي صادره از سازمان امور مالياتي و همچنين ارائه مفاصا حساب تأمين اجتماعي قراردادهاي قبلي براي تمام 
شركت كنندگان

*  بارگذاري تصوير كارت ملي و شناسنامه مدير عامل و اعضاء هيأت مديره شركت،تصوير صفحات اساسنامه شركت،آگهي تأسيس شركت به همراه آخرين 
تغييرات آن ثبت شده در روزنامه رسمي (جهت شركت هاي پيمانكاري)

* بارگذاري تصاوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي (جهت شركت هاي پيمانكاري)
* بارگذاري تصاوير قراردادهاي انجام كار مشابه و تصاوير رضايت نامه (اصل يا برابر اصل شده) از كارفرمايان قبلي در خصوص كيفيت پيمانها (حدأقل 
3 مورد)(توضيح اينكه جهت بارگذاري تصوير قراردادها صرفاً صفحه اول قرارداد ،  صفحه مربوط به مبلغ قرارداد و صفحه امضا طرفين قرارداد كافيست 
(مضافاً اينكه مناقصه گزار مختار خواهد بود نسبت به استعالم عملكرد شركت كنندگان در مناقصه از ساير ادارات ، ارگانها و سازمانهاي مربوطه اقدام و 
از نتيجه آن در ارزيابي مناقصه استفاده نمايد . همچنين در صورت داشتن قرارداد انجام كار مشابه با مناقصه گزار ، ارائه رضايت نامه در تمام قراردادهاي 

منعقده با كارفرما الزامي مي باشد)
* بارگذاري گواهي امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمي براي فرد يا افرادي كه طبق اساسنامه شركت و آگهي آخرين تغييرات (چاپ شده در روزنامه 

رسمي) مجاز به امضاء اسناد تعهدآور مي باشند . (جهت شركت هاي پيمانكاري) 
* تأمين اعتبار گواهينامه هاي مورد اشاره در بندهاي فوق در طول مدت فرآيند تشريفات برگزاري مناقصه و اجراي كار ، الزم و بر عهده شركت كننده 

در مناقصه مي باشد .
* در صورت اعالم مناقصه گزار ، ارائه اصل و يا تصوير برابر اصل شده كليه مدارك فوق (در دفاتر اسناد رسمي) از سوي شركت كنندگان الزامي خواهد بود .   
* شركت كنندگان مي بايست اسناد مناقصه را با استفاده از توكنهاي مربوطه ، مهر و امضاي ديجيتال نموده و بارگذاري نمايند . الزم بذكر است صرفاً اسناد 
پاكتهاي پيشنهاد (ب) و (ج) داراي مهر و امضاي الكترونيكي مورد پذيرش است و در جلسه بازگشايي پاكت هاي (ب) و (ج) اسناد فيزيكي (كاغذي) و 

اسناد فاقد مهر و امضاي الكترونيكي (داراي مهر و امضاي گرم) به هيچ وجه مورد پذيرش نيست . 
* مناقصه گران بايستي با مراجعه به دفاتر صدور گواهي امضاي الكترونيكي ، گواهي هاي "مهر سازماني" و " امضاي شخص حقيقي وابسته به غير دولت 
(براي تمامي صاحبان امضاي شركت)" را به توكن خود اضافه نموده و فايل هاي پي دي اف موجود در پاكتهاي (ب) و (ج) را با استفاده از نرم افزاري كه در 
منوي "امضاي الكترونيكي" سامانه ستاد تعبيه شده ، مهر و امضاي ديجيتال نموده و سپس جهت بارگذاري پاكت ها اقدام نمايند . جهت كسب اطالعات 

بيشتر با مركز تماس سامانه ستاد به شماره 1456 تماس حاصل فرماييد.
* ضمناً بازگشايي پاكت ها با حداقل سه شركت كننده  انجام خواهد شد .

* مسئوليت صحت و سقم مستندات ارائه شده بر عهده مناقصه گر مي باشد و در صورت مغايرت و اثبات خالف آن ، عواقب بعدي بر عهده مناقصه گر 
مي باشد . سپرده شركت در مناقصه شركتها و مؤسساتي كه در سطح كليه شركتهاي تابعه وزارت نفت ممنوع المعامله مي باشند ، در صورت شركت در 
مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد گرديد . ضمناً به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از مهلت مقرر واصل 

گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
مناقصه گران محترم در صورت لزوم مي توانند با شماره تلفن 38262140-081 داخلي 242 و 126 تماس حاصل نمايند.

تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم : 1400/04/26 تاريخ انتشار آگهي نوبت اول : 1400/04/22  
روابط عمومى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان

شــركت ملــى پخــش فــرآورده هــاى نفتــى منطقــه همــدان بعنــوان مناقصه گــزار در نظــر دارد مناقصــه مشــروحه 
ذيــل را از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت برگــزار نمايــد . كليــه مراحــل برگــزاري مناقصــه از طريــق 

ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت (ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و بــه درخواســتها و 
مداركــي كــه غيــر از ســامانه مذكــور ارســال گردنــد ترتيــب اثــر داده نخواهــد شــد . 
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ا
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نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرين آئين نامه تضمين معامالت دولتي مصوبه هيئت محترم وزيران و يا واريز 

سپرده نقدي به حساب شماره 9200030173 بانك ملت شعبه جهان نما و با شناسه واريز 30126  به مبلغ مندرج در جدول فوق مي باشد . (اعتبار ضمانت نامه هاي صادره به 
مدت 3 ماه از آخرين مهلت بارگذاري اسناد) توضيح اينكه تحويل فيزيكي پاكت حاوي تضمين تا قبل از جلسه بازگشايي پاكتها به دبيرخانه كميسيون مناقصات به آدرس همدان ، 

آرامگاه بوعلي سينا ، جنب شركت مخابرات استان ، شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان الزامي است . 
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 در 2روز گذشــته بار ديگر مرغ به 
چالش جدى تبديل شــده به طورى كه 
ديروز صبح در ســطح بــازار و مراكز 
عرضه كننده گوشــت و مــرغ مردم با 
دســت خالى از تهيه مرغ بــه خانه باز 
مى گشتند و مرغ تا ساعاتى از بعدازظهر 

در همدان وجود نداشت.
اين شرايط در حالى است كه در ديروز 
بعدازظهر  مرغ برخى از شهرســتان ها 
از جمله تويســركان بــا قيمت 23هزار 
و 900 تومــان به فروشــندگان مرغ و 
تخم مرغ در همدان فروخته شــده و با 
قيمت 24هزار و 900 تومان هم در بين 

مردم توزيع شده است.
اين يعنــى زنگ خطرى جــدى براى 
مديران اقتصادى اســتان كــه در كنار 
مديريت مشكالتى كه تحت تأثير تحريم 
و گرانى متوجه مردم شده است بايد در 
نحوه تأمين نيازهاى اساســى مردم در 

بخش اقتصادى نيز توجه ويژه كنند.
اگرچه مســئوالن معتقدند كمبودى در 
خصوص مرغ و گوشت متوجه همدان 
نيست، اما اگر به گفته هاى توليدكنندگان 
و مرغــداران در اســتان گــوش كنيم 

حكايت چيز ديگرى خواهد بود.
متاســفانه به دليل خشكســالى كه در 
همدان در اثر كم آبــى رخ داده گرانى 
شــديد نهاده هــاى دامى حــال و روز 
خوشــى ندارد و با مشــكالت بســيار 
دســت به گريبان است تنگناهايى كه به 
گفته مرغداران، امــان آنان را هم مانند 
دامداران بريده و بــه مانع بزرگى براى 
اســتمرار فعاليت در ايــن بخش تبديل 

شده است.

بر همين اســاس يكــى از داليل اصلى 
گرانــى مــرغ و كمبــود آن در همدان 
مشــكالتى در تأمين كنجاله سويا است 
كه در كنــار ذرت منبع اصلــى تغذيه 

مرغ ها در مرغدارى هاى همدان است.
از طرفى نگاهى به قيمت مرغ در 6 ماهه 
اخير نشان مى دهد با وجود تغييراتى كه 
در بخش هاى مختلف رخ داده و سبب 
گرانى يكباره كاالهاى اساسى شده است 
قيمــت مرغ، اما در هميــن مدت كوتاه 
جهش هاى چندباره داشــته و قيمت آن 
از 15 هــزار تومان تا 35 هزار تومان در 
اين مدت نوسان داشته كه نشان از رشد 
نجومى قيمت مرغ در همدان اســت به 
عبارتى اين نوســان تا جايى پيش رفته 
اســت كه مرغ در اين مــدت در بازار 
دولتى به طــور ميانگين بيش از 2 برابر 
افزايــش قيمت داشــته و در بازار آزاد 
هم با ترفندهايى از جمله بســته بندى و 
طعم دهندگى به آن تا 85 هزار تومان هم 

فروخته شده است.

حاال هم كه ديروز يك بار ديگر مرغ در 
همدان كمياب شده است و اين درست 
همان زمانى اســت كه قيمــت كنجاله 
ســويا در يكى دو هفته گذشته بين 30

تا 37  هزار تومان كيلويى نوسان داشته 
است از طرفى آخرين تغييرات دالر هم 
حكايت از 25 هــزار تومان دارد و اين 
يعنــى واردات نهاده هايى چون كنجاله 
ســويا با افزايش قيمت همراه است كه 
به ناچار در زنجيــره بعدى يعنى توليد 
و توزيع مرغ و حتى گوشــت قرمز هم 

اثرگذار است.
با اين حال اما در پاسخ به خبرنگار ما 
مرغ  قيمت  نوسانى  افزايش  چرايى  در 
و كمياب شدن روز گذشته آن  برخى 
فروشــندگان  و  همدانى  مرغداران  از 
مــرغ  گفته اند صنعــت مرغدارى در 
ســوءمديريت ها  از  بيشــتر  همــدان 
آســيب ديده اســت تا گرانى و تأمين 
نهاده هــاى دامى اگرچه بــه باور آنان 
يكى  دامى  نهاده هاى  تأميــن  و  گرانى 

روى  پيــش  اساســى  مشــكالت  از 
توليدكنندگان مرغ و گوشــت قرمز در 

است. همدان 
آنــان معتقدند اگر مســئوالن و مديران 
اقتصادى اســتان حمايــت كافى را از 
مرغداران كنند قيمــت مرغ در همدان 
مى تواند نسبت به ساير شهرهاى كشور 
پايين تر باشد و حداقل به روى كيلويى 

20 هزار تومان ثابت باقى بماند.
اين در حالى اســت كه برخى از نهادها 
و دســتگاه هاى مرتبط با اين موضوع از 
جمله پشتيبانى امور دام استان همدان به 
ظاهر به تكاپو افتاده است تا قيمت مرغ 
و گوشت را با توزيع منجمد در همدان 

پايين آورد.
در همين راســتا مديركل پشتيبانى امور 
دام اســتان اعالم كرده است كه توزيع 
گوشــت مرغ منجمد از روز پنجشــنبه 
17 تيرماه بر اســاس تصميمات اعضاى 
كارگــروه تنظيم بــازار در همدان آغاز 
شده اســت و تا رفع نياز مردم همچنان 

ادامه دارد.
ابوالفضل اينانلو در گفت وگو با ايســنا، 
گفته است با هماهنگى هاى انجام شده با 
سازمان صمت، فروشگاه هاى زنجيره اى 
معتبــر در حــال مراجعه به پشــتيبانى 
امور دام هســتند تا بتوانند گوشت مرغ 
منجمــد را دريافت كــرده و در اختيار 

مصرف كنندگان قرار دهند.
وى با بيان اينكه قيمت هر كيلوگرم مرغ 
منجمــد 18هزار و 800 تومان اســت، 
تأكيد كرده است قيمت هر كيلوگرم مرغ 
منجمد مشخص بوده و خارج از قيمت 

مصوب نبايد به فروش برسد.

باز هم قصه تكرار كمبود و افزايش قيمت!

سويا و ذرت، مقصران اصلى گرانى مرغ

 رشد اقتصادى كشور در سال 1399 بدون 
نفت صفر درصد و با نفت 0/7درصد از طرف 

مركز آمار ايران اعالم شده است.
 محاسبه رشــد اقتصادى كه يكى از مهمترين 
شاخص هاى وضعيت اقتصادى كشورهاست، 
شــامل فرايند پيچيده اى  است كه به اطالعات 
گسترده اى نياز دارد. حساب هاى ملى ساالنه به 
قيمت جارى و ثابت محاسبه مى شود(با در نظر 
گرفتن قيمت هاى يك ســال پايه) و نرخ رشد 
از آن به دســت مى آيد. در واقع حســاب هاى 
منطقــه اى ســاالنه  يك بــرش جغرافيايى از 
حســاب هاى ملى مى باشــد كه يكى ديگر از 

فعاليت هاى مركز آمار ايران است.
تهيه مستمر و منظم حساب هاى ملى براساس 
آخرين تجديدنظر سيســتم حساب هاى ملى 
سازمان ملل( SNA) از سال 1373 در برنامه 
كار مركــز آمار ايران قرار گرفت. بدين ترتيب 
مركز آمار ايران هرســاله حســاب هاى ملى را 
براســاس تعاريف، مفاهيــم، طبقه بندى ها و 
روش هاى محاســباتى بين المللى تهيه مى كند. 
حســاب هاى منطقه اى  نيز براساس تعاريف، 
مفاهيــم، اصــول و روش هاى محاســباتى و 
استانداردهاى SNA ســال 2008، هماهنگ 
و ســازگار با حســاب هاى ملى تهيه مى شود. 
اهميت آمارهاى اســتانى، سبب شد تا محاسبه 
حساب توليد استان هاى كشور از سال 1376 در 
دستور كار مركز آمار ايران قرار گيرد و نخستين 
حساب منطقه اي براي همه  استان هاي كشور در 

سال 1379 تهيه شد.
 همچنين نياز به در دســت  داشــتن اطالعات 
به هنگام، با توجه بــه رويدادهاى تأثيرگذار در 
اقتصاد كشــورها سبب شــده است كه اغلب 
كشورها نسبت به توليد حساب هاي زودرس(از 
جمله حساب هاى ملى فصلى) اقدام كنند. در 
همين راســتا و به منظور رفع نيازهاى آمارى 
در برنامه ريزى هاى منطقه اى، تهيه حساب هاى 
منطقه اى زودرس نيز در دســتور كار معاونت 
اقتصادى و محاســبات ملى مركــز آمار ايران 
قرار گرفت. اين حســاب ها با اتكا بر پايه هاى 
محاســباتى و داده هــاى مــورد اســتفاده در 
حســاب هاي ملى فصلي تهيه شــده است و 
حساب هاى  منطقه  اى  زودرس در سال 1399 

در دست محاسبه است.
اما اخيراً مركز آمار ايران اقدام به توليد شاخص 
جديــدى به نــام محصول ناخالــص داخلى 
استان ها به قيمت ثابت(سال پايه 1390) كرده 

است. 
    خالصه  يافته ها از محاسبه محصول ناخالص 
داخلي اســتان ها به قيمت ثابت 1390-1397( 
ســال پايه 1390) را مى توان به شرح زير بيان 

كرد:
    در ســال 1397، در بين اســتان هاى كشور 
بيشترين محصول ناخالص داخلى بدون نفت 
به قيمت ثابت ســال پايه 1390متعلق به استان 

تهران است. 
به اين ترتيب 10 استان تهران، اصفهان، بوشهر، 
خراســان رضوي، خوزستان، فارس، مازندران، 
آذربايجان شــرقي، كرمان و البــرز بيش از 70 
درصــد از توليد ناخالص داخلــى را به خود 

اختصاص  داده اند.
كمترين ســهم محصول ناخالص داخلى بدون 
نفت متعلق به استان ايالم است. سهم 6 استان 
چهارمحال وبختياري،  ســمنان،  اردبيل،  شامل 
كهگيلويــه و بويراحمــد، خراسان شــمالي، 
خراسان جنوبي، ايالم و البته فرامنطقه اى كمتر 

از 6درصد است.
همچنين در زمينه  رشته فعاليت هاى اقتصادى و 
رتبه استان ها مى توان  به موار د زير اشاره كرد:

در ســال 1397 محصــول ناخالــص داخلى 
به قيمــت ثابت رشــته فعاليت كشــاورزى، 
جنگلــدارى و ماهيگيــرى 454579 ميليارد 
ريال اســت. نرخ رشــد اقتصادى اين رشــته 
فعاليت منفى 3/44درصد بوده است و به طور 
متوسط اين فعاليت در سال هاى1390 تا 1397، 
2/78درصد رشد داشته است. استان مازندران با 
9/78درصد بيشترين سهم در محصول ناخالص 
داخلى اين رشته فعاليت را داشته است و سپس 
به ترتيب استان هاى فارس، خوزستان، كرمان، 
تهران، خراســان رضوي و اصفهان بيشــترين 
ســهم ها را دارند. بيشترين نرخ رشد اين رشته 
فعاليت در ســال 1397 نيز متعلق به اســتان 

مازندران با 14/96درصد است.
در ســال 1397 محصــول ناخالص داخلى به 
قيمت ثابت رشــته فعاليت هاى گروه صنعت 

كه شــامل رشــته فعاليت هاى صنعت، تأمين 
برق، گاز، بخار و تهويه هوا، آبرسانى، مديريت 
پســماند، فاضــالب و فعاليت هــاى تصفيه 
ساختمان است، 1730973 ميليارد ريال است. 
نرخ رشــد اقتصادى اين رشته فعاليت ها منفى 
6/76درصد بوده اســت و به طور متوسط اين 
فعاليت ها در ســال هاى1390 تا 1397،  منفى 
0/35درصد رشــد داشته اســت. استان تهران 
با 19/52درصد بيشــترين ســهم در محصول 
ناخالص داخلى اين رشــته فعاليت را داشــته 

است. 
بيشــترين نرخ رشــد متوسط از ســال 1390 
تــا 1397 اين رشــته فعاليت نيــز متعلق به 
استان هاى بوشهر9/17درصد، يزد 4/53درصد، 
سيستان وبلوچســتان 4/14 درصــد و زنجان 

3/65درصد است.
در ســال 1397 بيشــترين نرخ رشدها متعلق 
به اســتان هاى يــزد   13/64درصــد، همدان 

5/33درصد و كردستان  2/46درصد است.
در ســال 1397 محصــول ناخالص داخلى به 
قيمت ثابت رشــته فعاليت هاى گروه خدمات 
كه شــامل رشــته فعاليت هاى عمده فروشي و 
خرده فروشــي، تعمير وســايل نقليه موتورى 
و موتورســيكلت، حمل ونقــل و انبارداري و 
پســت، فعاليت خدماتى مربــوط به تأمين جا 
و غذا، اطالعــات و ارتباطــات، فعاليت هاي 
مالي و بيمه، امالك و مســتغالت، فعاليت هاي 

حرفــه اي، علمي وفني، فعاليت هــاي اداري و 
خدمات پشتيباني، اداره امور عمومي، خدمات 
شهري و تأمين اجتماعى، آموزش، فعاليت هاي 
مربوط به سالمت انسان و مددكارى اجتماعى، 
فعاليت هاى هنر، ســرگرمى، تفريح و ســاير 
خدمات است، 3741752 ميليارد ريال است  .

نرخ رشــد اقتصــادى اين رشــته فعاليت ها 
0/59درصــد بوده اســت و به طور متوســط 
ايــن فعاليت ها در ســال هاى1390 تا 1397 ، 
3/09درصد رشــد داشته اســت. استان تهران 
با 35/50درصد بيشــترين ســهم در محصول 
ناخالص داخلى اين رشــته فعاليت را داشــته 
است و سپس به ترتيب اســتان هاى خراسان 
رضوي  6/65درصد، اصفهــان 6/27 درصد، 
فارس 4/89 درصد و خوزســتان 4/46 درصد 

بيشترين سهم ها را دارند.
بيشــترين نرخ رشد متوســط از سال 1390 تا 
1397 اين رشته فعاليت ها پس از فرامنطقه اى 
با  كهگيلويه وبويراحمد  اســتان هاى  به  متعلق 
4/98 درصد، خراسان جنوبي با  4/92درصد، 
خراسان شــمالي با  4/58درصد و مازندران با 

4/42درصد است.
رشــدها  نــرخ  بيشــترين  ســال 1397  در 
پــس از فرامنطقــه اى متعلق به اســتان هاى 
8/48درصــد،  كهگيلويه وبويراحمــد 
سيستان وبلوچســتان  هرمزگان7/64درصــد، 

5/81درصد و يزد   5/73درصد است.

طبق گزارش مركز آمار 

همدان در رشد ناخالص 
در ميانه هاى جدول قرار گرفت خريد و فروش ملك در همدان 

بازيچه دست بيمارى به نام كرونا

 بنابر گفته رئيس اتحاديه مشاوران امالك همدان هم اكنون به علت 
افزايش بى رويه قيمت مســكن با كاهش 90درصدى خريد و فروش 

ملك مواجه هستيم.
ايــن روزها كرونا براى خود مى تازد و شــايد خبر ندارد هم جان را 
مى گيرد و هم موجب از بين رفتن تعادل در بازارها شده است. اما اين 
ميان افزايش چشمگير قيمت مسكن موجب نوعى ركود شده و گويا 

ديگر ميلى به خريد و فروش ملك ديده نمى شود.
ــه  ــه مصوب ــا اشــاره ب ــه مشــاوران امــالك همــدان ب رئيــس  اتحادي
ســتاد ملــى كرونــا دربــاره تمديــد قــرارداد اجــاره مســتأجران، گفت: 
طبــق مصوبــه ســتاد ملــى كرونــا مســتأجران مى تواننــد يــك ســال 
ديگــر قــرارداد خــود را تمديــد كننــد و مالــكان بايــد 15درصــد بــه 
ــه علــت  ــون ب ــد و هم اكن ــه كنن ــى خــود اضاف ــرارداد قبل ــه ق هزين
افزايــش بى رويــه قيمــت مســكن بــا كاهــش 90 درصــدى خريــد و 

فــروش ملــك مواجــه هســتيم.
ابراهيــم  جمالــى، بــا اشــاره بــه جزئيــات مصوبــه ســتاد ملــى  كرونــا، 
ــتأجران  ــراى مس ــال ب ــك س ــا ي ــد ت ــازه ندارن ــكان اج ــزود: مال اف
ــا افزايــش 15درصــدى  ــد ب ــد، بلكــه مى توانن ــه بگيرن حكــم تخلي
بــه مبلــغ قــرارداد قبلــى، قــرارداد خــود را تمديــد كننــد و هرگونــه 
ــه  ــچ وج ــه هي ــت و  ب ــف اس ــد تخل ــش از 15درص ــش بي افزاي
قابــل قبــول نخواهــد بــود و در صــورت مشــاهده  بــا آن برخــورد 

خواهيــم كــرد.
وى در مــورد پيگيرى تخلفات، گفت: گشــت هاى نظارتى اتحاديه 
مشــاوران امالك و واحد بازرســى اتاق  اصناف هر روزه در سراسر 

شهر به نظارت خود ادامه داده و با هرگونه تخلفى برخورد مى كنند.
جمالى با اشاره به مهاجرت معكوس از شهر به روستا به دليل افزايش 
قيمت اجاره مســكن در شــهر، افزود: به  طور قطع با افزايش اجاره 
بهاى مســكن عده اى از مردم ناچار به اين هســتند كه محل زندگى 
خود را به محالت پايين تر برده و مردمى كه در حاشــيه شهر زندگى 
مى كنند ممكن است به روستا مهاجرت كنند، اما متأسفانه آمار دقيقى 
در اين باره در دســت نداريم و اين موضوع مستلزم تحقيقات گسترده 

است.
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

دونده هاى نوجوان استان 
7 مدال رنگارنگ كسب كردند

 ورزشكاران همدانى در مســابقات قهرمانى دووميدانى نوجوانان 
كشور7 مدال رنگارنگ كسب كردند.

مسابقات قهرمانى دووميدانى نوجوانان كشور كه در تهران برگزار شد 
با درخشش ورزشكاران اســتان همدان همراه شد و دوندگان استان 

موفق به كسب 7 مدال رنگارنگ در اين مسابقات شدند.
در بخش بانوان، صبا فرمانپور بــا ثبت ركورد 30 دقيقه و 15 ثانيه و 
14صدم ثانيه، ركورد ملى ماده پياده روى را به مدت 2دقيقه و 29 ثانيه 
و 44صدم ثانيه در اين رده ســنى را بهبود بخشيد و مقام نخست اين 
دوره از مسابقات را كســب كرد و نسا نجارى ديگر دونده استان در 

همين ماده9 به مقام دوم رسيد.
در بحش آقايان نيز محمدحســن الســت در ماده پياده روى به مقام 
قهرمانــى رســيد و پارســا فاميل بابايى در دو 100متــر و 200متر و 
اميرحســين زندى در دو 110متر با مانع مقام دوم را كسب كردند و 

پوريا وطن نواز نيز در دو هزار متر با مانع  به مقام سوم رسيد.
نفرات برتر اين مسابقات و نفراتى كه حدنصاب الزم را در اردوهاى 
تيم ملى كسب كنند، در مسابقات آسيايى كه در مهرماه برگزار مى شود، 

اعزام مى شوند.

استقبال از نايب قهرمان كشتى
 ناشنواى جهان 

 محمد سياهوشى دارنده مدال نقره مسابقات كشتى ناشنوايان جهان 
پس از ورود به زادگاهش مورد استقبال مسئوالن نهاوند قرار گرفت.

مراســم استقبال از سياهوشــى كشتى گير ناشــنواى نهاوندى كه در 
مســابقات جهانى تركيه موفق به كسب مدال نقره اين مسابقات شد، 
با حضور سرپرست اداره ورزش وجوانان، بخشدار مركزى و رؤساى 
هيأت هاى ورزشــى ناشــنوايان، كشتى و اســكيت و مربيان كشتى 

شهرستان نهاوند برگزار شد.
در اين مراســم سرپرســت اداره ورزش وجوانان شهرستان نهاوند با 
تشــكر از زحمات محمد سياهوشــى قهرمان ارزنده كشتى، مربيان 
پرتالش اين كشــتى گير، رؤســاى هيأت هاى ناشنوايان و كشتى؛ اين 
افتخارآفرينى را به جامعه ورزشــى شهرستان نهاوند تبريك گفت و 
بيان كرد كه سياهوشــى كشتى گير خوش آتيه نهاوندى جهت حضور 
در مســابقات جهانى و پارالمپيك به حمايت مسئولين شهرستانى و 

استانى نياز دارد.
ســليمان جوانمردى گفت: به علت شــيوع ويروس كرونا مسئولين 
شهرستانى و استانى نتوانستند در اين مراسم حضور يابند و در فرصتى 
مناسب توسط مديركل ورزش وجوانان اســتان و نماينده و فرماندار 

شهرستان نهاوند از سياهوشى تجليل و تقدير مى شود.
در اين مراسم مرادى رئيس كميته امداد امام خمينى(ره) قول دادند كه 
در آينده نزديك وام اشــتغالزايى به اين كشتى گير با اخالق نهاوندى 

پرداخت مى شود.

بسكتبال صاحب آكادمى مى شود

 همدان صاحب آكادمى تخصصى بسكتبال مى شود.
مديركل ورزش وجوانان اســتان در نشست بررسى مشكالت هيأت 
بسكتبال استان در حضور اعضاى هيأت بسكتبال استان گفت: بسكتبال 
استان همدان از هيأت هاى فعال و پويا است كه جايگاه هاى خوبى را 

در سطح كشور كسب كرده است.
حميد سيفى با اشاره به فعاليت هيأت  هاى شهرستانى و داشتن تيم در 
مسابقات كشور، افزود: خوشبختانه هيأت بسكتبال به صورت متعادل 
در سراسر اســتان فعاليت مى كند و همواره براى بهترين بودن تالش 

مى كند.
وى با اشــاره به برخى موارد در خصوص جابه جايى سالن بسكتبال 
گفت: هدف اصلى و نهايى ما از تغييرات تبديل به احســن اســت، 
بنابرايــن همه بايد با همراهى و هماهنگى بــراى اجراى هرچه بهتر 
برنامه ها تالش كنيم. بســكتبال همدان داراى جايگاه خوبى در كشور 
اســت، بنابراين بايد با همكارى همه جانبه آكادمى بســكتبال استان 
همدان را راه اندازى كنيم تا عالوه بر ارتقاى جايگاه ورزشــى بتوانيم 

جايگاه علمى خود را نيز ارتقا دهيم.
ســيفى با تأكيد بر اينكه جامعه ورزش وجوانان به  عنوان يك خانواده 
بايد مســائل داخلى خود را در درون خانواده حل وفصل كند، افزود: 
اتحاد اصل اساسى توسعه است كه بايد همه به آن توجه داشته باشيم 
و هيأت بسكتبال بايد در بحث استعداديابى بيش ازپيش فعال شود تا 

بتوانيم براى آينده استان افتخارآفرينى كنيم.

در ليگ قهرمانان شرق آسيا رقم خورد
اقتدار ژاپن و دست هاى خالى چين

 مسابقات مرحله گروهى ليگ قهرمانان فوتبال شرق آسيا با اقتدار 
نماينــدگان ژاپن و ناكامى نمايندگان چين به آخر خط رســيد و در 
نهايت 8 تيم برتر به مرحله حذفى شــرق آسيا صعود كردند. در اين 
رقابت هــا هر 4نماينده ژاپن به همــراه 3 تيم از كره  جنوبى و يك تيم 
از تايلند به مرحله حذفى يك هشتم پايانى صعود كردند و باشگاه  هاى 

چينى با ناكامى بزرگى مواجه شدند و حذف شدند.
تيم هاى اولســان هيونداى كره جنوبى، ناگويا ژاپن، چونبوك موتورز 
ژاپن، كاوازاكى ژاپن، اوزاكاژاپن،  دائوجو كره جنوبى، پورت اف ســى 
تايلند و پوهانگ اســتيلرز كره جنوبى  تيم هاى راه يافته شرق آسيا به 

مرحله يك هشتم پايان هستند. 

اليحه نظام جامع باشگاه دارى ايران
 به تصويب رسيد

 هيأت وزيران در راســتاى تعيين تكليف باشــگاه هاى ورزشى و 
ايجاد مشــوق هاى الزم براى جلب و جذب سرمايه گذاران عالقه مند 
در ورزش، بــه پيشــنهاد وزارت ورزش وجوانــان اليحه نظام جامع 

باشگاه دارى در جمهورى اسالمى ايران را به تصويب رساند.
به گزارش  برنا، براســاس اين اليحه، باشــگاه ورزشى به مؤسسه اى 
اطالق مى شــود كه توســط اشــخاص حقيقى يا حقوقــى با هدف 
تعليم وتعميم سالمت جســمى و روحى افراد جامعه مبتنى بر اصول 
علمى و ارزش هاى اسالمى ، ايجاد فضاى كسب وكار و به دست آوردن 
رتبه و نشــان(مدال) در يك يا چند رشــته ورزشى با مجوز وزارت 

ورزش وجوانان، تأسيس و فعاليت مى كند.
وزارت ورزش وجوانان در راســتاى تحقق سياست هاى كلى اصل44
قانون اساســى و به منظور تعيين تكليف باشگاه هاى ورزشى و ايجاد 
مشــوق هاى الزم براى جلب و جذب ســرمايه گذاران عالقه مند در 
ورزش، «اليحه نظام جامع باشــگاه دارى در جمهورى اسالمى ايران» 
را به هيأت دولت ارائه داده بود در نهايت اين اليحه در هيأت وزيران 

به تصويب رسيد.
كاهش تصدى گرى دولت در بخش باشگاه هاى ورزشى، رشد فعاليت 
اقتصادى و اشــتغالزايى در حوزه ورزش، توسعه فعاليت باشگاه هاى 
ورزشــى در ابعاد ورزش همگانى، پرورشــى، قهرمانى و حرفه اى، 
گســترش اخالق، روحيه پهلوانى و توســعه مشاركت هاى فرهنگى، 
اجتماعى در ورزش، ارتقاى نقش باشــگاه هاى ورزشــى در سالمت 
عمومى جامعه و ارتقاى همبســتگى، هويت و غرور ملى و نشــاط 

اجتماعى از طريق ورزش، از جمله اهداف اليحه ياد شده است. 
در ماده واحده طرح جامع نظام باشــگاه دارى در ايران نيز آمده است: 
دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت 6ماه پس از تصويب اين قانون 
تمامى شــركت ها و باشگاه هاى فرهنگى، ورزشى، دولتى و وابسته به 
سازمان تربيت بدنى و ساير دستگاه هاى اجرايى و شركت هاى دولتى 
موضوع ماده پنجم قانون مديريت كشورى تمامى امكانات ساختمان ها 
و تأسيسات را در شرايط رقابتى به بخش خصوصى و تعاونى واگذار 

كند.
اين مصوبه جهت تصويب و تبديل شدن به قانون به مجلس شوراى 

اسالمى ارسال شد.

مجيدى باز هم به شاگردانش پاداش داد
 فرهاد مجيدى ســرمربى تيم فوتبال اســتقالل براى اينكه روحيه 
شــاگردانش را در آستانه شهرآورد افزايش بدهد بابت پيروزى مقابل 

سايپا به آنها پاداش 10ميليون تومانى پرداخت كرد.
ــه  ــايپا ب ــر س ــدار براب ــا درخشــش در دي ــتقالل ب ــال اس ــم فوتب تي
برتــرى 2بــر صفــر دســت يافــت تــا بــا روحيــه اى بــاال بــه اســتقبال 
شــهرآورد پايتخــت بــرود. اســتقالل بــا ايــن پيــروزى 50 امتيــازى 

شــد و ســومى خــود را قطعــى كــرد.
مجيدى به شــاگردانش وعده داده بود در صورتى كه نارنجى پوشان 
تهرانى را شكســت بدهند به آنها پاداش ويــژه اى پرداخت مى كند. 
وى  براى اينكه روحيه شــاگردانش را در آســتانه شهرآورد افزايش 
بدهد پيش از آغاز تمرين روز گذشــته به هر يك از بازيكنانش مبلغ 

10ميليون تومان پاداش داد.
تيم فوتبال استقالل روز پنجشنبه در چهارچوب مسابقات جام حذفى 

به مصاف پرسپوليس مى رود.

رأى سقوط نفت اميديه به ليگ 3 تأييد شد
 كميته استيناف فدراسيون فوتبال آراى خود را درخصوص پرونده 

تخلف باشگاه و بازيكنان نفت اميديه اعالم كرد.
پس از درخواست تجديدنظرخواهى باشگاه نفت اميديه درخصوص 
آراى كميته انضباطى، كميته استيناف فدراسيون فوتبال اين پرونده را 
مجدداً بررســى كرد و ضمن رد اعتراض دادنامه تخلف باشگاه نفت 

اميديه را عيناً تأييد و حكم بر سقوط اين تيم به دسته سوم داد.

شكايت 5 باشگاه 
عليه شهردارى ماهشهر رد شد

 تمامى شكايت هاى تيم هاى ليگ دويى عليه صادق بوصبيح هافبك 
تيم شهردارى بندرماهشهر رد شد.

كميته انضباطى فدراســيون فوتبال به دنبال اعتراض 5 باشگاه نيروى 
زمينى، ميالد مهر، سردار بوكان، شــهردارى بم و شاهين بندرعامرى 
درخصوص استفاده غيرمجاز تيم ماهشهرى آن را درست ندانست و 

رأى به سود تيم شهردارى بندر ماهشهر داد.
رأى صادره ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهى 

نزد كميته استيناف است.

تنيس  روى  ميز استان همدان
 جايگاه خوبى دارد

 تنيس  روى  ميز استان همدان در ميادين ملى و فراملى داراى جايگاه 
خوبى است.

رئيس فدراســيون تنيس  روى  ميز جمهورى اســالمى ايران، در حاشيه 
انتخابات رئيس جديد هيأت تنيس روى ميز اســتان همدان با بيان اين 
مطلب گفت: رشــته ورزشى تنيس  روى  ميز در كشور وضعيت خوبى 
دارد و كســب رتبه هاى بين المللى توسط ورزشكاران اين رشته گواه بر 

اين گفته اســت و  استان همدان در ميادين ملى و فراملى بخصوص در 
بخش بانوان داراى جايگاه خوبى است.

مهــرداد قارداشــيان افزود: فدراســيون تنيس  روى  ميز با اســتفاده از 
ظرفيت خيران و حاميان مالى به دنبــال تقويت اعتبارات براى ارتقاى 

خدمات رسانى به ورزشكاران اين رشته ورزشى است.
وى گفت: در حال حاضر اســتان همدان در ميادين ملى و فراملى داراى 
جايگاه خوبى است اميدواريم اين مهم تداوم داشته باشد و در راستاى 

درخشش دختران در رده پسران نيز رشد كند.
رئيــس فدراســيون تنيــس  روى  ميــز اســتان همــدان بــا بيــان اينكــه 

ــورد توجــه مســئولين  ــد م ــد باي ــان و داوران كارآم اســتفاده از مربي
هيأت هــا باشــد، بيــان كــرد: توســعه بيشــتر تنيــس  روى  ميــز اســتان 
همــدان بــا همراهــى و حمايــت مديــركل ورزش وجوانــان همــدان 

در دســتور كار اســت.
قارداشــيان وجود زيرســاخت هاى الزم بــراى تمريــن و برگزارى 
مسابقات در شهرســتان ها را مهم برشمرد و گفت: با همراهى مديركل 
ورزش وجوانان اســتان همدان حدود 50 تا 60 عدد ميز تنيس  روى  ميز 
همراه با تجهيزات ديگر شــامل توپ، تور و... براى اســتان همدان در 

نظر گرفته ايم.
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پيشخـوان

اسدآباد ميزبان ليگ برتر 
فوتسال استان

 شهداى خاكريز اسدآباد در نخستين 
هفته ليگ برتر فوتسال بزرگساالن استان 

ميزبان بود.
در اين مسابقات 5 تيم عمران بتن، گرين 
شهداى  مالير،  ،سروش  نهاوند  كشاورز 
خاكريز اســدآباد و هدف مالير شركت 
دارند كه در نخستين هفته در اسدآباد به 

مصاف هم رفتند.
تيم گرين كشــاورز نهاوند در مصاف با 
تيم سروش مالير 3 بر2 به پيروزى رسيد 
و ديدار تيم شــهداى خاكريز اســدآباد 
مقابل تيم هدف مالير با نتيجه مســاوى 
يك بريك به پايان رسيد. در هفته نخست 

تيم عمران بتن استراحت داشت.

مسابقات هفتگى شطرنج 
در اسدآباد

 به مناسبت هفته عفاف و حجاب يك 
دوره مســابقه شطرنج در اسدآباد برگزار 
شد. به مناســبت هفته عفاف و حجاب 
مســابقات شــطرنج در بخش آقايان با 
حضور 10 شــركت كننده برگزار شد  و 

نفرات برتر معرفى شدند.
در اين رقابت ها اميــد صفرآبادى، نيما 
مراديان و ميكائيل كاوه عناوين نخست تا 
سوم را به خود اختصاص دادند، همچنين 
آرمين حيدرى و محمدمهدى حيدرى به 
ترتيب نفرات نخست و دوم زير 14سال 

معرفى شدند.

قضاوت برقعى در 
مسابقات جهانى تنيس 

ويمبلدون
 سيد عادل برقعى در مسابقات جهانى 

تنيس ويمبلدون به قضاوت پرداخت.
مســابقات تنيس ويمبلدون با قهرمانى 
نوواك جوكوويچ مرد شماره يك تنيس 

جهان از صربستان به پايان رسيد.
على نيلى چهره برجسته داورى به همراه 
على كاتبى، سيد عادل برقعى و شروين 
صفوى تيم داوران با تجربه كشورمان را 

در اين رقابت ها تشكيل مى دادند.
سيد عادل برقعى داور بين المللى تنيس 
كشورمان با قضاوت در ويمبلدون 2021، 
پانزدهمين ســال حضور خــود در اين 

رقابت ها را به ثبت رساند.
برترين تنيس بازان جهان از جمله راجر 
فدرر و رافائل نادال در اين رقابت ها كه 
امســال و در شــرايط خاص تحت تأثير 
پاندمى كرونا در لندن برگزار شد حضور 

يافتند.

مسابقات جام نشاط 
در كبودراهنگ

 يك دوره مســابقات جام نشــاط و 
تندرســتى ويژه دختران در شهرســتان 

كبودراهنگ برگزار شد.
يك دوره مسابقات جام نشاط و تندرستى 
ويژه دختران شهرستان با همكارى هيأت 
ژيمناستيك شهرستان كبودراهنگ برگزار 
شد. اين مســابقات با مشاركت 30 نفر 
در رشته ژيمناســتيك برگزار شد كه در 
پايــان از نفرات برتر تقدير شــد. هدف 
از برگزارى اين مســابقه ترويج فرهنگ 
ورزش بين دختــران و همچنين ايجاد 
روحيه نشاط در آنها بود كه به پويايى و 

نشاط دختران و بانوان انجاميد.

تقدير از ملى پوش فوتبال 
ناشنوايان نهاوندى

ورزش وجوانــان  اداره  سرپرســت   
نهاوند، از على اكبر احمدوند فوتباليست 

ناشنواى المپيكى نهاوندى تقدير كرد.
نهاوندى  فوتباليست  احمدوند  على اكبر 
همراه تيم ملى توانست سهميه حضور در 
المپيك 2022 را كســب كند و به همين 

منظور در اين مراسم از وى تجليل شد.
وى فوتباليست باســابقه نهاوندى است 
كه توانست در تركيب تيم ملى ناشنوايان 
ايران مقام نخســت و عنــوان قهرمانى 
بازى هــاى آســيايى و انتخابى المپيك 
ناشنوايان را خردادماه امسال كسب كند 
و تيم ايران با اقتدار به رقابت هاى المپيك 

2022 ناشنوايان جهان راه پيدا كرد.

 تيم ملى فوتبــال ايتاليا بــا پيروزى در 
ضربات پنالتى مقابــل انگليس، فينال يورو 
2020 را فتــح و جــام قهرمانى را از ومبلى 

به رم برد.
تيم هــاى فوتبال ايتاليــا و انگليس در فينال 
رقابت هاى يورو 2020 در ورزشگاه ومبلى 
لندن به مصاف هــم رفتند كه اين ديدار در 
پايان 120دقيقه با تساوى يك بريك 2تيم به 
پايان رســيد. با اين نتيجه بازى به ضربات 
پنالتى كشيده شد. در نهايت، ايتاليا با برترى 
مقابل انگليس در ضربات پنالتى به قهرمانى 

يورو 2020 رسيد.
در اين بازى گل نخست در دقيقه 2 توسط 
لوك شــاو براى انگليسى ها به ثمر رسيد و 
گل تســاوى ايتاليا را هم لئوناردو بونوچى 
در دقيقــه 67 زد. بــا اين نتيجــه بازى به 
وقت هــاى اضافه و پــس از آن به ضربات 
پنالتى كشيده شد، جايى كه تيم ملى ايتاليا به 
لطف درخشش دروازه بان خود جان لوئيجى 
دوناروما كه با2 ضربه حريف را مهار كرد؛ با 

نتيجه 3 بر 2 پيروز شد.
به اين ترتيب ايتاليا براى دومين بار در تاريخ 
خود قهرمان يورو شد. آخرين قهرمانى اين 
تيم در سال 1968 رقم خورده بود. ايتاليايى ها 
در حالى اين قهرمانى را كسب كردند كه در 
3حضور قبلى شان در فينال هاى يورو ناكام 
بودند. آخرين حضور اين تيم در فينال يورو 

سال 2012 بود كه مغلوب اسپانيا شد.
در ســمت مقابل اما حسرت انگليس براى 

ملت هاى  جــام  ادامه فتح  اروپا 

پيدا كرد تا انتظار اين تيم براى كســب يك 
جام بزرگ يك ســال ديگر (تا جام جهانى 
2022 قطر) ادامه پيدا كنــد، انتظارى كه از 
ســال 1966 با ثبت تنها قهرمانى اين تيم در 
جام جهانى 1966 آغاز شــده بود. انگليس 
در حالى در خانه نــاكام ماند كه در مصاف 
قبلى اش بــا ايتاليا در يورو كــه به ضربات 
پنالتى ها كشــيده شــده بود(يــورو 2012) 
نيز مغلوب آتزورى شــد. در آن ســال اما 
ايتاليايى ها در فينال مغلوب اســپانيا شدند و 

دست شان به جام نرسيد.
فينال يــورو 2020 را انگليس هجومى آغاز 
كرد و در همان ابتداى بازى به گل رســيد. 
در دقيقه 2، با حركت خوب سفيدپوشــان 
انگليس از سمت راست، توپ به هرى كين 
رسيد و اين بازيكن هم به خوبى لوك شاو 
را در سمت چپ محوطه جريمه ايتاليا ديد و 
با يك پاس بلند توپ را مقابل پاى او رساند 
و اين بازيكن هم با شوت پاى چپ، دروازه  

ايتاليا را فروريخت.
در ادامــه ايتاليا كه يك گل از حريف عقب 
بود، ســعى كرد با طراحى حمالتى دروازه 
انگليس را با خطر روبه رو كند، اما شاگردان 
ســاوت گيت بازى را كنترل كردند و اجازه 
ندادند كــه ايتاليايى ها فشــار زيادى روى 
دروازه انگليس بياورند و نيمه نخست بازى 

با برترى سه شيرها به پايان رسيد.
شاگردان روبرتو مانچينى كه چيزى براى از 
دست دادن نداشتند از همان ابتداى نيمه دوم 
بازى را هجومى آغاز كردند تا بتوانند بازى 

را به تساوى بكشند و سرانجام در دقيقه 65
بازى به خواسته خود رسيدند و از يك ضربه 

آغاز مجدد به گل تساوى رسيدند.
ارسال تمرين شده كرنر به تير يك با ضربه 
سر ايتاليايى ها به وراتى رسيد، اما ضربه سر 
او بــا واكنش پيكفورد و كمــك تير دروازه 
به گل تبديل كــه در همين لحظه بونوچى 
خودش را به توپ رساند و گل تساوى ايتاليا 

را به ثمر رساند.
پس از اين گل ورزشــگاه ومبلى به سكوت 
فرو رفت و بازى هم در حالى كه در اختيار 
ايتاليا بود، متعادل تر پيگيرى شــد. بازى در 
وقت هــاى قانونى و اضافــه با همين نتيجه 
دنبال شــد تا ضيافت پنالتى ها چهره قهرمان 
را نمايان كنــد و در ضربات پنالتى ايتاليا با 
درخشــش دروازه بان خود جــان لوئيجى 
دوناروما، با نتيجه 3 بر 2 به برترى رســيد و 

فاتح يورو 2020 شود.
تركيــب انگليس: جردن پيك فــورد، هرى 
مگواير، جان اســتونز، كايــل واكر، دكالين 
رايــس (هندرســون، دقيقــه 74)، كالوين 
فيليپس، لوك شــاو، تريپير(ساكا، دقيقه 70)، 
رحيــم اســترلينگ، ماونت(جك گريليش، 

دقيقه 99) و هرى كين.
تركيب ايتاليا: جان لوئيجى دوناروما، امرسون 
(فلورنزى، دقيقــه 118)، كيه لينى، لئوناردو 
بونوچى، دى لورنزو، وراتى(لوكاتلى، دقيقه 
96)، جورجينيو، بارال(كريستانته، دقيقه 54)، 
اينسينيه (بلوتى، دقيقه 91)، ايموبيله(براردى، 

دقيقه 54) و كيه زا(برناردسكى، دقيقه 85).

كارت دانشجويى به نام حامد زند، فرزند: قاسم، به شماره ملى 
3790267384 و به شماره دانشجويى 9713144014 در رشته فيزيك 
گرايش گرانش و كيهان شناسي در مقطع كارشناسى ارشد از دانشگاه 

بوعلى سينا همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

ايتاليا قهرمان يورو 2020 شد

«دوناروما» بهترين بازيكن يورو 2020 شد
 دروازه بان تيم ملى فوتبال ايتاليا به عنوان بهترين بازيكن مسابقات يورو 2020 انتخاب شد.

تيم هاى ملى فوتبال انگليس و ايتاليا در فينال يورو 2020 در ورزشگاه ومبلى لندن به مصاف هم رفتند 
كه در پايان تيم ايتاليا توانســت در ضربات پنالتى حريف خود را شكســت داده و قهرمان اين 

رقابت ها شود.
در پايان فينال مســابقات يورو 2020 «جان لوئيجى دونارومــا» دروازه بان تيم ملى ايتاليا به 

عنوان بهترين بازيكن اين تورنمنت انتخاب شد. 
اين دروازه بان كه به تازگى به پارى ســن ژرمن پيوسته، در ديدارهاى نيمه نهايى و فينال 
مسابقات يورو، با گرفتن پنالتى هاى حريف تيم ايتاليا را به پيروزى رساند و در طول 

اين رقابت ها نيز عملكرد بسيار خوبى از خود برجاى گذاشت. 

رونالدو و شيك، آقاى گل هاى يورو 2020
 بازيكنــان تيــم  ملــى پرتغــال و جمهــورى چــك بــه عنــوان آقــاى گل هــاى 

ــورو 2020 معرفــى شــدند. ي
ــدو، بازيكــن پرتغــال و پاتريك شــيك،  كريســتيانو رونال

بازيكــن جمهــورى چــك بــا 5 گل زده بــه عنــوان 
ــد،  ــام گرفتن ــورو 2020 ن ــان ي ــن گل زن بهتري
ــدو در ايــن رقابت هــا پــاس گل  ــه رونال البت

بيشــترى نســبت بــه شــيك دا..

ستاره بارسلونا بهترين بازيكن جوان جام شد
 پدرى با درخشش در تيم ملى اسپانيا توانست به عنوان بهترين بازيكن جوان جام لقب گيرد. 

اين بازيكن كه فصل گذشــته نيز در تركيب بارســلونا خوش درخشيد، با 19سال سن در تيم ملى 
اسپانيا نيز نمايشى عالى از خودش به ثبت رساند و توانست به بهترين جوان يورو 2020 نام گيرد. 
پدرى نقشــى بزرگ در خط ميانى انريكه ايفا كرد و در تقابل با ايتاليا مورد تمجيد بســيارى از 

رسانه هاى دنيا قرار گرفت.

ملللت هاااى  جــااام  ح  ه فتفف اماا اداا وپااا ى رااا هجاراا بازاا
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تأثير عجيب چاقى در زنده ماندن بيماران 
مبتال به سرطان پروستات!

 پژوهشــگران ايتاليايى در بررسى جديد خود دريافتند كه چاقى 
مى تواند ميزان زنده ماندن بيماران مبتال به سرطان پروستات پيشرفته 

را افزايش دهد.
به گزارش ساينمگ، پژوهش جديدى نشان مى دهد كه بيماران چاق 
مبتال به نوع پيشرفته اى از سرطان پروستات، بيشتر از بيماران داراى 
اضافه وزن يا وزن طبيعى زنده مى مانند.پژوهشــگران "دانشگاه سن 
رافائــل"(San Raffaele     University) ايتاليا در بررســى 
جديد خود، بيش از  هزار و500 بيمار را در 3 سال مورد بررسى قرار 
دادند. در اين پژوهش، ميزان بقاى بيماران چاق با شاخص توده بدنى 

باالى 30، 10درصد باالتر از بيماران الغرتر بود.

رونمايى از جديدترين قايق مخصوص فرود 
موشك "اسپيس ايكس"

 بنيانگذار شركت فضايى خصوصى «اسپيس ايكس» از جديدترين 
 "ASOG" قايق بدون سرنشــين خودران اين شــركت موسوم به

همزمان با نخستين آزمايش آن رونمايى كرد.
به گزارش آى اى، «ايالن ماسك» بار ديگر در توييتر از يك محصول 
ديگر شــركت "اســپيس ايكس"(SpaceX) رونمايــى كرد. وى 
با انتشــار يك ويدئو، جديدترين قايق بدون سرنشين خودران اين 
شــركت به نام "ASOG" را كه مخصوص فرود آمدن موشك ها 

وسط اقيانوس طراحى و ساخته شده است، را معرفى كرد.
طبق گفته «ماســك»، اين قايق اوايل صبح جمعه نخســتين آزمايش 

دريايى خود را در بندر "فورچون"(Fourchon) به انجام رساند.

ميلياردرى كه لذت پروازى خاص را چشيد
 «ريچارد برانسون» بنيانگذار شركت فضايى«ويرجين گلكتيك» با 
موفقيت پرواز فضايى خود كه در آن 5 خدمه ديگر حضور داشــتند 

را به پايان رساند.
به گزارش ايســنا، ريچارد برانســون پرواز خود به فضا را تجربه اى 
بى نظير خوانــد. وى در اين مأموريت كه يونيتى 22 نام داشــت به 
همراه 5 فرد ديگر كه همگى كاركنان شركت وى هستند، با موفقيت 

به لبه فضا رفت.
وى پس از پرواز با هدف توســعه صنعت گردشگرى فضايى به لبه 
  VSS Unity فضا رسيد و با موفقيت به زمين نشست. فضاپيماى
پس از پرواز حدوداً يك ساعته، در تأسيسات فرودگاه اسپيس پورت 

آمريكا در نيومكزيكو به زمين نشست. 

اثرات فيزيولوژيك منفى نور آبى در طول خواب
 قرار گرفتن طوالنى مدت در شب در معرض نور مى تواند پيامدهاى 
منفى براى سالمتى انسان داشته باشــد، اما اكنون محققان "دانشگاه 
تســوكوبا"( University of Tsukuba) ژاپن نوع جديدى از 
نور را شناســايى كرده اند كه اثرات فيزيولوژيكى كمترى نســبت به 
ديگــر نورها در هنگام خواب دارد. به گزارش مديكال اكســپرس، 
در اين مطالعه محققان دانشگاه «تسوكوبا» اثرات ديودهاى نورگسيل 
يا «ال. ئى .دى» را با اثرات "ديود نورگســيل ارگانيك"(OLED) يا 
«او.ال.اى.دى» بــر روى فرايندهاى فيزيكى كه در هنگام خواب رخ 
مى دهد مقايســه كردند.«ال. ئى .دى هاى» سفيد پلى كروماتيك با نور 
آبى زيادى كه منتشــر مى كنند تأثيرات منفى بر سالمت بدن افراد از 

جمله سالمت متابوليك مى گذارند.

استفاده از بتن  نانويى ايرانى 
در زيرساخت هاى راه آهن

بتن نانويى يكى از شــركت هاى فناور در زيرساخت هاى راه آهن، 
محوطه بندرگاهى جنوب و فرودگاه مهرآباد كاربردى شد. به گزارش 
ايسنا، در بتن هاى يكى از شركت هاى فناور از نانوذرات سيليس براى 
مقاوم ســازى بتن استفاده شــد؛ زيرا اين فرموالسيون نانويى موجب 
افزايش مقاومت در برابر فشــار، خمش و كشــش مى شود؛ از اين رو 
از اين بتن مقاوم شــده در محوطــه بندرگاهى در جنوب و ترمينال 4 
فرودگاه مهرآباد استفاده شده است. شهريار ظهورى گفت: اين شركت 
اقــدام به توليد اين قطعات براى اين شــركت كــرد. اين بتن ها وزن 
مخصوص كم داشته و جذب آب ندارند، در عين حال كه به كاهش بار 

روى سازه كمك مى كنند، دوست دار محيط زيست نيز هستند.

قنات 
اكبر تنهايى »

 قنوات، مجاري زيرزميني هستند كه آب سفره هاي عميق زيرزميني به 
وسيله آنها به سطح زمين هدايت مي شود كه اين آب براي رفع احتياجات 
مختلف انسان نظير آب آشاميدني، كشاورزي، نظافت و كارهاي ساختماني 

مورد استفاده قرار مي گيرد.
اين وســيله امكان ايجاد شــهر و آباداني را در نواحي خشك كه به علت 
ضعف ميزان بارندگي ساليانه، كشاورزي ديم در آنجا امكان پذير نيست، 

فراهم مي سازد. فارسي زبانان مي گويند هرجا آب است آباديست.
بسيارى از شهرهاى ايران كه در حاشيه كوير قرار گرفته اند از نظر اقليمي 
جزو نواحي خشك ايران به حساب مي آيد و چون ميزان بارندگي ساليانه 
آنها خيلى ناچيز است و كشاورزي ديم امكانپذير نمي باشد، به ناچار اهالي 
اين شهرها براي كشت و زرع به آب هاي زيرزميني توسل جسته و به حفر 
قنات اقدام كرده اند مي توان عميق ترين قنوات دنيا را در همين ناحيه يافت 
كه مسلماً تاريخ احداث آنها به قبل از اسالم مي رسد به طوري كه سياحان 
و جغرافيدانان قديمي مانند ناصرخســرو كه از اين نواحي ديدن كرده اند 
عظمت قنوات آنجا را ســتوده اند و به جــرأت مي توان گفت كه وجود 
آبادي هايي كه در اين شهرها قرار گرفته متكي به قنواتي است كه در آنجا 
حفر شده است. به طوري كه در مراكز پرجمعيت قديمي در اطراف يك 
قنات كه آبدهي نسبتاً رضايت بخشي داشته، ايجاد شده است و برعكس 
آبادي هايي كه داراي جمعيت كم مي باشد در جاهايي قرار گرفته كه داراي 
يك قنات كوتاه با آبدهي ضعيف مي باشــد. متأســفانه اطالعات كامل و 
جامعي از قدمت و سابقه تاريخي قنوات به دليل نبود اعتبارات مطالعاتي و 

آماري در دست نمي باشد.
 انواع قنوات به صورت كلى

قنوات اكثر نقاط ايران به 2 قســم است -1 قنوات كوهستاني -2-قنوات 
دشت.

قنوات كوهســتاني: قنواتي هستند كه در كوهستان و در دامنه كوه ها حفر 
شــده و از آب باران و برف كه در ارتفاعات وجود دارد تغذيه مي شوند 
.ميزان آبدهي اين گونه قنوات ثابت نيســت بدين معني كه در بهار سال، 
اگر برف و باران ببارد آب آنها زياد مي شود و بالعكس در تابستان آب آنها 
نقصان پيدا مي كند و حتي ممكن اســت در خشكسالي هاي پي درپي آب 
آنها به حداقل رســيده و مواردي كه فصلي هستند به طور موقت خشك 
شــوند به اين علت به اين گونه قنوات هوابين مي گويند عده اي هم آن را 
چشمه ســار مي گويند، زيرا در بهار سال كه آب چشمه ها زياد مي شود و 
بارندگي زياد است آب آنها افزايش پيدا مي كند و بالعكس در خشكسالي 
آب آنها نقصان مي يابد به طوري كه در خيلي از سال ها موجب مهاجرت 

روستاييان مي گردد.
قنوات دشــت: قنواتي هستند كه در دشت حفر شده اند و از منابع عميق 
آب زيرزميني سرچشمه مي گيرند كه طول آنها نسبتاً زياد بوده و آب آنها 
در تمام فصول ســال ثابت است و مساحت زيادي را زيركشت درآورده 
است. اكثر شهرها و مراكز پر جمعيت در مظهر اين گونه قنوات قرار دارند.
طول مجراي آبرســاني(يعني از مظهر تا زمين هاي زراعي) در اين گونه 
قنوات زياد اســت، به عنوان مثال طول مجراي آبرساني بعضى از قنوات 
به چند كيلومتر مي رســد و همچنين عمق مادرچاه  هاي قنوات نيز در اين 

نواحي زياد است به طوري كه تا چند ده متر مي رسد.
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■ حديث:
امام صادق(ع):

اگر اين گونه نبود كه خداوند تبارك وتعالى ، امير مؤمنان( ع)را براى فاطمه آفريد، در روى زمين، از 
آدم و غيِر آن، همسنگى براى او يافت نمى شد .        

الكافي : ج 1 ص 461 ح 10

  استان تاريخى همدان داراى صنايع دستى 
متعددى است كه ســهم مهمى از اشتغالزايى 
را بــه خــود اختصــاص داده و با ســاخت 
بازارچه هاى دائمى، تحول بزرگى در اين زمينه 
ايجاد مى شود. صنايع دســتى ميراث ماندگار 
نيــاكان و نمادى از فرهنگ و تمدن ملت هاى 
مختلف اســت كه خالقيت بشر را به نمايش 

مى گذارند.
ميــراث ماندگارى كــه ذوق و هنر ايرانى در 
عمق هزاره ها و ســده ها را به تماشا گذاشته 
و برشــى از زندگى گذشتگان و نوع نگاه آنها 
به طبيعت را معرفى مى كند. اســتان همدان با 
پيشينه تاريخى 3هزار ساله داراى صنايع دستى 
متعددى است كه برخى از آنها مختص به اين 
خطه  بوده يا نسبت به ساير استان ها، فراوانى 
بيشــترى دارند. از 267رشته شناخته شده در 
كشور 85 مورد در استان همدان فعال است كه 
از مهمترين آنها مى توان سفال اللجين، چرم و 

مبل ومنبت را نام برد.
قالى بافى، معرق كارى، مرواربافى(حصيربافى)، 
قلم زنى،  گيوه بافى،  قاب ســازى،  مســگرى، 
نقاشى،  نقره كوبى،  سنگ تراشــى،  طالكوبى، 
مينياتور، تذهيب، شيشه گرى، كاشى هفت رنگ 
و صنايع فلــزى نظير چاقوســازى از ديگر 

صنايع دستى مهم همدان هستند.
البته رشــته هاى ديگرى چون حلبى ســازى، 
گبه بافى،  پشم ريسى،  گره چينى،  جاجيم بافى، 
گليم بافى و نــازك كارى چوب هم در همدان 
فعال بوده كه در گذر زمان به فراموشى سپرده 
شــده و امروز محصوالت ماشينى جاى آن را 
گرفته اند.هرچند صنايع دستى به عنوان كااليى 
تزئينى يا مصرفــى، جايگاه خوبى در زندگى 
مردم باز كــرده، اما كاهش ســفرها و ورود 
گردشــگران داخلى و خارجى به استان بر اثر 
همه گيرى ويروس«كرونا» ضربه مهلكى به اين 

صنعت پردرآمد زده است.
ضربــه اى كه كمر هنرمنــدان و فعاالن بخش 

گردشگرى و صنايع دســتى را شكست و در 
نبود حمايت هــاى دولتى، بســيارى از آنها، 

خانه نشين شدند.
با اين حــال فعــاالن صنايع دســتى همدان 
نگذاشــتند چراغ كارگاه ها خاموش شــده و 
چرخه توليد متوقف شــود. به گفته مديركل 
صنايع دستى  و  گردشــگرى  ميراث فرهنگى، 
همدان در يك سال گذشــته 39ميليون دالر 
صنايع دستى از استان صادر شده كه عمده آن 

سفال و سراميك اللجين بوده است.
على مالميــر مقصد صنايع دســتى همدان را 
عــراق، آذربايجان، امارات، غنا و هلند معرفى 
كرد و گفت: براى آمــوزش، توليد، بازاريابى 
و فروش صنايع دســتى، كارگاه هاى آموزشى 

خوبى برگزار شده است.
وى افزود: برگزارى اين كارگاه ها به اشتغالزايى 
افراد جويــاى كار كمك كرده و بيش از 400 
ميليون تومان براى آموزش 713 نفر هزينه شده 
اســت. مالمير بيان كرد: براساس آمار سامانه 
ملى رصد در ســال گذشته، 2هزار و 787 نفر 
به مجموع شاغالن صنايع دستى استان اضافه 
شــده كه در قالب 835 كارگاه مشغول به كار 
شــده اند. وى گفت: براى حمايت از صاحبان 
رشــته هاى هنرى هم 6ميليارد و 429ميليون 
تومان تسهيالت مشاغل خانگى، يك ميليارد و 
424 ميليون تومان تسهيالت كرونا، 3ميليارد و 
727ميليون تومان تسهيالت اشتغال روستايى و 
120ميليون تومان به هنرمندان استان پرداخت 

شده است.
 جهش توليد با ســاخت 3 بازارچه 

صنايع دستى در همدان 
به گــزارش روابط عمومى ميــراث فرهنگى 
اداره كل  صنايع دســتى  معــاون   ، همــدان 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى وصنايع دســتى 
اســتان همدان هــم گفت: مقــدار صادرات 
صنايع دستى از استان همدان در سال 98 و تا 
پيش از ورود«كروناويروس» 140ميليارد دالر 

و در يك سال گذشــته 39 ميليون دالر بوده 
است.

هاشم مظاهرى بيان كرد: از اين رقم 28ميليون 
و 500هزار دالر مربوط به ســفال و سراميك، 
6ميليــون دالر مربوط بــه مبل ومنبت و بقيه 
مربوط به چرم(ساالمبور) و ساير محصوالت 

بوده است.
وى گفت: 28هزار و 800 كارگاه صنايع دستى 
در اســتان همدان وجود دارد كه بيش از 45 
هزار هنرمند در آنها مشغول به كار بوده و بيش 
از 70 واحد هم با بــه كارگيرى افراد جوياى 
كار در منزل براى نزديك به 600 نفر شــغل 
ايجاد كرده اند. معاون صنايع دســتى اداره كل 
ميراث فرهنگى همدان بــا تأكيد بر ضرورت 
حمايــت از هنرمنــدان بيان كرد: بــا احياى 
رشته هاى منسوخ شــده و آموزش رشته هاى 
هنــرى به عالقه مندان، گام هــاى خوبى براى 
صنايع دســتى  دائمى  بازارچه هاى  ســاخت 

برداشته شده است.
مظاهــرى با بيــان اينكه بهره بــردارى از اين 
بازارچه هــا تحــول بزرگى در اســتان ايجاد 
مى كند، گفت: شــهرهاى همــدان، مالير و 
روســتاى«كاج» در شهرســتان درگزين براى 
ساخت نمايشگاه صنايع دستى انتخاب شده اند.

وى افزود: نمايشگاه همدان در محوطه بيرونى 
تپه هگمتانه ساخته مى شــود و مقدمات كار 
انجام شده، اما براى ساخت كامل اين مجموعه 
40واحدى 3تا 4ميليارد تومان اعتبار نياز است.

مظاهرى گفت: در مالير بــه عنوان«پايتخت 
جهانى مبل ومنبت» هم بازارچه صنايع دستى با 
مشاركت يك سرمايه گذار در فضايى 39 هزار 

مترمربعى و 7 طبقه ساخته مى شود.
وى بيان كــرد: بازارچه ديگرى هم با بيش از 
300 واحد فروشگاهى در روستاى زيباى«كاج» 
شهرســتان درگزيــن كه به هنر قاب ســازى 
شهره است با مشــاركت بخش خصوصى و 

شركت هاى تعاونى ساخته مى شود.

 معاون صنايع دستى كشور  خبر داد
اعطاى 6 ميليارد تومان كمك به 422 هنرمند صنايع دستى تا پايان هفته 

 تا پايان هفته جارى مبلغ 59 ميليارد ريال كمك بالعوض به 422 هنرمند صنايع دســتى پرداخت خواهد شــد. معاون 
صنايع دستى وزارت ميراث فرهنگى  با بيان اين مطلب گفت: اين مبلغ با هدف حمايت هرچه بيشتر از هنرمندان صنايع دستى 
به دســتور مستقيم على اصغر مونسان وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دســتى به هنرمندان صنايع دستى پرداخت 

مى شود.
پويا محموديان افزود: شــاخص هايى كه براى پرداخت اين مبلغ به هنرمندان در نظر گرفته شــده شامل نوآورى در توليد، 
بســته بندى مطلوب، حوادث ناشى از كار، رونق توليد در كارگاه هاى شهرهاى ملى و جهانى صنايع دستى، دارا بودن نشان 

ملى و مهر اصالت، احياى رشته هاى منسوخ  شده و يارانه شركت در نمايشگاه هاى خارجى است.
وى بيان كرد: حمايت از هنرمندان صنايع دستى همواره در دستور كار دولت تدبير و اميد بوده است و اين موضوع از زمان 
شيوع كرونا به صورت جدى تر دنبال مى شود و تاكنون هنرمندان بسيارى از كمك ها و حمايت هاى دولت در اين خصوص 
بهره مند شــده اند. هفته گذشته نيز با دستور وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى مبلغ 12 ميليارد ريال كمك 
بالعوض براى حمايت و جبران آســيب وارد شده به زنان هنرمند سرپرست خانوار آسيب ديده از آتش سوزى معبد هندوها 

در بندرعباس پرداخت شد.

سفال روى صنايع دستى را سفيد كرد

صادرات39 ميليون دالرى كاالى تزئينى از استان 

 وزيــر ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى در نامه هــاى جداگانه با ابالغ 
مراتب ثبت 6 اثر در فهرست ميراث فرهنگى 
ناملموس ملى به استاندار همدان، بر هرگونه 
اقدام براى حفظ و احياى اين آثار تأكيد كرد.
على اصغر مونســان در نامه هــاى جداگانه به 
سيد سعيدشــاهرخى استاندار همدان نوشت: 
در اجراى ماده يك از قانون تشــكيل سازمان 
ميراث فرهنگى و گردشــگرى مصوب ســال 
1382 و مواد 11 و 12 از قانون الحاق جمهورى 
اســالمى ايران به كنوانسيون بين المللى حفظ 
ميراث فرهنگى ناملموس مصوب سال 1384 
و مــواد 2 و 3 آيين نامه اجرايى قانون مذكور 
مصوب 6/11/1387 هيأت وزيران و با رعايت 
مقــررات آيين نامه اجرايى مذكــور، مراتب 
ثبت ملى ميراث فرهنگــى ناملموس با عنوان 
مهارت و شــناخت بافت قالى تويسركان به 
شــماره 2295، مهارت پخت كباب سرداشى 

در شهرستان همدان به شماره 2296، مهارت 
پخت نان مغزى در شهرســتان تويسركان به 
شــماره 2297 در تاريخ 14/11/1399،  ابالغ 

مى شود.
وى همچنين در نامه هاى ديگرى به استاندار 
همــدان با ابــالغ مراتب ثبت ملى مراســم 
آيينى شــاهزاده على اصغــر در محرم همدان 
به شــماره 2298، مهارت منبــت چوب در 
مالير و تويســركان به شماره 2299، مهارت 
تهيــه قــووت بــه شــماره 2300 در تاريخ 
14/11/1399 در فهرست ملى ميراث فرهنگى 
ناملموس، بر هرگونه اقدام كه موجب حفظ و 

احياى اين آثار شود، تأكيد كرد.
و  آيين نامــه  طبــق  ايرنــا،  گــزارش  بــه 
دســتورالعمل هاى مصوب، شوراى ملى ثبت 
آثار، بررسى و تصويب شرايط و ارزش ثبت 
آثار در 4 حوزه آثار غيرمنقول(اماكن تاريخى 
فرهنگى)، آثار منقول(اموال فرهنگى و اشياى 

تاريخى)، آثار طبيعى (مناظر بديع جغرافيايى، 
محوطه هــاى طبيعى- تاريخــى، پديده ها و 
نمونه هــاى ارزشــمند گياهــى، جانورى و 
زيســتگاه ها) و آثــار ناملموس(رويدادهــا، 
مراســم و آيين هاى معنوى و فرهنگى، آواها 
و مهارت ها و شيوه هاى پخت غذاهاى سنتى 

و...) در فهرست ملى را در بر مى گيرد.
گردشــگرى  فرهنگــى،  ميــراث  وزيــر 
معــاون  رئيس شــورا،  صنايع دســتى  و 
ميراث فرهنگــى نايب رئيس و مديركل دفتر 
ثبــت آثار و حفظ و احيــاى ميراث معنوى  
و طبيعى به عنوان دبير شــورا هســتند كه 
جلســات آن به صورت دوره اى و براساس 
اشــخاص  حضور  با  موضوعى  پرونده هاى 
حقوقى ثابت، اشــخاص حقيقى و تعدادى 
از صاحبنظــران و نمايندگان دســتگاه ها و 
سازمان هاى مرتبط با هر پرونده به صورت 

مى شود. تشكيل  متغير 

كباب سرداشى 
همدان در ظرف رويى  

 كباب سرداشــى از دسته غذاهاى محلى و سنتى ايرانى و نوعى 
كباب مخصوص اســتان همدان اســت. مواداوليه اين كبــاب به راحتى در 

دســترس هستند، و اين كباب به راحتى و در مدت زمانى كوتاه آماده مى شود. كباب 
سرداشى شباهت زيادى به كباب تابه اى دارد. تفاوت اصلى كباب سرداشى با كباب تابه اى، 

اســتفاده از سيب زمينى در مواداوليه آن، و نحوه پخت آن داخل فر يا تنور است. گوشت، پياز، 
سيب زمينى و گوجه فرنگى از مواد اصلى كباب سرداشى هستند، اما در صورت تمايل مى توانيد از 

فلفل ســبز و انواع ادويه ها براى خوشــمزه تر كردن آن نيز استفاده كنيد. از ادويه هايى كه استفاده آنها 
در كباب سرداشى توصيه مى شود«مرزنجوش» است كه گياهى معطر از خانواده نعنا است و به تقويت 

معده، آرامش اعصاب، و كاهش استرس كمك مى كند.
كباب سرداشى اصيل در ظرف رويى و داخل تنور سنگى مخصوص نان سنگگ تهيه و پخت مى شود. 
در گذشــته افراد مايه كباب را در منزل آماده مى كردند و ســپس ظرف آن را به نانوايى هاى سنگكى 
مى بردند تا براى آنها داخل تنور، يا به قولى، «ســر داش»، قرار دهند. از همين رو اين نوع كباب به 
«كباب سرداشــى» معروف شــده است. از آنجا كه زندگى شــهرى دسترسى بسيارى از ما را به 
تنورهاى سنتى ســخت كرده است. در تركيه هم غذاى مشابهى دارند كه به آن تپسى كباب 

(Tepsi Kebabı) مى گويند، يعنى كبابى كه در ســينى درست مى شود. تنها تفاوتى 
كه كباب تپســى با كباب همدانى ما دارد اين است كه در مواد آن از سيب زمينى 

اســتفاده نشده و از جعفرى خرد شده استفاده مى شود. در ضمن معموالً 
قبل از گذاشتن سينى در فر سسى روى كباب ريخته مى شود 

كــه از رب گوجه، فلفل قرمز، آب و ادويه تهيه 
شده است.

قووت همدان 
در سفره عصرانه

  قوت عصرانه خوشمزه  همدانى هاست كه بيشتر در روزهاى 
بلند تابستان استفاده مى شود.

قوت همدان كه پايه  آن نان خشــك خورد شده كه با روغن و سبزى طعم دار 
مى شود است، شباهت زيادى با ديماج قزوينى ها و تبريزى ها دارد، اما تفاوت هاى آن 

بيشتر است. اين پيش غذا يا عصرانه با توجه به موادى كه طبق سليقه افراد به آن اضافه 
مى شود در طعم هاى مختلف آماده و استفاده مى شود. 

«قــوت» به عنوان يك ميان وعده در همدان شــناخته مى شــود و در روزگار قديم در 
فصل هاى بهار و تابســتان كه روزها طوالنى بود، در دورهمى خانم ها به عنوان عصرانه 

مى شد. استفاده 
«قوت» غذايى اســت كه نياز به پخت وپز ندارد، براى تهيــه اين ميان وعده لذيذ ابتدا نان 
سنگك را خرد كرده و مقدارى آب به آن مى زنند و سپس پنير محلى، سبزى خوردن و 

پياز خرد شده، روغن حيوانى، پونه خشك، گردو يا كشمش را به آن اضافه مى كنند.
اين مواد را پس از مخلوط كردن به اندازه هاى كوچك در دست شكل مى دهند 

و در ظرف مى چينند و در همان ساعت خورده مى شود، همچنين پس از 
ثبت اين ميان وعده، «قوت» به عنوان يك فست فود امروزى در 

همدان در منوى ســفره خانه هاى سنتى و رستوران ها 
ارائه خواهد شد.

مراتب ثبت ملى 6 اثر ميراث ناملموس به استاندار همدان ابالغ شد

قووت و كباب سرداشى ملى شد  
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