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تخفيف بگيريد 

 در ايامــى كه نظام ســلطه، عمده 
فشــار خود بر نظام مقدس جمهورى 
اسالمى ايران را بر حوزه اقتصاد متمركز 
كرده و با وضع تحريم هــاى ظالمانه، 
ســالمت، آرامش و امنيت جســمانى 
مردم ميهن اسالمى مان را نشانه گرفته، 
از مهم تريــن وظايف هر تشــكيالت 
يا ســاختارى در كشــور اين است كه 
تا حســب رهنمود هاى مؤكد و مكرر 
رهبر معظم انقالب از تمام ظرفيت هاى 
مقدور خود در جهت رفع موانع توليد 
و سرمايه گذارى و به گردش درآوردن 

چرخ هاى اقتصاد استفاده كند. 
بر همين اســاس رئيس قوه قضاييه نيز 
با صدور دســتورالعمل ها و دستورات 
ويژه اى خواســتار ورود مجموعه هاى 
قضايــى در حمايــت از فعاالن عرصه 
توليــد و اقتصاد گرديد تــا اين گروه 
از واحد هــاى توليــدى و اقتصادى با 
بهره مندى از حمايت هاى قضايى، امكان 
ادامه يا ارتقاى توليد و فعاليت براى آنان 

مقدور گردد.
رئيس كل دادگســترى اســتان همدان 
نيز در اجــراى اين سياســت قضايى 
اولويت دار با فعال كردن ســتاد استانى، 
اجراى سياست هاى مقاومتى دادگسترى 
حدود  متنوع  تقاضا هاى  پذيراى  استان 
43 شركت و واحد توليدى در استان و 

پيگيرى معضالت آنان گرديد.
 بازديد هفتگى از واحدهاى توليدى و 

بررسى مشكالت و معضالت آن واحد 
توليدى يكى از برنامه هاى تدوين شده 
براى حضور مجموعه قضايى اســتان 
در عرصه توليد و اقتصاد در ســال 99 
است كه نخستين بازديد انجام شده در 
سالجارى در ســومين روز از هفته قوه 
قضاييه در شركت صنايع قضايى سحر 
همدان محقق گرديد و در طول ســال 

استمرار و ادامه خواهد يافت.
روز گذشــته محمدرضــا عدالتخواه، 
رئيس كل دادگســترى اســتان همدان 
به همراه جمعى از معاونان دادگســترى 
و مهدى فرجى، جانشين فرمانده سپاه 
انصارالحســين(ع) اســتان، در شركت 
صنايع غذايى ســحر همدان كه يكى 
از واحد هــاى توليدى فعــال و موفق 
در عرصــه توليد محصــوالت غذايى 
اســت، حاضر شدند و از نحوه فعاليت 
و عملكرد اين واحــد توليدى بازديد 
كردند. در ادامه، در نشســتى با حضور 
مديــران و مســئوالن اين شــركت به 
بررسى مسائل و موضوعات عنوان شده 

در اين جلسه پرداخته شد.
رئيس كل دادگســترى اســتان در اين 
نشست ضمن ابراز خرسندى از حضور 
در ايــن واحد توليدى كه از شــهرت 
و كيفيــت مطلوبى برخوردار اســت، 
اظهار كرد: عــالوه بر تخصص، وجود 
اخالق مدارى و تقواى در كسب نيز در 
اين واحد توليدى مشهود است و انجام 

كار علمى و تحقيقاتــى در كنار توليد 
بسيار ارزشمند است.

عدالتخواه تشكيل شوراى حل اختالف 
در اين واحد توليدى را موجب تسهيل 
و تســريع در حل اختالفات دانست و 
عنوان كــرد: راه اندازى كميته مصلحين 
از زيرمجموعه هاى ستاد تأليف قلوب 
كه طرحى ابتكارى در اســتان همدان 
براى حل و فصل مشــكالت از طريق 
افراد مورد وثوق در اجتماعات اســت، 
مى تواند بخش قابل توجهى از مرافعات 
و اختالفــات كارگــران و كاركنان اين 
قبيل واحد هاى توليدى را بدون مراجعه 

به مراجع قضايى حل و فصل كند.

رسيدگى  تخصصى  شعبه  تشكيل  وى 
به مســائل اقتصادى را الزم دانســت 
امــا افزود: ايــن كافى نيســت و بايد 
فعاالن اقتصــادى اســتان همت كنند 
تا مجتمــع ويژه رســيدگى به دعاوى 
فعاالن اقتصادى تشــكيل و راه اندازى 
شــود و به تمامى موضوعات مختلف 
حقوقى، خانوادگــى و جزايى مربوط 
به فعاالن اقتصادى با رعايت شأن آنان 
و با ســرعت و دقــت الزم به صورت 

تخصصى رسيدگى گردد.
رئيس كل دادگســترى اســتان همدان 
موفقيت هر واحــد توليدى در عرصه 
مبارزه با تحريم ها را همســنگ با تأثير 

موشك هايى كه بر فرق تروريست هاى 
آمريكايى فرود آمــد، توصيف كرد و 
افزود: نامگذارى ســاالنه اى كه توسط 
مقام معظم رهبرى انجام مى شود، ترسيم 
هدف براى تمامى مســئوالن و فعاالن 
اقتصادى است كه بايد براى تحقق كامل 
اين هدف ها به صورت جهادى و انقالبى 

برنامه ريزى و اقدام كنند.
شــايان ذكر اســت در اين بازديد و 
نشســت توتونچيان، مدير عامل اين 
شــركت توليدى و ســاير مديران و 
به  مذكور  اقتصادى  واحد  مســئوالن 
بيان نقطه نظرات و مسائل موجود در 

مسير توليد پرداختند.

رئيس كل دادگسترى استان در بازديد از شركت صنايع غذائى سحر: 

مجتمع ويژه رسيدگى به دعاوى فعاالن اقتصادى راه اندازى مى شود

 معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همدان 
با اشــاره به كمبود منابع مالى در اســتان گفت: تعامل 
سيســتم بانكى و بخش خصوصى گره گشاى بسيارى 
از مشكالت اقتصادى در بخش توليد و تجارت است.

ظاهر پورمجاهد در جلسه اعضاى ستاد تسهيل و رفع 
موانع توليد اســتان اظهار كرد: بســيارى از طرح هاى 
توليدى براى تأمين سرمايه مورد نياز به سيستم بانكى 
متكى هســتند و از ســوى ديگر بدهى هاى معوق اين 

واحدها موجب ركود بانك ها شده است.
وى با تأكيد بر تعامل بيشــتر بين فعــاالن اقتصادى و 
سيستم بانكى گفت: مهم ترين راه خروج از اين ركود، 
گردش درست منابع بانكى و متعهد بودن وام گيرندگان 

به تعهداتشان است.
به گفته معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 
همــدان، بخش اعظمى از مشــكالت و گرفتارى هاى 
صنايــع و واحدهاى توليدى مربوط به بانك هاســت 
كه در كارگروه ســتاد تسهيل و رفع موانع توليد به طور 

مستمر بررسى مى شود. 
پورمجاهد خاطرنشــان كــرد: طبق بــرآوردى كه از 
جلســات ســالجارى اين كارگروه صــورت گرفته، 
خروجى رضايت بخش و مؤثرى داشــته و توانسته ايم 

بارى از دوش بخش توليد برداريم. 
وى افــزود: در برخى موارد اختالف هايى بين صاحبان 
صنايع و بانك ها وجــود دارد كه رفع و رجوع آنها به 

هيأت خبرگان بانكى استان واگذار مى شود.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همدان به 
معافيت اعمال شــده براى 14 رسته صنفى و صنعتى 
اشــاره كرد و گفت: اين واحدها بر اثر شــيوع كرونا 
دچار خسارت هايى شده بودند كه به تشخيص دولت 
موردحمايت قرار گرفتند، امــا اصناف و صنايع ديگر 
بايد به پرداخت به موقع اقساط بانكى و بهاى حامل هاى 

انرژى مانند گذشته پايبند باشند.
 پورمجاهد منابع مالى را از ابزارهاى توسعه برشمرد و 
تأكيد كرد: براى رونق اقتصادى استان نيازمند چرخش 
مالى درست هستيم و تنها برخوردارى از منابع انسانى 

ماهر و متخصصى كافى نيست. 

شناسايى نقوش 
صخره اى در مريانج

 معاون ميراث فرهنگى اداره كل ميراث 
استان  گردشگرى  و  صنايع دستى  فرهنگى، 
همدان از شناســايى نقــوش صخره اى در 
مريانج همدان خبر داد و گفت: كارشناسان 
فرهنگى  ميــراث  معاونت  باستان شــناس 
همــدان به تازگى بازديــدى از اين نقوش 

داشته اند.
احمد ترابى اظهار كرد: اين نقوش صخره اى 
در دره دوســت على شــهر مريانج در كنار 

جــاده قرار دارند و از پيــش در اين منطقه 
بوده اند، خوشــبختانه در بازديد كارشناسان 
مشــخص شد كه آســيبى به آن ها نرسيده 

است.
وى به ايسنا گفت: درصدد اين هستيم كه آيا 
مى توانيم نقوش را به طورى كه آسيب نبينند 
به موزه منتقل كنيم يــا خير؟ اما هر چقدر 
نقــوش در جاى خود باقــى بمانند ارزش 
فرهنگى بيشــترى دارند و با توجه به اينكه 
آثار فوق در مسير گردشگرى است، اگر به 
موزه منتقل شــود ارزش خود را از دست 

خواهد داد.
ترابى با بيان اينكه اين اثر داراى نقش پارتى 

اســت، گفت: به اصطالح بــه اين نقش ها، 
نقوش چوپانى مى گويند كه به شكل خراش  
بوده و به نقوش بزســانان و سگ سانان هم 
شناخته شده اند و  شامل نقش هاى حيوانى، 

گياهى و هندسى هستند.
همدان  اســتان  فرهنگى  ميــراث  معاون 
با اشــاره به اينكه از اين دســت نقوش 
در سراســر ارتفاعات زاگرس مشــاهده 
مداخالت  متأسفانه  شد:  يادآور  مى شود، 
انســانى بيــش از فرســايش موجب از 
بيــن رفتن آثار اســت و ماندن آن ها در 
مسيرهاى گردشــگرى از لحاظ فرهنگى 

بسيار با ارزش  است.

تعامل بانك ها و بخش خصوصى گره گشاى مشكالت اقتصادى همدان است

 16 هزار و 732 فقره ســند تك برگى، 
3 ماهه نخست امسال در اين استان صادر 

شده است.
مديركل ثبت اســناد و امالك همدان بيان 
كرد: در زمينه كاداســتر با ادارات مختلف 
جلســه برگزار شد كه در بين آنها اداره كل 
منابع طبيعى و آبخيزدارى همكارى خوبى 
داشته كه در 3 ماهه امسال 150 هزار هكتار 

طرح كاداستر اجرا شد.
به گــزارش ايرنا، اصغر پيرهــادى افزود: 
وســعت اراضى استان همدان به 2 ميليون 
هكتار مى رســد كه 934 هــزار هكتار آن 
داراى نقشه كاداستر بوده و حجم زيادى از 
اين رقم مربوط به اراضى منابع طبيعى است 
كه 3 ماهه 150 هزار هكتار حدنگارى شد.

وى يــادآورى كرد: طبق قانون حدنگارى، 
از يكــم فروردين امســال ارائه خدمت به 
دفترچه هاى ســند منوط به داشــتن سند 
تك برگ بوده اما به دليل همزمانى با شيوع 
ويروس كرونــا و پيشــگيرى از افزايش 
مراجعه مردم، ســامانه هميار سند طراحى 

شد.
پيرهادى افــزود: به منظــور ارائه خدمات 
الكترونيكى ثبتى و سياست هاى برون سپارى 
تهيه نقشــه عرصه، ســامانه درخواســت 
الكترونيكى خدمات ثبتى«هميارســند» به 
HAMAYARSANAD.IR آدرس 

راه اندازى شد.
وى گفت: بــا راه انــدازى اين ســامانه، 
شــهروندان بدون نياز به حضور فيزيكى 
در ثبت احوال و تنها با ثبت درخواســت 
در ســامانه و دريافــت ُكــد رهگيــرى 
تمامى درخواســت هاى خود را از طريق 

الكترونيكى پيگيرى مى كنند.
مديركل ثبت اســناد و امالك همدان بيان 
كــرد: پــس از درخواســت الكترونيكى 
خدمات توســط متقاضــى و دريافت كد 
رهگيرى، تمامى مراحل به صورت پيامكى 
به صاحب سند اطالع رسانى شده و مدارك 
بارگذارى شده در سامانه توسط كارشناس 

اداره ثبت بررسى مى شود.
پيرهادى ادامــه داد: درصورت نياز به تهيه 
نقشــه مراتب به متقاضى از طريق ارسال 
پيامك اطالع رســانى مى شــود تا با ورود 
مجدد به ســامانه «هميارســند» نسبت به 
انتخاب گزينه تهيه نقشه توسط «نقشه بردار 
ثبت» يا توسط «نقشه بردار اس.اس.بى.آر» 
اقــدام كند. وى اظهار كــرد: براى 70 نفر 
از مهندسان نقشــه بردار ذى صالح داراى 
دانشنامه يا عضو نظام مهندسى ساختمان، 
دوره هــاى تئورى و عملــى صدورپروانه 
«صالحيت تهيه نقشه عرصه» برگزار شده 

است.
مديركل ثبت اسناد و امالك همدان گفت: 

طبق ماده آئين نامه، اين ســازمان مكلف به 
برون سپارى تهيه نقشه عرصه با هدف ايجاد 
اشتغال براى جوانان جوياى كار و كاهش 

تالف وقت مردم شد.
پيرهادى بــا بيان اينكه بخــش زيادى از 
خدمات ثبت اسناد الكترونيكى شده است، 
اظهار كرد: صد درصد ثبت و تأســيس و 
تغيير شركت به طور كامل الكترونيكى است 
و با ورود به سايت سازمان در هر نقطه از 
كشور و دريافت كد شناسه، تمامى خدمات 
در سايت بارگزارى شده و متقاضى مدارك 
را از طريق پست براى اين مجموعه ارسال 
مى كند.وى اظهار كرد: ثبت اســناد يكى از 
دستگاه درآمدزا كشور است، درصورتى كه 
براى ســال 98 اين مجموعه كسب درآمد 
8 ميليارد تومانى را متعهد شده بود اما 39 

ميليارد تومان محقق و به خزانه واريز شد.
مديركل ثبت اســناد و امالك همدان بيان 
كرد: يكــى ديگر از وظايف ثبت اســناد 
وصول مطالبات اشخاص حقيقى و حقوقى 
بوده كه در سال گذشته بيش از 268 ميليارد 
تومان از مطالبات وصول شد كه بيشتر اين 
مطالبات مربوط به بانك ها و سپس مهريه 

بوده است
پيرهادى ادامــه داد: 18 ميليــارد ريال از 
مطالبات بانك ها و مؤسسات وصول شد كه 
نسبت به 3 ماهه سال گذشته كه 25 ميليارد 
تومان بوده، روند كاهشــى داشته است و 
دليل اين روند سياست هاى دستگاه قضا در 
شــرايط كرونايى براى جلوگيرى از خارج 
شدن توليد و صدور نشدن چك ها، سازمان 

ثبت تعاملى عمل كرد.
پيرهادى بيان كرد: شمار اسناد بازداشتى از 
4 هزار و 39 مورد در 3 ماهه ســال گذشته 
به 3 هزار و 745 فقره در فصل بهار امسال 
كاهش داشته اســت كه اين روند كاهشى 

بيانگر كاهش اخالف بين مردم است.

بيش از 16 هزار فقره سند تك برگ در همدان صادر شد

رئيس اتحاديه مشاوران امالك همدان:

مالكان افزايش 25 درصدى 
اجاره را نمى پذيرند
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استان اول در نزاع همدان جزو 10 

افتتاح و كلنگ زنى پروژه هاى شهردارى منطقه 4
■ شهردار همدان: باال بردن كيفيت زندگى در نقاط مختلف شهر هدف اصلى شهردارى

روز
ت 

داش
دست خالى احزاب ياد

براى انتخابات 1400
 در فاصلــه حدود يــك ســال مانده به 
بازار  ســيزدهم،  جمهورى  رياست  انتخابات 
گمانه زنى ها و تحليل هــا درباره آن به گونه اى 
داغ شده كه انگار همين امروز موعد برگزارى 

انتخابات است...
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

بــر اســاس پرونده هاى 
تشكيل شــده در پزشك 
قانونى در سال 98، بيش از 
15 نفر در اثر مسموميت و 
گاز منو اكسيدكربن، 12 نفر 
با مصرف قرص برنج، 24
نفر در اثر ســوختگى، 12

برق گرفتگى،  اثــر  در  نفر 
27 نفر به دليل غرق شدن 
در اســتخر و رودخانه در 
همــدان جان خــود را از 

دست داده اند

دست خالى احزاب براى انتخابات 1400
 در فاصله حدود يك ســال مانده به انتخابات رياســت جمهورى 
ســيزدهم، بازار گمانه زنى ها و تحليل ها درباره آن به گونه اى داغ شده 
كه انگار همين امروز موعد برگزارى انتخابات است و كانديداها بايد 

وارد رقابت شوند.
 در فضاى رســانه اى ليســت بلندبااليى از چهره هاى سياســى ديده 
مى شود كه صحبت از احتمال نامزدى آنها براى انتخابات 1400 است.

جالب آن كه تعداد قابل توجهى از اين اســامى به صراحت از نيامدن 
ســخن گفته و يا احتماالت و ادعاهاى مطرح شــده در رســانه ها را 

تكذيب كرده اند.
امروز چهره هايى از طيف هاى سياسى مختلف بر سر زبان ها مى افتد و 
فردا با تكذيب و انكار همان افراد، چهره هاى جديدى مطرح مى شود 

و مشخص نيست در نهايت چه خواهد شد.
از طرفى عده اى با نقد جدى بر طرح چنين مباحثى و به چالش كشيدن 
رفتار رسانه هايى كه اسامى را مطرح مى كنند، تأكيد دارند كه پرداختن 
به انتخابات در شــرايط فعلى و ورود زودهنگام به موضوع رياســت 
جمهــورى نه تنها هيچ فايده اى ندارد، بلكه فضاى سياســى جامعه را 
درگير خود كرده و حتى مى تواند مانع از اســتمرار برنامه هاى اجرايى 

در كشور گردد.
در چنين شــرايطى افكار عمومى با يك پرســش جدى مواجه است 
و آن عبارت از اين اســت كه چرا اين قدر دچــار پراكندگى، ابهام و 
دشــوارى تحليل درباره يك رويداد سياســى مهمــى مثل انتخابات 

رياست جمهورى هستيم؟
از نظر نگارنده مســأله اين نيست كه ما چه زمانى به بحث انتخابات 
بپردازيم و يا رسانه هاى ما به چه نحوى به موضوع ورود داشته باشند، 
بلكه چالش اصلى اين است كه احزاب ما نتوانسته اند عملكرد درست، 
حساب شده و با برنامه داشته باشند تا جامعه به اين شكل دچار ابهام 

و ترديد نشود.
واقعيت آن است كه ما يك نظام حزبى قوى نداريم و احزاب سياسى 
نتوانسته اند به رسالت خود در زمينه هاى مختلف از جمله كادرسازى 
و تربيت نيروهاى كارآمد در سطوح مختلف مديريتى به درستى عمل 

كنند.
متأسفانه احزاب سياسى از جايگاه حقيقى خود دور شده اند و نياز به 
بازخوانى در اســتراتژى ها و كارويژه هاى خود دارند تا در ريل اصلى 
حركت كنند و بتوانند براى توســعه جامعــه در ابعاد گوناگون برنامه 

داشته باشند.
 امروز دســت احزاب براى انتخابات 1400 خالى است؛ به گونه اى كه 
نه تنها جامعه دچــار نوعى ابهام و ترديد درباره كانديداهاى انتخابات 
اســت، بلكه خود احزاب نيز هنوز نتوانسته اند تكليف خود را در اين 
زمينه مشخص كنند و قطعا در ماه هاى آتى نيز مشخص نخواهد شد.

مشكل اين نيست كه ورود به مباحث انتخابات آتى رياست جمهورى 
زود اســت يا نه؛ زيرا در بسيارى از كشورها كانديداهاى انتخابات از 

مدت ها پيش مشخص مى شود.
نكته اما اينجاســت كه ما نظام حزبى قــوى و تأثيرگذارى نداريم كه 
بتواند پاسخ قانع كننده اى به افكار عمومى داشته باشد و فضاى سياسى 
جامعه را به سمتى سوق دهد كه هم مباحث انتخابات در چهارچوب 
منطقى و قانونى خود دنبال شود و هم طرح اين مباحث كوچك ترين 

خدشه اى به برنامه هاى جارى وارد نكند.

تجليل خادمان حرم رضوى از مدافعان سالمت 
 خادمــان حرم مطهر امام رضا(ع) در دهه كرامت با حضور در اســتان همدان ضمن 
اهتزاز پرچم منقش به نام حضرت شمس الشــموس از مدافعان سالمت و جهادگران اين 

عرصه تجليل مى كنند.
استان همدان امسال براى يازدهمين سال متوالى، افتخار ميزبانى از خادمان حضرت سلطان 

را يافته و برنامه هاى متعددى با حضور آن ها برگزار مى شود.
دبير اجرايى ســتاد جشــن هاى زير سايه خورشــيد در همدان در اين باره به تسنيم 
گفت: امســال به دليل همه گيرى ويروس كرونا، برنامه عمومى برگزار نمى شــود، اما 

پس از ورود خادمان در روز 8 ماه ذى القعده، پرچم 144 مترى منقش به نام مبارك 
حضرت امام رئوف و متبرك به پرچم آســتان قدس در چهارراه پژوهش همدان به 

درمى آيد. اهتزاز 
رضا مرتضايى با اشــاره به برنامه هاى كاروان زير ســايه خورشــيد در استان افزود: اين 
كاروان ضمن ديدار با خانواده جانباز شهيد ميرزامحمد سلگى از جانبازان مدافع سالمت 

دلجويى مى كند.
ــاى  ــه در روزه ــرادى ك ــران عرصــه ســالمت و اف ــا جهادگ ــدار ب ــرد: دي ــان ك وى بي
ــتاد  ــاى س ــر برنامه ه ــتافته اند از ديگ ــردم ش ــارى م ــه ي ــا ب ــروس كرون ــرى وي همه گي
زيــر ســايه خورشــيد بــوده و بــا صاحبــان برخــى كارگاه هــاى توليــد ماســك رايــگان 

ــه  ــى ب ــرايط كروناي ــود را در ش ــاره خ ــه اج ــتان ك ــارى مهس ــع تج ــكان مجتم و مال
ــود. ــدار مى ش ــم دي ــيدند ه ــتأجران بخش مس

دبير اجرايى ســتاد جشن هاى زير ســايه خورشــيد در همدان اعالم كرد: خادمان حرم 
مطهر رضوى از هشــتم تا يازدهم ذى  القعده به ترتيب در شهرهاى همدان، كبودراهنگ، 
تويسركان، نهاوند، بهار، فامنين، رزن، قروه درگزين، مالير و سپس همدان حضور يافته و 

نزديك به 60 برنامه را اجرا مى كنند.
وى بيان كرد: هرجا كه خادمــان حرم با پرچم مطهر حضور مى يابند؛ دل هاى دردمند به 
گرد آن جمع شده و از بيمار و پيرمرد و پيرزن گرفته تا خانواده شهدا و جوانان، حاجات 

خود را از خداوند متعال طلب مى كنند.

پزشكى قانونى اعالم كرد

همدان 
جزو 10 استان اول در نزاع

■ مدير كل  : مجوز اعالم مرگ هاى كرونايى نداريم

نجات 2 نفر با تالش آتش نشانان همدانى

 رئيس سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى همدان از نجات 2 نفر 
با تالش آتش نشانان اين شهر خبر داد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران همدان، محمدرضا بياناتى اظهار كرد: 
طبــق اعالم مركز كنترل و فرماندهى عمليات ســازمان، 15 عمليات 
خاموش كــردن آتش و 5 عمليــات امداد و نجــات حاصل تالش 

فرشتگان نجات شهر همدان در روز سوم تيرماه بوده است.
وى با بيان اينكه 16 تماس براى مشاوره و راهنمايى برقرارشده است، 
گفــت: يكى از امورى كه به صورت جدى مورد توجه ســازمان قرار 
گرفته، ارائه مشاوره و راهنمايى به شهروندان در هنگام حوادث است.

بياناتى افزود: تماس هاى برقرار شــده با سامانه 125 همدان عالوه بر 
مواردى كه منجر به عمليات و مشاوره شده شامل 53 تماس اشتباه و 

متأسفانه 446 مورد از تماس ها نيز ايجاد مزاحمت بوده است.
وى اظهــار كــرد: عمليات هاى انجام شــده در اين مــدت 15 مورد 
آتش ســوزى شامل آتش سوزى مغازه در بلوار عالقبنديان، آتش سوزى 
گندم زار در جاده تهران، آتش ســوزى سطل زباله در بلوار بهادربيگى، 
آتش ســوزى پيك نيك در جاده فقيره، آتش سوزى مخروبه در خيابان 
تختى و ده مورد آتش سوزى مراتع و پوشش گياهى در پشت استاندارى، 
بلوار ارم 3 مورد، بلوار فــرودگاه، بلوار بعثت، بلوار غنى زادگان، بلوار 
ارتش، جاده حيدره و شهرك الوند بوده و همچنين 5 مورد عمليات امداد 
و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در خيابان مردم، 
نجات حيوانات در شهرك مدرس و 3 مورد مهار حيوانات در شهرك 

مدنى، جاده چشين و جاده مالير بوده است.

نيازمند هماهنگى بين آموزش و اشتغال 
هستيم

 نماينده ولى فقيه در اســتان همدان معتقد است نيازمند هماهنگى 
بين آموزش و اشــتغال هســتيم، زيرا گر آموزش ديــدگان نتوانند از 

آموخته هاى خود در بازار كار نداشته باشند، نااميد مى شوند.
به گزارش تســنيم حجت االسالم والمســلمين حبيب ا... شعبانى در 
ديدار با بازرســان ستاد كل نيروهاى مسلح كشور، اظهار كرد: يكى از 
ضعف هايى كه در سيستم آموزشى كشور با آن مواجه هستيم، آموزش 

ندادن مهارت به افراد در دوران تحصيل است.
وى افزود: اقدام ســتاد كل نيروهاى مسلح در آموزش به سربازان در 
دوران ســربازى اقدام خوبى اســت كه بتوانيم از اين فرصت و زمان 

استفاده بهينه را ببريم.
نماينــده ولى فقيه در اســتان همدان بــا تأكيد بر اينكــه حضور در 
كالس هاى آموزشــى و فراگرفتن علوم مختلف نيازمند ايجاد انگيزه 
اســت، مطرح كرد: حضور جدى ســربازان در اين كالس ها، وابسته 
به اين موضوع اســت كه بتوانند پس از ســربازى با اســتفاده از اين 

آموزش ها وارد فضاى كار شوند.
وى با بيان اينكه نيازمند تالزم بين آموزش و اشتغال هستيم، گفت: اگر 
اميدوارى اينكه پس از ديدن آموزش، توانايى استفاده از آن براى ورود 
به بازار كار وجود نداشــته باشد، حاكم باشد، انگيزه ها نيز كم رنگ تر 

مى شود.
امام جمعه همدان با اشاره به لزوم حمايت از سربازان توسط ارگان ها 
و نهادهــاى مختلف، بيان كرد: ســتادكل نيروى هاى مســلح بايد با 
سازمان هاى مختلف رايزنى هايى در راســتاى تسهيل گرى براى اين 

سربازان و ايجاد ارتباط بين آنها و سازمان هاى مرتبط انجام دهد.
وى با گاليــه از اينكه متأســفانه فضاى پيش فرض اشــتغال در 
كشــور، كارهاى ادارى است، عنوان كرد: در كشور جوان هايى را 
داريم كه از طريق كشاورزى و كارهاى توليدى داراى درآمدهاى 
خوبــى هســتند و بنابراين بايــد جوانان را بــراى ورود به اين 

كرد. تشويق  نيز  عرصه ها 
شــعبانى تصريح كرد: همدان در عرصه كشــاورزى و صنايع دستى 
ظرفيت خوبى دارد كه مى توان از آن براى رونق بيشتر استان و اشتغال 

جوانان استفاده كرد.

حركت با دنده عقب جان كودك را 
در همدان گرفت

 حركت با دنده عقب در حياط يك منزل مسكونى در قهاوند همدان 
جان كودك را گرفت.

رئيس پليس راه استان همدان گفت: راننده نيسان در داخل حياط يك 
خانه واقع در روســتاى «شيرين آباد» درحال حركت با دنده عقب بود 
كه متوجه حضور كودك در پشت خودرو نشده و خواهرزاده خردسال 

خود را زير گرفت.
رضــا عزيزى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: اين ســومين مورد مرگ 
كودك در ســالجارى در منازل مسكونى به دليل حركت با دنده عقب 
اســت كه در يك مورد كودك 5 ســاله زير چرخ هاى تراكتور جان 

باخت.
وى افزود: رانندگان بايد پيش از خروج از حياط منزل مسكونى از نبود 
بچه در داخل حياط اطمينان حاصل كرده تا از بروز چنين حوادث تلخ 

و دلخراشى جلوگيرى كنند.
عزيزى بيان كرد: كودكان به دليل قد و قامت كوچكشان هنگام تردد در 
حوالى خودرو از داخل آيينه قابل رؤيت نبوده؛ بنابراين رعايت احتياط 

و اطمينان از نبود كودك در داخل حياط ضرورى است.
اســتان همدان داراى 5 هزار و 400 كيلومتر انواع راه اســت و سال 
گذشته 464 تن در سوانح رانندگى درون و برون شهرى آن جان باختند 
كه اين رقم نســبت به سال 97 حدود 7 درصد معادل 30 نفر افزايش 

داشته است.

1- برخى نمايندگان از طرح اســتيضاح هيأت رئيسه مجلس سخن 
گفته اند. گويا اين نمايندگان به آنچه مهره چينى هيأت رئيسه و رئيس 
مجلس در كميســيون هاى تخصصى مى خوانند، معترض هســتند. 
گفتنى است بر اســاس آئين نامه مجلس، استيضاح رئيس مجلس با 

درخواست كتبى 25 نماينده معترض، انجام مى شود.
2- مشــتريان برخى بانك ها از تأخير بيــش از اندازه در واريز پول 
فروش سهام عدالت گاليه مند هستند. گويا برخى از آنها انتظار بيشتر 
از يك ماه را گزارش مى دهند. گفتنى اســت بانك ها اعالم كرده اند 
فروش سهام توســط كارگزارى ها انجام مى شود و بانك مداخله اى 

در آن ندارد.
3- احتمال فيلتر اينســتاگرام افزايش يافته اســت. گويا آرزوى يك 
نماينــده مجلس براى فيلترينگ اين احتمال را افزايش داده اســت. 

گفتنى است اينستاگرام در ايران بيش از 20 ميليون كاربر دارد.

 اين روزها آمار روزانه تعداد مبتاليان به 
كرونا در همدان، با اســفندماه سال گذشته 
كه اوج شــيوع كرونــا را تجربــه كرديم، 
تفــاوت چندانــي نــدارد و بــا اينكه همه 
فعاليت هاي مشــاغل و صنــوف مختلف به 
روال عادي بازگشــته و مردم تا حد زيادي 
فراموش  را  اجتماعــي  فاصله گذاري هــاي 
كرده انــد، احتمال بازگشــت محدوديت ها 
وجــود دارد، به طورى كــه درحال حاضــر 
بسيارى از استان ها از جمله شيراز، آبادان، و 
چند شهر ديگر محدوديت هايي در ساعات 
كار ادارات، اصنــاف و حمل و نقــل اعمال 
كرده انــد كه در بين آن ها همدان با شــرايط 
موجود نيز در شرف بازگشت محدوديت ها 

قرار دارد. 
همان طــور كه مســئوالن مى گويند، اصناف 
پروتكل هاي بهداشــتي را رعايت نمي كنند 
و احتمال بازگشت محدوديت ها وجود دارد 
و ميزان شــيوع و انتقال ويروس كرونا اگر 
از يك حدي عبور كند، مجبور خواهيم شد 

برخي محدوديت ها را دوباره اعمال كنيم.
از طرفى بايد گفت بازگشايى مشاغل ناشى 
از فشــار اقتصادى ســنگين به استان بود و 
خــود اتحاديه ها و توليد كنندگان خواســتار 

بازگشــايى بودند، بــا اين حال در ســطح 
شــهر تعداد صنوفــى كه رعايــت موارد و 
دســتورالعمل هاى مقابله با كرونا را اجرايى 
مى كنند در مقايســه با آنانــى كه تخلف را 
پيشه كرده اند، بسيار كمتر است؛ تا جايى كه 
مركز اصلى شهر به عنوان يكى از پرترددترين 
خيابان هــاى همــدان در ســاعاتى از روز 
به ويژه هنگام غروب از هجوم شــهروندان 
در مغازه هاى مختلف و فروشــگاه ها به يك 

كانون مولد بيمارى تبديل شده است.
 بدترين و بهترين شرايط 

آماري همدان
در اين بين معاونت بهداشتى دانشگاه  علوم  
پزشكى همدان معتقد است كه شيب ماليم 
همدان در شيوع كرونا بسيار شكننده است و 
ممكن است مردم با كمي سهل انگاري، استان 

را به وضعيت قرمز صد درصدى برسانند. 
منوچهر كرمــى پايين ترين عدد مولد و پايه 
ابتال و مراجعــان كرونا در همدان را مربوط 
به اسفند و باالترين نرخ مربوط به فروردين 
مي داند و بــه همدان پيام گفــت: بايد علل 
افزايش و كاهش آمــار در اين روزها مورد 
تحليل و بررســي قرار گيرد. اين بيماري در 
80  درصد افراد بي    عالمت است اما مي توانند 

ويروس را منتقل كنند؛ بنابراين توصيه ما به 
شهروندان اين است كه همچنان از تجمعات 
غيرضــروري اجتناب كنند؛ زيرا اين بيماري 
هنوز در همدان يك بيماري خطرناك تلقي 

مي شود و درمان و واكسن قطعي ندارد.
وى با بيــان اينكه تاكنــون 1471 مبتال در 
همــدان وجــود دارد افــزود: از ايــن بين 
تاكنــون143 قربانــى اين ويروس شــده و 
كماكان آمار ابتالى روزانه ما در همدان بيش 

از 29 نفر است.
وى نسبت به تبعات ناشي از رعايت نكردن 
نكات بهداشــتي و فاصله گذاري ها ازسوى 
مــردم هشــدار داد و گفــت: اپيدمي كرونا 
تمام نشده و همچنان با شدت گذشته عمل 
مي كند، بســياري از شهرســتان هاى ما در 
همدان در وضعيــت قرمز قرار دارند و آمار 

مبتاليان بسيار باالست.
كرمى تأكيد كرد: همدان در شرايط هشدار قرار 
دارد و وضعيت خوبي نــدارد، به طورى كه در 
چند روز اخير با روندى افزايشي روبه رو بوده 
كه تماس هاي مكرر مــردم در اماكن عمومي 
بدون اســتفاده از ماسك و ساير ابزار حفاظتي 
و  رعايت نشــدن فاصله گــذاري اجتماعي از 

مهم ترين عوامل افزايش شيوع آن است.

دانشگاه علوم پزشــكى  بهداشــتى  معاونت 
بيماران  مرگ و مير  وضعيــت  درباره  همدان 
كرونايي، عنوان كرد: در ابتداي اپيدمي بيشتر 
بيماران با وضعيت تنگي نفس حاد مراجعه 
مي كردند كه همين مســأله عامــل افزايش 
آمــار مرگ ومير بيماران در همــدان بود اما 
درحال حاضر اين ويــروس خود را در بدن 
افرادى كــه هيچ بيمارى زمينــه اى ديگرى 
نداشته اند نشان داده و مى توان گفت تنها راه 
مقابله رعايت نكات بهداشتى تذكر داده شده 

و جلوگيرى از حضور در تجمعات است.
كرمى با تأكيد بر ضرورت اســتفاده از ماسك 
براي تمامي افراد جامعه،  عنوان كرد: بسياري از 
افراد ممكن است ناقل بدون  عالمت باشند و از 
اين طريق به شيوع باالتر ويروس منجر شوند، 
برخي عالئم خفيف داشــته و بدون توجه به 
اين مسأله در مجامع عمومي، مراسمات، عزا و 
عروسى و محيط كار حاضر مي شوند و بيماري 
را به سايرين منتقل مي كنند و به اين مسأله نيز 
توجه نمي كنند كه شايد بيماري در نفر بعدي 
شديدتر ظاهر شده يا حتي به مرگ افراد منجر 
شود؛ بنابراين از مردم تقاضامنديم از برگزارى 
هرگونه تجمع و مراسم عزا و عروسى به طور 

جدى خوددارى كنند.0

روند ابتال به كرونا در همدان افزايشى است
مراسم عزا و عروسى كمينگاه ويروس قاتل

 با اينكه پزشــك قانونى مرجع رســمى 
اعالم آمــار مرگ ومير در اثر اتفاقات مختلف 
در هر استانى به شمار مى رود، اما روز گذشته 
نشست مدير كل اين سازمان با اصحاب رسانه 
درحالى برگزار شد كه وى از ارائه آمار تعداد 
افراد قربانى شــده به دليل ابتــال به ويروس 

منحوس كرونا خوددارى كرد.
ايــن شــرايط درحالى اســت كه در ســاير 
استان هاى كشور شــاهد هستيم كه به منظور 
جلوگيرى از شيوع بيشــتر ويروس و كنترل 
زنجيره انتقال، اين اطالعات به صورت شفاف 
در اختيار رســانه ها قــرار مى گيرد؛ زيرا آمار 
ابتال و مرگ ناشــى از اين ويــروس نه تنها 
موجب شــكل گيرى شــفافيت در عملكرد 
مى شود بلكه هشــدار و تذكرى جدى براى 
مردم و جامعه به شمار مى رود تا با حساسيت 
بيشترى سالمت خود و اطرافيانشان را حفظ 

كنند.
بنا بر گفته مدير كل پزشــك قانونى اســتان 
همدان ارائه اطالعات در مرگ هاى كرونا تنها 
بر عهده ســتاد مقابله با بيمارى در هر استانى 
است و پزشكى قانونى نمى تواند اطالعاتى را 

در اين زمينه منتشر كند.
آرتين كمالى در بخــش نزاع و درگيرى هاى 
منجر به تشــكيل پرونده در پزشك قانونى، 
رتبه استان را هشتم كشور اعالم كرد وگفت: 
مصدومان ناشى از تصادفات رانندگى به ازاى 
هــر صد هزار نفر در اســتان همدان در رتبه 

بيست و پنجم قرار دارد.
وى از رشــد تعداد مراكز پزشــكى قانونى 
در همــدان خبــر داد و افــزود: در تمامى 
شهرســتان هاى اســتان ملــك و نمايندگى 
پزشكى قانونى وجود دارد و تنها شهرستانى 
كه در اين ليســت نيست شهرســتان فامنين 

است.
وى با بيان اينكه درحال حاضر 78 پرسنل در 
پزشك قانونى اســتان همدان فعاليت دارند 
عنــوان كــرد: درحال حاضر تنها 3 پزشــك 
قرارداد مستقيم با اين سازمان دارند و يكى از 
نيازهاى جدى ما جذب پزشك براى پزشك 

قانونى استان همدان به شمار مى رود.
كمالى همچنيــن مجموع آمــار پرونده هاى 
فوتى همدان در بخش هــاى مختلف اعم از 
تصادفات درون و برون شــهرى، خودكشى، 
سوختگى، غرق شــدگى، گازگرفتگى و... را 
بيش از 340 مورد اعالم كرد و گفت: در سال 
98 بيش از 189 مجوز سقط جنين توسط اين 

اداره كل صادر شــده است كه نسبت به سال 
97، حدود7/3 درصد كاهش داشته است.

وى همچنيــن افزود: بر اســاس پرونده هاى 
تشكيل شــده در پزشك قانونى در سال 98، 
بيــش از 15 نفــر در اثر مســموميت و گاز 
منو اكســيدكربن، 12 نفر بــا مصرف قرص 
برنــج، 24 نفر در اثر ســوختگى، 12 نفر در 
اثر برق گرفتگى، 27 نفر به دليل غرق شدن در 
استخر و رودخانه در همدان جان خود را از 

دست داده اند.
مدير كل پزشــك قانونى اســتان در ادامه به 

كميســيون هاى  تعــداد 
تشكيل شده در سال 98
اشاره كرد و بيان داشت: 
مــورد   781 از  بيــش 
سال 98 در  كميســيون 

براى بررسى پرونده هاى 
تشكيل  قانونى  پزشكى 
شده كه نســبت به آمار 
98 ســال  مــورد   778

روندى افزايشــى داشته 
است.

كمالــى بــه معاينــات 
سرپايى نيز گريزى زد و 
سال 98 بيش  افزود: در 
از 40 هــزار و 469 نفر 
در پزشك قانونى همدان 
معاينات ســرپايى انجام 

داده اند كه 13 هزار و 759 نفر آنان زن و 26
هزار و 710 نفر آنــان مرد بوده اند؛ بر همين 
اســاس در اين بخش نســبت به سال 97 در 
همــدان، 5/4 درصد روندى كاهشــى را در 

پيش گرفته است.
اوقاف  همــكارى  خواســتار  همچنين  وى 
براى در اختيار قرار دادن زمين به اين اداره 
كل در مجاورت آرامستان شد و تأكيد ويژه 
كرد: براى ســالن كالبد يكى از اساسى ترين 
نيازهاى پزشــكى قانونى تجيز و ســاخت 
ســاختمانى در مجاورت آرامســتان است؛ 
قرار  درحال حاضــر  زيــرا 
گرفتن سالن كالبد اين اداره 
كل در جغرافياى مركز شهر 
زيادى  عديــده  چالش هاى 
كرده  ايجاد  شهروندان  براى 

است.
وى با اشاره به اينكه در سال 
98، بيــش از هــزار و 292

قانونى  پزشكى  توسط  جسد 
معاينه  كالبدشكافى و  همدان 
در  كرد:  عنوان  اســت،  شده 
اين بخش، همدان 3/7 درصد 

رشد داشته است.
كمالى بــا بيان اينكه حوادث 
كار در سال 98، بيش از 500

نفر را در همدان شامل شده 
است، تأكيد كرد: اين آمار در 

سال 97، عدد 435 نفر را گزارش مى كند كه 
بر اين اســاس 14/9 درصد افزايش در سال 

98 را شاهد هستيم.
وى درباره رد نشــدن از 19 ماهگى باردارى 
براى صدور ســقط جنين خبــر داد و افزود: 
براى اعالم مجوز ســقط نياز به تأييد و نظر 
3 پزشــك اين اداره كل وجــود دارد و نبايد 
حاملگى حتى يك ســاعت بيش از 19 هفته 
باشد؛ زيرا هم از نظر شرع و هم قانون خالف 

است.
مدير كل پزشك قانونى استان همدان همچنين 
به آمار تصادفات در ســال 98 اشــاره كرد و 
گفت: در سال 98 بيش از 449 نفر در همدان 
قربانى شدند كه همين آمار در مقايسه 2 ماهه 
نخست سال 99 با 98 بيانگر آن است كه در 
99 تعداد تصادفات 30 نفر فوتى و در ســال 

98 حدود 52 نفر است.
كمالى همچنين درباره خودكشــى در همدان 
گفــت: از ارائه اطالعات عددى درباره تعداد 
نفرات خودكشى معذوريم اما در همدان 8/8

درصد ســال 98 نسبت به ســال 97 روندى 
كاهشى داشته ايم.

وى تأكيد كــرد: مجموع نزاع ســال 98 در 
همــدان 14 هزار و 509 نفر گزارش شــده 
اســت كه از اين تعداد 4 هــزار و 204 نفر 
زن و هــزار و 305 نفر مــرد بوده اند بر اين 
اساس سال 98 نســبت به 97 در اين بخش 

2/9 درصد كاهش داشته است.
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گندوز، قطب كمباين
 در شهرستان رزن و درگزين 

 رزن - خبرنگار همدان پيام: 400 دستگاه كمباين، عمليات برداشت 
غالت در شهرستان هاى رزن و درگزين را انجام خواهند داد.

مدير جهاد كشــاورزى رزن در گفت وگو با همدان پيام عنوان كرد: در 
سال زراعى جارى بيش از 94 هزار هكتار از مزارع شهرستان هاى رزن 
و درگزين به كشت غالت اختصاص دارد كه پيش بينى مى شود امسال 
بيش از 170 هزار تن گندم در 2 شهرستان رزن و درگزين توليد شود.
محمود فتحى با بيان اينكه طرح مبارزه با آفت پوره سن از دهم خرداد 
در شهرســتان هاى رزن و درگزين آغاز شده است، گفت: بيش از 57

هزار هكتار غالت عليه آفت پوره سن سم زدايى شده است.
وى خاطرنشان كرد: 400 دستگاه كمباين عمليات برداشت غالت در 
شهرســتان هاى رزن و درگزين را انجــام خواهند داد كه از اين تعداد 
220 دستگاه كمباين بومى در 2 اين شهرستان وجود دارد كه روستاى 
گندوز از توابع بخش ســردرود با بيش از صد دستگاه كمباين، قطب 

كمباين در رزن به شمار مى رود.
فتحــى با تأكيد بر اينكه امســال وضعيت محصول مطلوب اســت، 
از كشــاورزان خواســت با توجه به گرم شــدن هوا و جلوگيرى از 
آتش سوزى احتمالى، آمادگى الزم براى مقابله با آن را داشته باشند و 
از آتــش زدن بقاياى گياهى خوددارى كنند كه اين امر عالوه بر اينكه 

جرم محسوب مى شود، حاصلخيزى خاك را نيز از بين مى برد.

مشكل قطعى آب روستاى مالبداغ حل شد
 رزن- فاطمه كوكبى جالل- خبرنگار همدان پيام: روستاى مالبداغ 
با جمعيتى بالغ بر 3 هزار و 500 نفر در 30 كيلومترى بخش سردرود 

شهرستان رزن قرار دارد.
كه منبع تغذيه آب شــرب روســتا از 2 چاه آب تأمين مى شود كه به 
گفته دهيار روســتا به دليل آبدهى پايين چاه اول، در سال 97 چاه دوم 

به همت اهالى روستا حفارى شده است.
يكــى از اهالى روســتاى مالبــداغ در گفت وگو با ما عنــوان كرد: 
بزرگ ترين مشكل روســتا نبود در بهداشتى و استاندارد سر چاه آب 
شرب روستا است كه باز بودن سر چاه آب شرب و نداشتن حوضچه، 

مشكالت بهداشتى پديد آورده است.
يدا... اميرانى افزود: تا چند روز گذشــته مالبداغ با قطعى آب مواجه 
بود و ما در 24 ساعت تنها 3 تا 4 ساعت آب داشتيم كه اميدواريم با 

نصب تابلوى برق اين مشكل به طور كامل رفع شود.
يكى از اهالى روســتا نيز گفت: فرســودگى شبكه آب سبب شده كه 
نشــتى هاى  آب زياد شود و معابرى كه در ســال 96 آسفالت ريزى 
شده است از بين برود. بخشــدار سردرود نيز گفت: در بحث قطعى 
آب تعدادى از روستاهاى ســردرود از جمله مالبداغ، آرپادره، اجاق 
و منصورآباد با تالش مســئول آب و فاضالب شهرستان رزن بررسى 

دقيقى انجام شده است.
علــى حمزه خانى افزود: با تعويض تابلو برق، اجراى انتقال چشــمه 
آب به شبكه و تعدادى از روستاها را با تنظيم فلكه مشكل قطعى آب 

مرتفع شده است.
وى خاطرنشان كرد: درحال حاضر هيچ يك از روستاهاى سردرود با 

قطعى آب مواجه نيستند.

تويسركان در وضعيت نارنجى كرونا 
قرار دارد

 فرماندار تويسركان از قرار گرفتن تويسركان در وضعيت نارنجى 
در مــوج دوم كرونا خبر داد و گفت: با بى توجهى نســبت به رعايت 
اصول بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى در وضعيت هشــدار قرار 

مى گيريم.
به گزارش فارس، سيدسول حسينى در جلسه مشترك دهياران با تأكيد 
بر اينكه بخشــداران با هميارى و كمك دهيــاران با هدف واگذارى 
كار از دولت به ســازمان هاى مردم نهاد تالش كنند، اظهار كرد: بانك 
اطالعاتــى افراد عالقه منــد در حوزه هاى مختلف براى فعال ســازى 
ســازمان هاى مردم نهاد در روســتاها در قالب طرح «هر روستا، يك 

سمن» در مدت زمان ده روز آينده ايجاد شود.
وى با اشاره به اينكه سازمان مردم نهاد با مبناى علمى مى تواند مطالبه گر 
از مســئول باشد، افزود: دهياران براى طرح «هر روستا، يك سمن» را 
با بررسى و شناسايى ظرفيت هاى روستا با هدف بهره ورى درست و 

راهبردى اقدام كنند.
فرماندار تويســركان با بيان اينكه مسائل و مشــكالتى كه در روستا 
رخ مى دهد به موقع اطالع رســانى شود، بيان كرد: اگر اطالع  داده شود 
ما شــاهد اتفاقاتى چون قطع بى رويه درختــان به ويژه درختان مثمر 

نخواهيم بود.
وى با تأكيد بر اقناع ارباب رجوع از ســوى دهياران، آگاه سازى مردم 
در امور مختلف فردى و اجتماعى را سبب كاهش گاليه و سردرگمى 
ارباب رجوع دانست و در ادامه با اشاره به كاهش سرقت در تويسركان 
گفت: دهياران نســبت به امنيت روستا بيش از پيش حساسيت داشته 
باشند، هفته گذشته از 12 روستا سركشى كردم اما هيچ يك از دهياران 

از حضور ما در روستا مطلع نشدند.
حســينى با اشاره به تبديل وضعيت تويســركان از زرد به نارنجى در 
موج دوم شيوع كرونا با تأكيد بر انجام مستمر ضدعفونى ها در روستاها 
گفت: دهياران بر رعايت اصول بهداشــتى در روستاها دقت و توجه 
بيش از گذشته داشته باشند، برگزارى مراسم عزا، عروسى و مسافرت 
بســترى براى ابتالى افراد بيشتر به كروناست، بايد رعايت اين موارد 
و اصول بهداشــتى در برنامه دهياران قرار گيــرد در غير اين صورت 
وضعيــت ما قرمز خواهد شــد. وى با تأكيد بر فرهنگ ســازى براى 
صرفه جويى در مصرف آب، خطاب به دهياران تأكيد كرد: هر ميزان با 
مردم و در ميان آن ها باشيم مشاركت آن ها هم بيشتر است كه بهترين 

راهكار براى تحقق اين مهم راه اندازى سازمان هاى مردم نهاد است.

چشم اميد خانواده بى سرپرست 
به كمك مؤمنانه خيرين

 مستأجرى هستم كه به دليل شتاب گرفتن نرخ مسكن با 
مشكل سرپناه مواجه شده ام. صاحب خانه 2برابر سال گذشته 

پول پيش و اجاره بها درخواست كرده است.
2 زن تنها هســتيم كــه از لحاظ مالى در تنگنا به ســر 
مى بريم و مدت هاســت بى سرپرست شده ايم؛ نه توان 
پرداخت پول پيش داريم و نه توان تأمين حداقل اجاره 

خانه! 
هميــن حاال هم در آرزوى ســرپناه، در يكى از مناطق 
شــهر، شب را به صبح مى رسانيم. مهلت اجاره ما تمام 
شده است و بايد به زودى مبلغ رهن تأمين كنيم. با اين 

اوضاع نابه سامان گرانى، هيچ كارى از دستمان برنمى آيد. از 
خيران و نهاد هاى خيريه استان تقاضاى كمك داريم.

از آنجايى كه نام و نشان و شماره تماس اين خانواده در دفتر 
روزنامه محفوظ است، از خيران و سازمان هاى خيريه دولتى 
 و مردمى كه توانايى كمك به تأمين مسكن و اجاره براى اين 
2 زن بى سرپناه و بى سرپرست را دارند، تقاضا داريم با دفتر 

روزنامه تماس حاصل كنند.

جريمه 500 هزار تومانى
 4 راننده متخلف تاكسى در نهاوند

 سرپرست اداره صمت 
بازرســان  گفت:  نهاوند 
اداره صمت، اماكن نيروى 
بهداشت  مركز  و  انتظامى 
براى رعايت پروتكل هاى  
بهداشــتى و اســتفاده از 
كسبه  تمامى  به  ماســك 

بازار سنگ ميل و سطح شهر صد تذكر كتبى و 50 تذكر شفاهى داده اند.
نقى كاكاوند گفت: 4 راننده متخلف تاكســى هم به دليل نزدن ماسك و 
اضافه سوار كردن مسافر 500 هزار تومان جريمه شدند و براى دريافت 

تعهد به اماكن معرفى شدند.

مدير جهاد كشاورزى فامنين:
سمپاشى بيش از 26 هكتار از اراضى غالت شهرستان 

 بــاالى 26 هــزار هكتــار از اراضــى غــالت شهرســتان فامنيــن عليــه آفــت ســن 
غــالت سمپاشــى شــده اســت.

مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان فامنين گفت: بازديد از مزارع غالت به منظور رديابى 
ريزش ســن غالت از اواخر اسفندماه توسط كارشــناس حفظ نباتات شهرستان و ساير 

اعضاى شبكه مراقبت و پيش آگاهى سن غالت شهرستان آغاز شده است. 
جعفر كاويانى دلشــاد با بيان اينكه نخستين ريزش هاى سن، در اراضى غالت در تاريخ 5 

فروردين ماه 99 مشــاهده شــد، ادامه داد: مبارزه با اين آفت در مرحله سن مادر از تاريخ 
18 فروردين ماه آغاز شــد و برخالف بارندگى هاى مستمر در فروردين ماه و نيمه نخست 
ارديبهشت ماه با رصد و پيگيرى و حضور اعضاى شبكه مراقبت و پيش آگاهى سن غالت 
در روستاهاى شهرســتان و اطالع رسانى وسيع به كشاورزان از طريق ارسال پيامك انبوه 
و شبكه هاى اجتماعى بيش از 9 هزار هكتار از اراضى غالت شهرستان عليه اين آفت در 
مرحله سن مادر سمپاشى شد، عالوه بر آن مبارزه با علف هاى هرز كه يكى از عوامل مهم 
محدودكننده توليد به ويژه در شرايط ديم است در سطح 10 هزار و 392 هكتار از اراضى 

غالت آبى و ديم انجام شد.
ــاورز  ــا كش ــگام ب ــيج هم ــرح بس ــان ط ــتن كارشناس ــا پيوس ــزود ب ــه اف وى در ادام

ــى  ــيج تمام ــا بس ــتان و ب ــالت شهرس ــن غ ــى س ــت و پيش آگاه ــبكه مراقب ــه ش ب
امكانــات بالفعــل و بالقــوه شهرســتان و اطالع رســانى هاى گســترده از طريــق 
ــق  ــه و اطالع رســانى از طري ــر و اطالعي حضــور كارشناســان در روســتاها نصــب بن
شــبكه هاى اجتماعــى شهرســتان 17 هــزار و 309 هكتــار از اراضــى ســطح شهرســتان 
عليــه ايــن آفــت در مرحلــه پــوره سمپاشــى گرديــد. سمپاشــى مــزارع غــالت عليــه 
ــتان  ــار از اراضــى غــالت شهرس ــزار هكت ــزار و 343 ه ــن آفــت در ســطح 26 ه اي
ــبانه روزى و  ــاى ش ــاه پيگيرى ه ــس از 3 م ــاه 99 پ ــخ 31 خردادم ــن در تاري فامني
بــدون وقفــه كارشــناس حفــظ نباتــات شهرســتان و ســاير اعضــاى شــبكه مراقبــت 

ــان يافــت. پاي

شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان بعنوان مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 

و به درخواستها و مداركي كه غير از سامانه مذكور ارسال گردند ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

مدت قرارداد : يك سال شمسى از تاريخ 1399/05/01 لغايت 1400/04/31  مي باشد .
مدارك و مستندات مورد نياز : 

■ بارگذاري گواهي تأييد صالحيت معتبر از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در زمينه حمل و نقل و يا پروانه كسب از صنف و يا اتحاديه مربوطه
■ بارگذاري گواهي و يا مجوز سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور 

■ بارگذاري گواهي تائيد صالحيت ايمني معتبر صادره از سازمان تعاون ، كار و رفاه اجتماعي 
■ بارگذاري گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي صادره از سازمان امور مالياتي و همچنين ارائه مفاصا حساب تأمين اجتماعي قراردادهاي قبلي

■  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 

■ بارگذاري كد ثبت شده در پايگاه ملي مناقصات ، ارائه كد اقتصادي و شناسه ملي
■ 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 

(اصل يا برابر اصل شده بصورت رنگي))
(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 .  
■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 .   
■ ضمناً بازگشائي پاكتها با حدأقل يك شركت كننده در مناقصه انجام خواهد شد .
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پاكتها

تأمين سرويس اياب 
و ذهاب كاركنان 

انبارهاي نفت منطقه 
و مركز سوختگيري 
هواپيمايي همدان

14/426/305/202721/315/260

از تاريخ 99/04/04 

لغايت

99/04/11 

تا ساعت 14 روز  
شنبه 

مورخ 99/04/21

ساعت 10 صبح روز 
چهارشنبه 

مورخ 99/04/18

  در سالن جلسات ستاد 
منطقه همدان

ساعت 10 صبح 
روز يكشنبه 

مورخ 99/04/22

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 (توضيح اينكه ضمانت نامه پست بانك قابل پذيرش نمي باشد) و يا واريز سپرده نقدي به حساب شماره 9200030173 
بانك ملت شعبه جهان نما و با شناسه واريز 30126  به مبلغ مندرج در جدول فوق مي باشد . (اعتبار ضمانت نامه هاي صادره به مدت 3 ماه و 

تا تاريخ 99/07/21)

(نوبت اول)

نهاونــد - معصومــه كمالونــد- خبرنــگار 
همدان پيام: طبق آمار منتشــر شده در نشست 
خبرى رئيس دادگسترى نهاوند با خبرنگاران 
پرونده تخلف در نهاوند در سال 98 نسبت به 

سال 97 افزايش داشته است.
در سال 97 به 39 هزار و 39 پرونده رسيدگى 
شــده كه تعداد آنها در سال 98 به 42 هزار و 

214 پرونده افزايش داشته است. 
اين در حالى اســت كه اقدامات بســيارى در 
پيشــگيرى و پيگيرى تخلفات صورت گرفته 

است.
 فك پلمب 

بدون مراجعه به دادگسترى
رئيس دادگسترى شهرستان نهاوند در نشست 
با خبرنگاران به مناســبت هفته قوه قضاييه در 
تشريح بخشى از عملكرد اين نهاد در شهرستان 
گفت: در سال گذشته دعاوى الزام به فك پالك 
خودرو ده درصد ورودى هاى اســتان را شامل 

مى شده كه با راهكارهاى جديد از طريق استان 
بدون مراجعه به دادگســترى، از طريق پليس 

راهور قابل پيگيرى است.
 راه اندازى مؤسسه هاى داورى 

در شهرستان
يونس طرهانى ادامه داد: فعال كردن نهاد داورى 
در شهرســتان از ديگر موارد اجراشده است، 
درحال حاضر 2 مؤسســه داورى در شهرستان 

فعال شده است.
45 درصد افزايش سازش ها

وى با بيان اينكه پرونده هاى ســال97، حدود 
40 درصد به مصالحه انجاميده و در ســال 98
هم 45 درصد افزايش در حوزه سازش داشته 
است، گفت: در بحث پيشگيرى از وقوع جرم، 
شهرستان نهاوند در كنار مالير و بهار به عنوان 
حوزه فعال در استان بوده است.درحال حاضر 
هم 3 هزار پرونده معوقه از پايان ســال 98 و 
3 ماهه نخست سال تعيين تكليف شده است.

 از هر 3 ازدواج 
يك مورد منجر به طالق

طرهانى افزود: آمار ازدواج و طالق ســال 98، 
يك هزار و 404 فقره بوده كه  از اين آمار441

مورد طالق ثبت شــده اســت؛ يعنى به ازاى 
هر 3/18 ازدواج يك مورد طالق داشــته ايم. 
درحوزه فرهنگ و انتخاب درست در ازدواج 
براى جوان هــا بايد برنامه ريــزى و اقدامات 
جدى تــرى انجــام داد. وى دربــاره اولويت 
دادگسترى در سال 99 هم گفت: تكريم ارباب 
رجوع، رسيدگى سريع به خواسته ها و مطالبات 
مراجعه كنندگان، مبارزه با فســاد و تالش در 
حفظ حقوق بيت المال و اموال عمومى، اراضى 

ملى، مراتع و... از جمله اين اولويت ها است.
 ضبط منازل مسكونى 

محل توزيع مواد به نفع دولت
طرهانى با بيان اينكــه افزايش 300 درصدى 
افزايــش كشــفيات موادمخدر را داشــته ايم، 

تصريح كرد: همچنان مبارزه با موادمخدر بدون 
مماشات و اغماض در اولويت و توجه است 
و كسانى كه منزل مسكونى شان را محل فروش 
موادمخدر كرده اند، اجازه ضبط منزل شــان را 
به نفع دولت داريم.وى درباره كشت موادمخدر 
و گراس در سال 98 هم گفت: بخش عمده آن 
كشف، ضبط و برخورد شد و همه دهياران و 
اعضاى شــورا وظيفه ذاتى و قانونى دارند اين 
موارد را رســيدگى كرده و درصورت رؤيت 
اطالع دهند و اگر بى اعتنايى كنند مورد تعقيب 

و برخورد قضايى قرار خواهند گرفت.
 اراذل را تبعيد مى كنيم

وى ادامه داد: برخورد با اراذل و اوباش و تأمين 
امنيت مردم هم از اولويت ها است كه به تازگى 
اقدامات جدى شــده و سرتيم اراذل در زندان 
هســتند، اين روند همچنان ادامــه دارد و در 
سياست قضايى شهرســتان عالوه بر حبس و 

جرايم نقدى، تبعيد هم قائل هستيم.

 با متخلفان واحدهاى صنفى مشــاوران 
امالك طبــق قانون برخــورد و واحدهاى 
صنفى آنها تا 6 ماه به دســتور مقام قضايى 

پلمب مى شود.
دادســتان شهرستان اســدآباد با بيان اينكه 
متأسفانه قيمت مسكن در سالجارى به طور 
سرسام آورى افزايش يافته است، اظهار كرد: 
بــا توجه بــه تورم باالى قيمت مســكن و 
اجاره بها در شهرستان اسدآباد از 2 ماه پيش 
اقدامات دادســتانى اسدآباد براى پيشگيرى 
و جلوگيــرى از گرانى و اجاره بهاى كاذب 

مسكن در شهرستان انجام گرفته است.
عليرضــا ســلطانى متهور با بيــان اينكه در 
نخستين اقدام فعاليت كانال فضاى مجازى 
مشــاوران امالك شهرستان كه در اين تورم 
بى تأثيــر نبود، متوقف شــد، افزود: چندى 
پيش در جلسه اى با اتحاديه صنف مشاوران 
امالك شهرســتان تذكرات و هشــدارهاى 
الزم به تمامــى واحدهــاى صنفى امالك 
شهرستان داده شده و 7 بند دستورالعمل به 
اصناف و اماكن اعالم كرده ايم كه درصورت 
بى توجهى واحدهــاى صنفى امالك به اين 
تذكرات و هشــدارها قطعًا با آنها برخورد 

قانونى خواهد شد.
وى گفت: نخســتين اقــدام فعاليت كانال 
فضاى مجازى مشــاوران امالك شهرستان 
كــه در اين تــورم بى تأثير نبــود، متوقف 
شــد؛ چندى پيش در جلســه اى با اتحاديه 
صنف مشــاوران امالك شهرستان تذكرات 
و هشــدارهاى الزم به تمامــى واحدهاى 
صنفــى امالك شهرســتان داده شــده و 7

بند دســتورالعمل به اصناف و اماكن اعالم 
كرده ايم كه درصورت بى توجهى واحدهاى 
صنفى امالك به اين تذكرات و هشــدارها 

قطعًا با آنها برخورد قانونى خواهد شد.
سلطانى متهور با اشاره به اينكه درحال حاضر 
هفته اى يك بار بازرســى الزم از واحدهاى 
صنفى امالك سطح شهرستان انجام مى گيرد، 
خاطرنشان كرد: متصديان واحدهاى صنفى 
امالك شهرســتان موظف هســتند هرگونه 
افــراد دالل و واســطه را از مركز معامالت 
خود اخراج كرده و اجازه دخالت در انجام 
قراردادها و معامالت خود را به هيچ فردى 

ندهند.
وى تصريــح كــرد: از چنــدى پيــش در 
شهرستان  دادســتانى  بندى   7 دستورالعمل 
امالك  صنفــى  واحدهــاى  متصديــان  از 

هرگونه  به  به ســرعت  كرده ايم  درخواست 
فعاليــت صنفى خود در فضــاى مجازى و 
واقعــى پايان داده و نيــز تمامى واحدهاى 
صنفى امالك انصاف را ســرلوحه فعاليت 

روزمره صنفى خود قرار دهند.
به گــزارش ايســنا وى با تأكيد بــر اينكه 
واحدهاى صنفى امالك بدون پروانه كسب 
طبق ماده 27 و 28 (ق،ن،ص) توسط پليس 
اطالعات و بازرســى اتــاق اصناف پلمب 
خواهند شــد و اجازه فعاليت صنفى به آنها 
داده نمى شــود، گفت: متصديان واحدهاى 
صنفــى امالك قيمت هاى بــاال و كاذب را 
بــه هيچ عنوان قبول نكننــد و انجام ندهند 
و هرگونــه موارد مشــابه را به ســرعت به 
دادســتانى، رئيس اتاق اصنــاف و يا پليس 
اطالعــات و امنيت(اماكن) اطــالع دهند؛ 
بنابراين درصورت مشــاهده چنين مواردى 
با متخلفان طبق قانون برخورد و واحدهاى 
صنفى آنها تا 6 ماه به دســتور مقام قضايى 

پلمب مى شود.
وى خاطرنشان كرد: از متصديان واحدهاى 
صنفى امالك شهرستان درخواست كرده ايم 
حتمًا نســبت به نصب اعالميه اى با عنوان 
«معامالت بــا قيمت كاذب و بــاال در اين 
واحد صنفى ممنوع بوده و انجام نمى شود» 
اقدام كنند، اين اعالميه بايد در محل مناسب 

و نيز قابل رؤيت براى مشتريان باشد.
وى بــا اشــاره بــه اينكه دريافــت كارت 
مباشــرت براى هر فردى كه به عنوان منشى 
و يا نيروى خدماتى در واحد صنفى امالك 
حضور دارند، الزامى اســت، يادآور شــد: 
بازرسى هاى مداوم توسط بازرسى و نظارت 
اتاق اصنــاف و اداره نظارت بر اماكن براى 
بررسى و پيگيرى مصوبات فوق به صورت 
مكرر انجام مى شــود و هرگونه تخلفات در 
اين راســتا را به دادســتانى براى برخورد 

قانونى گزارش مى كنند.
دادستان اســدآباد يادآور شد: از واحدهاى 
صنفى شهرستان متعاقبًا خواهشمنديم ضمن 
رعايت نــكات فوق، در انجــام معامالت 
صنفى و تنظيــم قراردادها همكارى الزم را 
براى بهبود اوضاع قيمت مســكن و موارد 
مربوط به آن با ادارات و ارگان هاى مربوطه 
داشــته باشــند و قطعًا بى توجهى و تبعيت 
نكــردن از مصوبات فوق برخــورد قاطع 
مراجــع قضايــى را براى متخلفــان در پى 

خواهد داشت.

افزايش تخلف افزايش تخلف 
در نهاونددر نهاوند
■■  از از 33 ازدواج يك طالق داشته ايم ازدواج يك طالق داشته ايم

دادستان اسدآباد:

6 ماه پلمب در انتظار بنگاه هاى  
امالك متخلف

دل نوشته
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موضوع اراضى شهرى كبودراهنگ 
پس از 40 سال حل نشده است

 يكى از دغدغه هاى رهبرى 
اقتصادى  وضعيــت  اصــالح 
مردم  امروز  زيرا  بود،  كشــور 
خــاص  وضعيــت  به دليــل 
كرونا از ســويى و تحريم هاى 
ظالمانه آمريكا از ســوى ديگر 
با مشــكالت بسيارى دست و 
پنجه نرم مى كنند. رئيس جمهور 
قمارباز آمريكا آرزوى مذاكره با 

ايران را به گور خواهد برد.
به گزارش ايلنا، نماينده بهار و كبودراهنگ در مجلس شوراى اسالمى 
در جلسه روزگذشته مجلس شوراى اسالمى، گفت: اگر در تجمعات 
انتخاباتى دنبال توافق ســريع با ايران هســتند، مى دانند كه عظمت و 
اقتدار جمهورى اســالمى براى مردم آمريكا روشــن شــده اســت. 
دولتمــردان آمريكايى به جاى اتهام دروغيــن و واهى بايد به مطالب 

زير پاسخ دهند.
عيســى جعفرى ادامه داد: آيا حاضريد پيــش از توافق دادگاه جنايت 
جنگى پاســخگوى خون به ناحق ريخته حاج قاسم سليمانى باشيد؟ 
اجازه مى دهيد دادگاه تشــكيل شــود؟ آيا حاضريد پيش از توافق با 
آزادى بى قيد و شرط دارايى هاى ايران ُحسن نيت خود را نشان دهيد؟ 
آيا حاضريد پيش از توافق، تحريم هاى ظالمانه را برداريد؟ جواب شما 

پيشاپيش مشخص است. 
وى در ادامه به مســائل و مشكالت حوزه انتخابيه اشاره كرد و گفت: 
وزير راه و شهرسازى بايد نسبت به وضعيت جاده هاى حوزه انتخابيه 
كه به قتلگاه تبديل شده، توجه داشته باشيد. توسعه روستا رها شده و 
موضوع اراضى شــهرى كبودراهنگ پس از 40 سال حل نشده است. 

آقاى وزير، مسكن مهر چه زمانى به اتمام مى رسد؟
نماينده بهار و كبودراهنگ در ادامه خطاب به وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى، گفت: آقاى وزير به فرياد كارگران و بازنشســتگان برسيد، 
اين گروه افراد مشــكل جدى اقتصاد دارند. آقاى رئيس جمهور آيا از 
قيمت افسارگســيخته كاالها خبر داريد؟ آيا با يك ميليون 200 هزار 
تومان شــما مى توانيد زندگى كنيد؟ آيا خبر داريد با انتصابات فاميلى 
و بها دادن به افراد مســأله دار، بيشــتر زمينه فساد را مهيا مى كنيد؟ آيا 
مى دانيد برخى مسئوالن در دولت جنابعالى از مدرك تحصيلى معتبر 
برخوردار نيستند؟ آيا مى دانيد برخى مسئوالن با جعل سند كارت پايان 
خدمت گرفتند؟ آيا خبر داريد برخى مسئوالن چندين سال از پرداخت 
اجاره بهاى خانه هاى ســازمانى امتناع مى كنند؟ اين افراد درد گرانى 

افسارگسيخته مسكن را چه زمانى متوجه خواهند شد؟

تدوين طرح الزام دولت به تعليق اجراى 
داوطلبانه پروتكل الحاقى در مجلس 

 عضو كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس از تدوين 
طرح دوفوريتى براى تعليق اجراى داوطلبانه پروتكل الحاقى در جلسه 

روزگذشته اين كميسيون خبر داد.
ابراهيم رضايى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: كميســيون امنيت 
ملى و سياست خارجى مجلس در جلسه اى در موضوع تدوين طرح 
دوفوريتى الزام دولت به تعليق اجراى داوطلبانه پروتكل الحاقى بروز 
پيدا كــرد. به محض تدوين نهايى اين طرح امضاهاى آن تهيه شــده 
و بررســى جزئيات آن در كميســيون پس از سركشى نمايندگان به 

حوزه هاى انتخابيه انجام مى شود.
در همين رابطه شــهريار حيدرى نايب، رئيس كميســيون امنيت ملى 
و سياست خارجى مجلس گفت: كميســيون وارد تهيه طرحى براى 
خــروج داوطلبانه ايران از پروتكل الحاقى شــده اســت؛ همچنين 
جالل زاده، عضو ديگر كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس 
نيز در مطلبى در صفحه توئيتر خود نوشت: پس از اقدامات خصمانه 
غربى ها، الزام دولت براى توقف اجراى داوطلبانه پروتكل الحاقى در 
جلسه كميسيون به اجماع رسيد تا پس از تعطيالت مجلس به صحن 

علنى ارجاع شود.

ايران نسبت به ارسال جعبه سياه هواپيماى 
اوكراينى به فرانسه متعهد است

 وزارت امور خارجه كانادا در بيانيه اى با اشاره به تماس تلفنى ميان 
وزيران امور خارجه اين كشــور و جمهورى اسالمى ايران، اعالم كرد 
تهران نسبت به تحويل جعبه هاى سياه هواپيماى مسافربرى اوكراينى 

به فرانسه براى ارزيابى محتواى آن  متعهد است.
به گزاريش ايرنا، وزارت امور خارجه كانادا در اين بيانيه  اعالم كرد 
در تماس تلفنى فرانسوا فيليپ شامپاين و محمدجواد ظريف، طرف 
ايرانى متعهد شــده است تا جعبه سياه پرواز مسافربرى كه در ژانويه 
(دى ماه) ســقوط كرده بود را به فرانســه بفرســتد تا در آنجا مورد 
ارزيابى قرار گيــرد. در بيانيه وزارت امور خارجه كانادا همچنين از 
قول ظريف آمده اســت كه ايران براى جبران خســارت به خانواده 
كسانى كه هنگام سقوط هواپيما جان خود را از دست داده اند، وارد 

مذاكره خواهد شد.

مجلس بدون بهانه به افزايش قيمت دالر 
ورود كند

 نماينده مرودشــت در مجلس شوراى اسالمى خواهان ورود قوه 
مقننه براى كاهش ارزش دالر شد.

بــه گــزارش ايلنــا، جــالل رشــيدى در جلســه روزگذشــته مجلــس 
ــده  ــان رد ش ــزار توم ــرز 20 ه ــفاهى گفــت: دالر از م ــر ش در تذك
ــرده  ــر ك ــه ام ــن زمين ــش در اي ــرى از پي ــام معظــم رهب اســت، مق
ــا رأى مــردم  اســت كــه ارزش دالر بايــد شكســته شــود، اكنــون ب
ــچ  ــدون هي ــد ب ــس باي ــت و مجل ــده اس ــا داده ش ــه م ــار ب اختي

ــد. ــن موضــوع ورود كن ــه اي ــه اى ب بهان
وى با اشاره به گرانى مسكن و اجاره بها اظهار كرد: اين فشار بر دوش 
مردم است، چرا مســئوالن با وجود داشتن وزارتخانه هاى عريض و 

طويل فكرى براى حل مشكل مردم نمى كنند؟

فشار تروئيكاى اروپا بر ايران خالف ادعاى تعهد 
به برجام است

 انگليس، فرانسه و آلمان درك كرده اند كه دليل تمامى مشكالت در اجراى 
برنامه جامع اقدام مشترك درباره برنامه هسته اى ايران، اقدامات آمريكا و خروج 
يكجانبه از اين توافق بوده اســت. به گزارش فارس، ســخنگوى وزارت امور 
خارجه روســيه در مطلبى نوشت: گمانه زنى ها در اين باره كه انگليس، آلمان و 
فرانسه به دنبال فعال كردن مكانيزم حل اختالف تحت بند 36 برجام كه طبق آن 
امكان اعمال مجدد تحريم هاى شــوراى امنيت سازمان ملل عليه ايران به وجود 
مى آيد، با اظهارات اين 3 كشور درباره تعهد به توافق هسته اى در تضاد است.

«ماريا زاخارووا» در ادامه اين مطلب افزود: «توافق درباره دسترســى نمايندگان 
آژانــس بين المللــى انــرژى اتمى به تأسيســات ايــران، در چارچوب روند  

استاندارهاى موجود ممكن است.»

برنامه 25ساله همكارى با چين، شكست انزواى 
ايران را ثابت كرد

 تصويب پيش نويس برنامه 25 ســاله همكارى هــاى ايران و چين در هيأت 
وزيران اثبات كننده شكســت هاى آمريكا براى منزوى كردن ايران و قطع ارتباط 
كشورمان با جامعه بين المللى، و عزم جمهورى اسالمى بر توسعه روابط با ديگر 
كشورها اســت.به گزارش ايرنا، سخنگوى دولت روزگذشته در نشست خبرى 
با اصحاب رســانه ها، تصريح كرد: طرح اخير پيشرفت بزرگى در تعميق روابط 
با چين محســوب مى شــود. اين راهبرد با اتخاذ رويكرد برد - برد و تأكيد بر 
سياست هاى متوازن براى تأمين منافع متقابل، نويدبخش همكارى هاى طوالنى 
مدت هم هست. على ربيعى خاطرنشان كرد: اين مصوبه دولت مى تواند سرآغازى 
براى پاسخ دادن به زياده خواهى ها و سياست هايى باشد كه امروز در منطقه آسيا 

مايل هستند ايران را منزوى كنند و مقاومت ايران را در گوشه هايى بشكنند.

اولويت نخست مجلس يازدهم حل مسائل 
اقتصادى و معيشتى است

 مردم مطمئن باشند كه اولويت نخست مجلس يازدهم حل مسائل اقتصادى 
و مشــكالت معيشتى است، اولويت ما نظارت اســت و اين نظارت از حوزه 

اقتصادى آغاز مى شود.
بــه گــزارش تســنيم، رئيــس مجلــس شــوراى اســالمى در جلســه مجلــس، 
پــس از ارائــه گــزارش پورابراهيمــى، رئيــس كميســيون اقتصــادى مجلــس 
ــوزه  ــم در ح ــس يازده ــارت مجل ــت: نظ ــت ارز گف ــش قيم ــاره افزاي درب
ــور  ــه به ط ــند ك ــن باش ــردم مطمئ ــت، م ــفاف اس ــوس و ش ــادى ملم اقتص
ــوراى  ــس ش ــود و مجل ــا داده مى ش ــه آنه ــى ب ــاى نوبت ــق گزارش ه دقي
ــه  ــتضعف جامع ــف و مس ــار ضعي ــت اقش ــه وضعي ــل ب ــالمى در عم اس

ــد پرداخــت. خواه

آگهى مناقصه  (نوبت دوم)

شركت شهرك هاى صنعتى استان همدان

خالصه شرايط شركت در مناقصه:
1- كليه مراحل برگزارى مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سناد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

2- نوع تضمين شركت در مناقصه: به استثناء تضمين هاى معتبر موضوع آئين نامه تضمين براى معامالت دولتى، هيچگونه سد و اوراق ديگرى بابت سپرده 
شركت در مناقصه مورد قبول نمى باشد و در صورت عدم رعايت، پيشنهاد رد مى شود.

3- شماره حساب 4001107906376300 بنام خزانه دارى كل، تمركز وجوه سپرده داخلى شركت شهرك هاى صنعتى استان همدان نزد بانك مركزى جمهورى 
اسالمى ايران براى واريز سپرده شركت در مناقصه 

4-حضور شركت كنندگان در جلسه بازگشايى پاكات مناقصه با ارائه معرفينامه كتبى آزاد است.
5-ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است.

6-براى كسب اطالعات بيشتر با تلفن هاى 8-38235806-081 امور قراردادها تماس حاصل فرمايند.
(م الف 449)

برآورد توليد نام پروژه 
(ميليون 
ريال) 

مبلغ تضمين شركت 
در مناقصه (ميليون 

ريال) 

مدت 
پيمان(ماه)

رشته و حداقل 
پايه مورد نياز 

فهرست بهاى پايه برآورد 
اوليه 

مبلغ فروش اسناد 
(پرداخت در سامانه) 

آخرين مهلت نوع مناقصه 
بارگذارى پيشنهادات 

تاريخ بازگشايى 
پيشنهادات

عمليات اجرايى پروژه 
احداث شبكه توزيع 
آب ناحيه صنعتى 

بوعلى 3

شبكه توزيع آب آب (5)9/2964644
روستايى 99 ابنيه 99

عمومى يك 1/000/000
مرحله اى

99/04/1899/04/19

عمليات اجرايى 
احداث ديوار پيش 
ساخته منطقه ويژه 
اقتصادى جهان آباد 

فامنين 

عمومى يك 1/000/000ابنيه 99ابنيه(5)12/4766234
مرحله اى

99/04/1899/04/19

عمليات اجراى حفارى 
چاه آب به روش ضربه 
اى در شهرك صنعتى 

ويان 

كاوش هاى 4/0142007
زمينى (5)

عمومى يك 1/000/000چاه 99
مرحله اى

99/04/1899/04/19

عمليات اجرايى 
احداث شبكه جمع 

آورى فاضالب شهرى 
صنعتى بهاران (فاز 2)

شبكه جمع آورى و آب(5)20/9091/0006
انتقال فاضالب 99 
شبكه توزيع آب 

روستايى 99

عمومى يك 1/000/000
مرحله اى

99/04/1899/04/19

شركت شهرك هاى صنعتى استان همدان در نظر دارد پروژه هاى مندرج در جدول زير را از طريق مناقصه عمومى به پيمانكاران 
و توليدكنندگان واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران و توليدكنندگان، دعوت بعمل مى آيد از تاريخ درج آگهى دوم به مدت 3 روز كارى 

(تا 99/04/08) براى خريد اسناد به سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) مراجعه نماييد.

آگهي فراخوان مناقصه (نوبت اول)

اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه 
آدرس: همدان - بلوار فلسطين- اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان- امور قراردادها  تلفن 08134222288

آگهى نوبت اول :1399/04/04
آگهى نوبت دوم : 1399/04/07-                                          (م الف455)

اداره كل منابــع طبيعــى و آبخيــزدارى اســتان همــدان در نظــر دارد مناقصــه عمومــى احــداث بندهــاى رســوبگير طبــق جــدول ذيــل را از طريــق 
ســامانه تــداركات الكترونيكــى دولــت برگــزار نمايــد. كليــه مراحــل برگــزارى مناقصــه از دريافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پيشــنهاد مناقصــه 
گــران و بازگشــايى پاكــت هــا از طريــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونيكــى دولت(ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد 
و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــى، مراحــل ثبــت نــام در ســايت مذكــور و دريافــت گواهــى امضــاى الكترونيكــى را 

جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند. تاريــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاريــخ 1399/04/04 مــى باشــد.
مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 14/15 مورخ 1399/04/08

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: ساعت 14/15  مورخ 1399/04/18
زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 8:00  مورخ 399/04/21

مبلغ برآورد اوليهحجم عمليات( m3 )شهرستانموضوع پروژهرديف
( ريال )

مدت اجرا  ( 
ماه)

مبلغ تضمين شركت در مناقصه 
( ريال )

رتبه و پايه پيمانكار

بندهاى خشكه 
چين

بندهاى مالتىبندهاى گابيونى

احداث بندهاى رسوبگير در حوزه 1
قهورد-كلوچه

حداقل 5 كشاورزى 15002000180018,296,207,2216920,000,000كبودراهنگ
يا آب

احداث بندهاى رسوبگير در حوزه 2
گل خندان

حداقل 5 كشاورزى 5001000200012,731,352,0526640,000,000فامنين
يا آب

احداث بندهاى رسوبگير در حوزه 3
كالن پاتپه

حداقل 5 كشاورزى 500500200010,928,950,2216550,000,000مالير
يا آب

احداث بندهاى رسوبگير در حوزه 4
شهرستانه

حداقل 5 كشاورزى 25009,900,454,4966500,000,000ــــــتويسركان
يا آب

احداث بندهاى رسوبگير در حوزه 5
گلپرآباد

حداقل 5 كشاورزى 20009,145,097,9385460,000,000ـــ500مالير
يا آب

احداث بندهاى رسوبگير در حوزه 6
شيالندر

حداقل 5 كشاورزى 20008,665,878,5296434,000,000ـــ300اسدآباد
يا آب

احداث بندهاى رسوبگير در حوزه 7
باشقورتاران

حداقل 5 كشاورزى 145011002008,485,068,1456425,000,000كبودراهنگ
يا آب

احداث بندهاى رسوبگير در حوزه 8
نعمت آباد

حداقل 5 كشاورزى 7,347,857,4625368,000,000ـــ2000ـــاسدآباد
يا آب

احداث بندهاى رسوبگير در حوزه 9
گونلو 

حداقل 5 كشاورزى 15007,289,406,6455365,000,000ـــ500رزن
يا آب

احداث بندهاى رسوبگير در حوزه 10
مرغ آباد

حداقل 5 كشاورزى 50050010007,018,017,5035351,000,000فامنين
يا آب

احداث بندهاى رسوبگير در حوزه 11
جعفرآباد

حداقل 5 كشاورزى 50050010007,000,870,3555351,000,000بهار
يا آب

احداث بندهاى رسوبگير در حوزه 12
كنجوران 

حداقل 5 كشاورزى 6,191,782,3014310,000,000ـــ5551295تويسركان
يا آب

احداث بندهاى رسوبگير در حوزه 13
طجرعلوى

حداقل 5 كشاورزى 5005005005,031,942,1694252,000,000مالير
يا آب

 برخى تحــركات و عمليــات روانى در 
عرصه بين المللى عليه ايران و همچنين ايجاد 
يك نگرانى غيرواقعى در بين مردم از عوامل 
اصلى آشــفتگى و نوسانات اخير در بازار ارز 

بوده و اين نوسانات گذرا است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، رئيس 
جمهور روزگذشته در جلسه ستاد هماهنگى 
اقتصــادى دولت، گفت: برنامــه اجرايى اين 
سياســت به طور منســجم آغاز شده است و 
موضوعاتــى نظير فعال كردن بــورس براى 
عرضه منطقى ســهام يا فعال كــردن معادنى 
كه عده اى مالكيت آن را در ســال هاى گذشته 
در اختيار گرفته اند، اما هيچ فعاليت اقتصادى 

ندارند، پيگيرى مى شود.
حجت االســالم والمسلمين حســن روحانى 
افزود: فروش اوراق به صورت كامال اقتصادى 
و باصرفه به مردم و از آن مهمتر فروش اموال 

و زمين هاى دولتى براى ســاخت مســكن از 
ديگــر اقدامات دولت براى تحــول پايدار و 
اساســى در اقتصاد اســت تا بتواند نقدينگى 

كشــور را به سمت يك اقتصاد مولد و پايدار 
هدايت كند.

وى تشــكيل بورس امالك را نيــز از جمله 

اقدماتى برشمرد كه موجب تشويق و حمايت 
از ســرمايه گذارى و توليد مســكن در سطح 
گسترده از طريق تأمين زمين و تسهيالت مالى 

الزم خواهد شد.
رئيس جمهور در ادامــه تأكيد كرد: دولت با 
جديت سياست هاى پولى خود را اعم از كنترل 
نقدينگى و تورم و همچنين مديريت بازار هاى 

مالى و به ويژه قيمت ارز، دنبال مى كند.
روحانى در پايان تصريح كرد: سياست دولت 
مساعدت و حمايت از قشر هاى كم برخوردار 
و آســيب ديده از اين شرايط اقتصادى است و 
در كنار بســته هاى حمايتى و ارائه تسهيالت 
براى كسب و كارها، پيش نويس بسته حمايتى 
براى تنظيم بازار اجاره مســكن آماده شــده 
اســت كه به زودى در ستاد ملى كرونا بررسى 
و تصويب خواهد شــد كه تنگناى ايجاد شده 

را كاهش دهد.

رئيس جمهورى:

شوك بازار ارز موقتى است

3 تخلف حقوقى 
شوراى حكام 
در قطعنامه

 بررسى برجام نشــان مى دهد اقدام آژانس 
در درخواســت بازرسى از اماكن جديد منافى 
متن صريح برجام بوده و بدعت جديدى است.

شوراى حكام در قطع نامه خود از ايران خواسته 
اســت تا به آژانس اجازه بازرسى از 2 مكان را 
به بازرســان اين نهاد براى بررسى هاى بيشتر 
فعاليت هاى مشكوك هسته اى را دهد و براى 
اين درخواســت از اســنادى نام برده است كه 
رژيم صهيونيستى ارائه كرده كه در طبقه بندى 
اسناد جاسوسى به حســاب مى آيند و آژانس 
براى پرسشــگرى و مطالبــه نمى تواند از آنها 

استفاده كند.
به گزارش مهر، ايــن قطع نامه اگرچه الزام آور 
نبوده و در آن تنها از ايران خواســته شده است 
تا با آژانس همكارى كند؛ اما از لحاظ حقوقى 

داراى 3 اشكال عمده است.
PMD 1- پرونده

اما با آغاز مذاكرات هســته اى و حصول توافق 
برجام، ايران و طرف هاى مذاكره كننده و آژانس 
بين المللى انــرژى اتمى موافقــت كردند كه 
پرونده فعاليت هاى گذشته ايران را كه موسوم 
به PMD بود را بســته و ديگر نســبت به آن 

موضوعى را مطرح نكنند.
اقدام آژانس به پرسش درباره فعاليت هايى كه 

در گذشــته انجام گرفته اســت، دقيقاً به معنى 
آن اســت كه مجدا پرونده مختومه PMD را 
گشــوده اســت كه اين موضوع خالف توافق 
هســته اى اســت. از همين رو است كه بهروز 
كمالوندى سخنگوى ســازمان انرژى اتمى در 
مطلبى تأكيد كــرد كه اقدام آژانس يك بدعت 

جديد بوده كه بايد از آن جلوگيرى كرد.
2- توافق ميان ايران و آژانس

آژانــس بين المللى انرژى اتمــى در ارتباط با 
تصويب قطعنامه ضدايرانى در شــوراى حكام 
بيانيه اى صادر كرد كه در آن آمده است: اعضاى 
آژانس از جمهورى اسالمى ايران مى خواهند كه 
به تعهدات خود در چارچوب توافقات پادمانى 

و همچنين پروتكل الحاقى كامًال عمل كند.
اين درحالى اســت كه ايران هنوز به پروتكل 
الحاقى نپيوســته و تنها اجراى آن را به صورت 
داوطلبانــه پذيرفته اســت و از اين رو تمامى 
گزارش ها درباره پرونده هسته اى كشورمان بايد 
طبق برجــام انجام بگيرد و جدا كردن گزارش 

اين 2 حــوزه كامًال از لحاظ حقوقى دچار 
مشكل و خأل قانونى است.

همچنين بايد گفت كه طبق مقررات و تعهدات 
ايران، آژانس حق نــدارد تقاضاى بازديد از 
سايت هايى غير از سايت هاى فعال هسته اى 
داشته باشــد و درخواســت اين نهاد براى 
دسترســى به 2 مكان جديد، نافى توافق هاى 

ميان ايران و آژانس و همچنين برجام است.
3- ماده 69 پادمان

بر اســاس مــاده 69 پادمان ميــان ايران و 

آژانس، اين نهاد نســبت به سايت ها هسته اى 
ايران مى تواند بازديد و پرســش هايى داشته و 
گزارش هــاى ايــران را دريافت كند. بر همين 
اساس پرســش هايى كه آژانس و بازرسان در 
قبال پرونده ايران دارند، بر اساس گزارش هاى 
خود كشورمان، اطالعات آژانس و يا اطالعاتى 

است كه از سوى منابع ثالث ارائه شده است.
نكته مهم امــا درباره اطالعات آژانس يا طرف 
ثالث اين اســت كه بايد ايــن اطالعات متقن 
و در دســترس عموم باشــد ولى همان طور 
كه ســخنگوى وزارت امور خارجه مى گويد 
مبناى گــزارش آژانس ادعاهاى جاسوســى 
رژيم صهيونيستى اســت. سيدعباس موسوى 
مى گويد: گزارش آژانــس ارتباطى با موضوع 
برجام ندارد و موضوع بسته شده را باز مى كنند 
كه مبنــاى ادعاهاى آنها ادعاهاى جاسوســى 
رژيم صهيونيستى و شخص نتانياهو است كه 
باز هم جاى تأســف دارد كــه آژانس به جاى 
اتكا به مدارك متقــن و نگاه به همكارى هاى 

ســطح باالى ايران تا اين لحظــه، اينها را كنار 
گذاشته و ادعاهاى رژيمى را بپذيرد و يا مبناى 
پرسش هاى خود قرار دهد كه خصومت آن با 
مردم و نظام ما و نظام بين الملل و خطر آن براى 
صلح و امنيت بين الملل براى همه محرز است.

از همين رو اطالعاتى كه يافته هاى جاسوسى 
بوده، در زمره اطالعات قابل دســترس عموم 
محسوب نشــده و قابل اســتناد براى آژانس 

نيست.
اين نكتــه را بايد مدنظر داشــت كه آژانس 
يك نهاد نظارتى بوده و بر همين اســاس بايد 
اطالعات را بررســى و راســتى آزمايى كند. 
آژانــس به عنوان يك نهاد تخصصى در حوزه 
فعاليت هســته اى بايد هميشه خود را در بعد 
فنى صاحبنظــر نگاه دارد و وارد مناقشــات 
سياســى نشــود. از همين رو گزارش جديد 
آژانــس بر اســاس دروغ پردازى هــاى رژيم 
صهيونيســتى و فشــار آمريكا تدوين شده و 

بدون هرگونه ارزش فنى و علمى است.
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نگاه

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 آيين نامه 
اجراى اسناد رسمى 

بدينوســيله بــه آقــاى اميــر داورى، نــام پــدر: نصــرت  الــه، شــماره ملــى: 
ــالك  ــه پ ــود ك ــى ش ــالغ م ــنامه: 4220 اب ــماره شناس 3871538116 ، ش
ــا ملكــى  10/51787 واقــع در بخــش 1 همــدان در قبــال طلــب خانــم روي

روشــن بازداشــت گرديــده  اســت.
لــذا طبــق مــاده 87 آييــن نامــه اجــرا مراتــب بــه شــما اخطــار مــى شــود 
ضمنــاً هــر گونــه نقــل و انتقالــى از طــرف شــما نســبت به مــورد بازداشــت 

ممنــوع اســت و ترتيــب اثــر داده نمــى شــود. 
ضمنــاً ايــن آگهــى يــك مرتبــه در يكــى از روزنامــه هــاى كثيراالنتشــار 
ــام و دريافــت  محلــى آگهــى مــى شــود و شــما موظفيــد جهــت ثبــت ن

ــرى اقــدام نماييــد. حســاب كارب
(م الف446)

تاريخ انتشار: 99/04/04
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى همدان 
 جالل حدادى

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

دولت هر سال 1200 ميليارد تومان 
براى بيماران خاص هزينه مى كند

 رئيس مركز پيوند و بيمارى هاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى اعالم كرد 
كه دولت ساالنه  هزار و 200 ميليارد تومان براى ارائه خدمات درمانى و دارويى به 11 گروه 
از بيماران خاص و صعب العالج هزينه مى كند و همه اين خدمات از طريق سامانه حواله 
الكترونيك در اختيار اين بيماران قرار مى گيرد. مهدى شادنوش در گفت وگو با ايرنا افزود: 
اكنــون 11 گروه از بيماران خاص و صعب العالج تحت حمايت ويژه وزارت بهداشــت 
هستند كه شامل تاالسمى، هموفيلى، دياليز(خونى و صفاقى)، ام.اس،  اى.بى، متابوليك (ام پى 
اس)، SMA، اتيسم، سيستيك فايبروزيس، پيونداعضا و سرطان هاست و به تدريج خدمات 

درمانى و دارويى مورد نياز اين بيماران از طريق سامانه حواله الكترونيك ارائه مى شود.

ثبت تاريخ اعتبار در دفترچه هاى درمانى 
حذف مى شود

 معاون فرهنگى ســازمان تأمين اجتماعى، با بيان اينكه در ســالجارى شاهد تحول 
ديجيتال در سازمان خواهيم بود، گفت: اعتبار دفترچه هاى درمانى از طريق سامانه هاى 

اينترنتى و كد دستورى، استعالم مى شود.
ــل  ــذف كام ــد ح ــه بع ــرد: در مرحل ــتى،اظهار ك ــادل دهدش ــر، ع ــزارش مه ــه گ ب
ــرف  ــى ط ــز درمان ــدگان در مراك ــت بيمه ش ــراز هوي ــذى و اح ــاى كاغ دفترچه ه
قــرارداد را دنبــال مى كنيــم و پيش بينــى مى شــود كــه بــا تحقــق كامــل ايــن برنامــه 
ــى  ــن اجتماع ــاى تأمي ــعب و كارگزارى ه ــه ش ــات ب ــد مراجع ــش از 50 درص بي

كاهــش يابــد.

اجراى برنامه هاى اوقات فراغت 
با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 

 برنامه هــاى اوقات فراغت تابســتانه فرزندان دارااليتام مهديــه همدان با رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى اجرا مى شود. به گفته دبير ستاد اوقات فراغت مؤسسه دارااليتام 
مهديه همدان: طبق روال هر ساله با فرا رسيدن فصل تابستان و اوقات فراغت فرزندان 
تحت پوشش، مؤسســه دارااليتام با تشكيل ســتاد، برنامه هايى را براى غنى سازى و 
بهره بردارى مناسب آموزشى و تفريحى از اين ايام براى دانش آموزان ايتام تحت حمايت 
برگزار مى كند.  على اســماعيل پور افزود: در تابستان 1399 نيز كالس هاى تابستانى و 
برنامه هاى اوقات فراغت براى ايتام تحت پوشش با رعايت تمام پروتكل هاى بهداشتى 

با توجه به شيوع ويروس كرونا برگزار خواهد شد.

ارائه آمار واقعى از وظايف هالل احمر است
 رئيس جمعيت هالل احمر در نشست با دبيران كانون هاى جوانان بر 
ارتقاى وضعيت جوانان تأكيد كرد و گفت: انتظار دارم رئيس ســازمان 
جوانان برنامه هاى اعالم شده را اجرايى كند. ارائه آمار واقعى و گزارش 

صحيح به مردم از وظايف مسئوالن اين جمعيت است.
به گزارش ايســنا، كريم همتى به برخى دغدغه هاى دبيران كانون هاى 
جوانان هالل احمر اشــاره كرد و گفت:در جمعيت هالل احمر، حدود 
600 هزار داوطلب پاى كار داريم كه مى توان روى آن ها حســاب كرد. 
اينها گوهرهاى باارزشى هستند كه در كنار ما بى هيچ توقعى نقش آفرينى 
مى كنند. بايــد آنها را ارتقا دهيم و حفظ و نگهداشــت آنان را مدنظر 

داشته باشيم.
وى ادامــه داد: درنظر داريم بخشــى از نخســتين درآمد اختصاصى 
كه وصول مى شــود را در اختيار رئيس ســازمان جوانان قرار دهيم تا 

فعاليت هاى كانون هاى جوانان را حمايت كنند.
بــه عقيده  رئيس جمعيت هالل احمر، در حوزه جوانان زحمات زيادى 
كشيده مى شود، درحالى كه بازخورد چندانى ندارد و اين زحمات ديده 

نمى شود.
وى افزود: نياز اســت زحمات جوانان در سايت هاى محلى و استانى 
انعــكاس يابد. ضمن اينكه اين زحمات حتما بايد در صدا و ســيماى 
محلى هم منعكس شود؛ زيرا اين موضوع به ايجاد انگيزه كمك خواهد 

كرد.
همتى به وضعيت هالل احمر در گذشته اشاره كرد و گفت: در گذشته 
وضعيت جمعيت بهتر بود و تحريم هاى ظالمانه وجود نداشــت. براى 
همين اردوهاى مختلفى برگزار مى شــد. ما براى حفظ و نگهداشــت 
جوانان بايد اقدامــات خوبى انجام دهيم البته اين موضوع الزاما به اين 

معنى نيست كه تمام برنامه ها پر هزينه شود.
وى افزود: متأسفانه به خيلى از اردوگاه ها و اماكن جمعيت هالل احمر در 
چند سال گذشته اعتبارى تزريق نشده است و برخى از اين اماكن آسيب 
ديده اند. به تدريج خودمان يا در قالب پروژه هاى مشترك اين اردوگاه ها 

را راه اندازى مى كنيم.
رئيس جمعيت هالل احمر تأكيد كرد: در توليد برنامه هاى جوانان حتما 
بايد بافت فرهنگــى و اجتماعى منطقه را لحاظ كنيم. براى اين منظور 
ســازمان جوانان و زيرمجموعه هاى استانى بايد با نهاد ولى فقيه ارتباط 
نزديكى بگيرند. به طبع برنامه اى كه در سيستان و بلوچستان اجرا مى شود، 
با برنامه اى كه در قم اجرا خواهد شــد، تفاوت دارد. با توجه به شرايط 

خاص و عرف هر منطقه، اقدامات خوبى مى توان انجام داد.
همتى به موضوع انتخاب مشــاور جوان هم اشــاره كــرد و گفت: با 
همفكرى رئيس ســازمان جوانان، فردى را از ميــان جوانانى كه با ما 

همكارى مى كنند، به عنوان مشاور جوان انتخاب مى كنيم.
وى تأكيد كرد: سياســى بازى در جمعيت هالل احمر جايى ندارد. نبايد 
فردى تندرو را به عنوان مشــاور جوان انتخــاب كنيم. بايد فردى كه با 
عقالنيت عمل مى كند، تعامالت خوبى دارد و مى تواند حلقه واســط 
مناسبى براى مديران باشد را براى اين منظور انتخاب كنيم.  ايمان دارم 

اين  افراد خيلى مى توانند به ما كمك كنند.
رئيــس جمعيت هالل احمر همچنين گفت: ســازمان جوانان ورودى 
جذب نيروهاى ماســت اما بايد چــه كار كنيم تا هم ازنظر كمى و هم 
ازنظر كيفى اين نيروها را ارتقا دهيم؟ معتقدم در اين زمينه به تجربه دكتر 

گل فشان نياز داريم.
وى گفت: پيشنهاد بســيار خوبى است و ما منتظر پيشنهادات دوستان 
هستيم. هميشه الزاما تنها بحث كمبود اعتبارات نيست، در همين شرايط 

هم مى توان كارهاى خوبى انجام داد.
وى ادامه داد: مســابقات ساالنه و آمادگى جسمانى هم برگزار خواهد 
شد و از دكتر گل فشان مى خواهيم درباره آن برنامه ريزى كنند. از همه 
برنامه هايى كه در راســتاى اهداف جمعيت هالل احمر باشد، استقبال 

مى كنيم.
همتــى از خانه هاى هالل ياد كرد و گفت: طرح اصلى من اين اســت 
كار مانــدگارى انجام دهيم و آن هم داير كردن خانه هاى هالل اســت. 
موضوعى كه اســاس نامه آن از سال 94 نوشته شده بود اما بنا به داليلى 
جنبه اجرايى پيدا نكرد. امروز به 30 هزار خانه هالل نياز داريم. به همين 
دليل همكارى را به عنوان رابط هماهنگى خانه هاى هالل در كل كشور 
انتخاب كرده ايم. نياز است كه در خانه هاى هالل آموزش همگانى ارائه 
شــود. به طبع مردم بومى در مناطق شهرى و روستايى نخستين كسانى 

هستند كه در مناطق آسيب ديده حضور خواهند داشت.
وى افزود: بخــش زيادى از جوانان و داوطلبــان در كنار ما مى توانند 
خانه هاى هالل را اداره كنند. اين كار ماندگارى براى نظام خواهد بود. 
به طبع اگر به خوبى انجام شود، كسانى كه پس از ما مى آيند هم در تداوم 

و تقويت اين پروژه عظيم ملى گام برمى دارند.

اعتماد: معماى همسر طبرى و ويالى الكچرى 
 با كالس بودن خانم هارو زير سؤال نبريد!!

همدان پيام: تصميمات مقطعى كاسبان را نان به دوش كرد 
 به اين مى گن پرونده عملكرد!!

اطالعات: رئيــس جمهور: بانك مركزى متخلفــان ارزى را به مردم 
معرفى كند

  همه مردم به هوش باشــن گرسنه شون شــد با اسم متخلفان 
خودشونو سير كنن!!

همدان پيام: تعريض جاده سد اكباتان در انتظار پيمانكار
 پيمانكار رفته تيغ كرونا بشكنه!!

ايران: كرونا هزارچهره شد
 مى بينه ماسك ها با لباس ها ست شدن داره مدل دار مى شه!!

جوان: فساد چهار شيرخوار انحصارى 
 اونا مى خوان با كرونا معامله كنن!!

خراسان: دانشجوهايى كه هميار امتحان مى گيرن تا به جايشان امتحان 
دهد

 اين هم از كروناى دانشمندپرور!!
شهروند: اشتغال پايدار زنان براى حل كاهش جمعيت

 نكنه اين كاله كرونايى باشه!!
ابتكار: فضاى مجازى زير تيغ مجلس

  نكنه چاقوى كرونا اينستاگرام رو بريده باشه؟!
شرق: پوتين نمى خندد

 خنده هاشو نگه داشته براى پساكرونا!!
اصالحــات: چرا فرياد تشــنگى مردم سيســتان و بلوچســتان رو 

نمى شنويد؟
 فعال مشغول طراحى ماسكن!!

كيهان: ترامپ بارديگر از آرزويش براى مذاكره با ايران گفت
 بدون شرح!!

مردم ســاالرى: حمله به فضاى مجازى به جاى ســاماندهى مشكالت 
اقتصادى 

 مشكالت اقتصادى با يه ميليون وام يارانه حل شد!!

جزئيات اجراى طرح «مزرعه تابستانى من» 
براى دانش آموزان

 مديــركل فرهنگى و هنرى وزارت آمــوزش و پرورش جزئيات 
اجــراى طرح «مزرعه تابســتانى من» را به منظور غنى ســازى اوقات 
فراغت دانش آموزان در تابستان و توسعه مهارت و كارآفرينى تشريح 

كرد.
على رمضانى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه غنى  ســازى اوقات 
فراغــت دانش  آموزان در تابســتان از اهداف آمــوزش و پرورش و 
دستگاه  هاى متولى امور جوانان و نوجوانان است، اظهار كرد: با توجه 
به حرفه خانوادگى، انتقال تجربيات و فرهنگ اشــتغال به نسل آينده، 
كســب مهارت و كارآفرينى از ديگر اهدافى  است كه بايد مورد توجه 

قرار بگيرد.
وى افزود: طرح «مزرعه تابســتانى من»، با نگاه به اهداف يادشــده، 
دانش  آموزان متوسطه اول و دوم را تحت پوشش قرار مى دهد؛ به ويژه 
دانش  آموزان روستايى، عشايرى و دانش  آموزانى كه يا شغل والدينشان 

كشاورزى است يا امكان بهره  گيرى از زمين كشاورزى را دارند.
مديــركل فرهنگى و هنرى وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه در 
ايــن طرح دانش  آموزان عالقه مند مى  توانند در ابتداى تابســتان قطعه 
زمينى را حداقل به مساحت صد متر مربع در اختيار بگيرند، گفت: آنها 
مى توانند نسبت به كاشــت برخى اقالم كشاورزى متناسب با شرايط 
بومى و محلى اقدام كرده و با بهره  گيرى از مشاوره و راهنمايى والدين، 
مهندســان كشاورزى، مدرســان فنى و حرفه اى، اطالعات اينترنتى و 
ساير صاحبنظران زمين موردنظر را به زير كشت محصول مورد عالقه 

ببرند.
رمضانى به برخى ويژگى  هاى مزرعه تابســتانى اشــاره كرد و گفت: 
مزرعه با استفاده از سازه  هاى سبك بومى مثل فنس، شاخه  هاى درختان 
يا شــيارهاى خاكى، حصاركشى محدود مى شــود. مزرعه به نام خود 
دانش  آموز يا هر اســمى كه تمايل دارند، نام گذارى مى شود. همچنين 

چند دانش  آموز با هم مى  توانند يك مزرعه داشته باشند.

اطالعيه فراخوان 

ستاد مجامع انتخابات رياست هيأت هاى ورزشى اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد بر اساس تبصره 2 ماده 7 آيين نامه هيأت هاى ورزشى از متقاضيان احراز تصدى 
رياست هيأت ورزشى: واليبال، كوهنوردى، سه گانه طبق شرايط ذيل ثبت نام به عمل آورد. لذا از عالقمندان واجد شرايط دعوت مى گردد جهت ثبت نام و 
ارائه مدارك از تاريخ نشر آگهى روز چهارشنبه مورخ 99/04/04 لغايت روز چهارشنبه مورخ 99/04/11 به مدت يك هفته كارى به دفتر امور مجامع مستقر 

در اداره كل ورزش و جوانان استان مراجعه نمايند.
شرايط احراز:

1- اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ايران ، 2- تابعيت جمهورى اسالمى ايران ، 3- اعتقاد به يكى از اديان رسمى كشور، 
4- عدم اعتياد و سوء سابقه كيفرى، 5- دارا بودن حداقل 25 سال سن ، 6- دارا بودن حداقل مدرك تحصيلى كارشناسى (ليسانس) ، 7- عدم امكان ثبت 
نام از افراد بازنشسته يا بازخريد شده ، 8- لزوم سكونت دائمى در استان همدان، 9- ارائه معرفى نامه كتبى و رسمى از سازمان ورزش و آمادگى جسمانى 

نيروهاى مسلح صرفاً جهت پرسنل نيروهاى مسلح.
مدارك مورد نياز:

1 - تكميل فرم ثبت نام، 2- تصوير از تمام صفحات شناسنامه و كارت ملى، 3- تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا عضويت رسمى در نيروهاى 
مسلح، 4- تصوير مدرك تحصيلى ، 5- دو قطعه عكس 4*3 پشت نويسى شده، 6- ارائه برنامه پيشنهادى شامل (ميان مدت و بلند مدت) و نحوه تأمين 

منابع مالى هيأت به صورت مكتوب (كليه مدارك مى بايست به صورت اصل و تصوير برابر اصل آن ارائه گردد).

اطالعيـه

روابط عمومى اداره كل تامين اجتماعى استان همدان 

اداره كل تامين اجتماعى استان همدان درنظر دارد به مناسبت روز 
به  گذارى  ارج  فرهنگ  ترويج  منظور  وبه  بازنشستگان  وتكريم  خانواده 
مقام ارزشمند بازنشستگان ، همسران بازمانده و ازكارافتادگان كلى نمونه 

نسبت به انتخاب و تجليل اين عزيزان اقدام نمايد. 
لذا  كليه مستمرى بگيران شامل بازنشسته، از كار افتاده كلى         و همسر 
جهت  اجتماعى  تأمين  سازمان  پوشش  تحت  مرد  و  زن  از  اعم  بازمانده 
رسانى  اطالع  پايگاه  در  كه  فراخوان  هاى  فرم  و  ها  شاخص  از  اطالع 
شده  منتشر   www.tamin.ir نشانى  به  اجتماعى  تامين  سازمان 
است تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 24       /04       /99 فرصت دارند 
تقاضاى خود را جهت شركت در فراخوان به همراه كليه مدارك مربوطه 
به حوزه هاى روابط عمومى شعب تأمين اجتماعى، مديريت هاى درمان 
استان   اجتماعى  تأمين  كل  ادارات  يا  پوشش)  تحت  درمانى  (مراكز 

وكانون هاى بازنشستگى ارائه نمايند.
(م الف 451) 

مجيد بيات»
 همزمــان با والدت با ســعادت حضرت 
معصومه(س) و گراميداشت روز دختر، آئين 
افتتاح و كلنگ زنى پروژه هاى شهردارى منطقه 
4 با حضور شــهردار همدان، رئيس شوراى 
اسالمى شهر همدان و ساير مسئوالن برگزار 
شد. اين پروژه ها در حوزه هاى مختلف شهرى 
براى توســعه متوازن خدمــات و رفاه حال 

شهروندان كلنگ زنى و افتتاح شد.
شهردار همدان در اين مراسم بيان كرد: هدف 
اصلى مديريت شــهرى در ســال گذشته باال 
بردن كيفيت زندگى در نقاط مختلف شــهر 
بــوده كه خوشــبختانه به طرز مناســبى اين 

موضوع نمايان  شده است.
عباس صوفى در ادامه با اشــاره به مشكالت 
اقتصادى و شــرايط فعلى كشور كه متأسفانه 
قدرت برنامه ريزى براى ايجاد توسعه در بدنه 
شــهر را در برخى نقاط كشــور مختل كرده 
است، خاطرنشــان كرد: شــهردارى همدان 
با حمايت اعضاى محترم شــوراى شــهر با 
وجود تمامى موانع و مشكالت، كار و تالش 
را در دســتور كار قرار داده و اجازه نمى دهد 

فرصت ها از بين برود.
وى اظهار كرد: به منظور پيشبرد اهداف كالن 
در بحث توســعه همه جانبه شــهر، سعى در 
جلب اعتماد مردم داشته ايم كه همين موضوع 
سبب شده با بهره بردارى از نظرات شهروندان، 
توســعه متوازن را در همه حوزه ها در دستور 

كار قرار دهيم.
وى با بيــان اينكه 40 هزار تن آســفالت در 
نقاط مختلف شــهر به منظور مناسب ســازى 
معابر انجام  شــده اســت، تصريح كرد: بنابر 
سياست هاى شهردارى و شوراى اسالمى شهر 
همدان، پروژه هاى آسفالت معابر را زودتر از 

سال گذشته آغاز كرده ايم.
صوفى ادامه داد: بحث انتقال آب هاى سطحى 
كه ســبب ايجاد مشــكالت عديــده براى 
شهروندان بوده است را يكى از تأثيرگذارترين 
پروژه هاى شهرى دانست و در همين راستا فاز 
يك از بلوار 9 دى به سمت رودخانه صفرى به 
پايان رســيده است و در فاز 2 نيز از بلوار ارم 

تا رودخانه منطقه منوچهرى آغاز شده است.
شهردار همدان در قسمت ديگرى از سخنان 
خود به ســاماندهى ورودى شهر اشاره كرد و 
ادامه داد: تعريض ورودى ها و همچنين ايجاد 
چهره اى زيبا در اين مناطــق از اولويت هاى 
اصلى شــهردارى محســوب مى شود و دليل 
اين امر ورود و خروج مســافران و توســعه 

زيرساخت هاى گردشگرى است.
وى با بيان اينكه ســاخت پارك هاى محله اى، 
منطقــه اى و جيبى، با قــدرت درحال انجام 
اســت، افزود: در اين راســتا بوســتان عقيل 
كوى اسالمشــهر، بوستان شــهيد نفيسى و 
پارك هايى در مناطق مختلف درحال ساخت 

و بهره بردارى است.
صوفى در ادامه افزود: ايجاد فضاهاى ورزشى 
براى بهره بردارى شــهروندان به ويژه جوانان، 
نوجوانان و كودكان، 17 زمين چمن مصنوعى 
در مناطق مختلف ســاخته و به بهره بردارى 
رسيده است كه زمين هاى مصنوعى در پارك 
شهيد نفيسى و بوستان عقيل نمونه اى از اين 

پروژه ها است.
وى در ادامه با اشــاره به نياز محيط شهرى و 
شهروندان به ساخت پياده روسازى استاندارد 
افزود: هدف اصلى مجموعه مديريت شهرى 

و سياســت اصل اعضاى شــوراى باال بردن 
كيفيت در تمامى خدمــات در نقاط مختلف 

شهر است.
شهردار همدان با بيان اينكه بحث معبرگشايى 
در مناطق مختلف شــهر به منظور رفع مشكل 
ترافيكى با قدرت درحال انجام است، افزود: 
اين پروژه ها هزينه هاى بســيار سنگينى دارد 
ولى رفاه مردم اولويت اصلى شهردارى است.
بحث  غيرهمســطح،  پل هاى  ســاخت  وى 
قطار شــهرى و همچنين خريد و بازسازى 
اتوبوس هاى شــهرى را از ديگــر اقدامات 
شهردارى دانست و ابراز كرد: موضوع طرح 
تصوير جامع كه به باال بردن كيفيت زمين ها 
در اطراف شهر منجر خواهد شد، يكى ديگر 
از برنامه هــاى مهم محســوب مى شــود كه 
در حوزه طراحى و تعييــن تكليف كاربرى 
زمين ها اقدامات مختلفى انجام خواهد شــد 
و مشكالت عديده اين حوزه مرتفع خواهد 

شد.
صوفى با اشــاره به شــيوع ويروس كرونا و 
اقدامــات شــهردارى در اين حــوزه افزود: 
مديريت شهرى در كنار مجموعه بهداشت و 
ستاد مقابله با كرونا اقدامات مؤثرى انجام داده 
است و از همان ابتدا با ضدعفونى كردن معابر 
در سطحى وسيع و منظم، كمك به سزايى در 

كنترل شيوع اين ويروس كرده است. 
وى در پايــان ســخنان خود انتقــال كيفيت 
بــه مناطق حاشــيه شــهر به وســيله ايجاد 
زيرساخت ها، آســفالت معابر، ديواركشى و 
پوشش رودخانه ها، ساخت پارك ها و هدايت 
آب هــاى ســطحى را از اولويت هاى اصلى 
مديريت شهرى دانست و به همين منظور از 
شــهردارى منطقه 4 و تمام اركان اين منطقه 
به دليل تالش هاى شبانه روزى با هدف جلب 

رفاه و رضايت مردم تشكر ويژه كرد.
رئيس شوراى اسالمى شهر همدان نيز در اين 
مراسم با گراميداشت هفته قوه قضاييه افزود: 
سياست اصلى شــوراى شهر را در سالجارى 
توســعه متوازن و كيفيت مناســب خدمات 
شــهرى عنوان كــرد و ادامه داد: مشــاركت 
شــهروندان عامل تأثيرگذارى در اين حوزه 

بوده است.
گردان ســرعت عمل در پروژه هــا را يكى از 
منطقه  شهرى  مديريت  ويژگى هاى  بارزترين 
4 دانست و خاطرنشــان كرد: رضايتمندى و 
شادى مردم در اين منطقه قابل ستايش است.

وى همچنيــن تكريم شــهروندان را يكى از 
اهداف اصلى شــورا دانســت و خاطرنشان 
كــرد: در بحث تعريض معابر اگر همكارى و 
مشاركت مردم رخ نمى داد پيشرفت پروژه ها 

چشمگير نبود.
وى تعامل با دســتگاه هاى خدمات رســان 
نظيــر آب و فاضالب و بحث ســاماندهى 
رودخانه هــا و جداســازى آب از فاضالب 
را مناسب دانســت و افزود: نخستين نقطه 
از شــهر كه اين عمليات در آن انجام شده 

منطقه منوچهرى است.
رئيس شــوراى اسالمى شهر در پايان با اشاره 
به اقدامــات مهمى كه برخالف مشــكالت 
اقتصادى رخ داده اســت، افــزود: پرداخت 
حقوق به پرســنل ضعيف، بحث ميدان بار و 
قطارشــهرى از ديگر اقدامات بارز مجموعه 
مديريت شهرى است و شوراى شهر با هدف 
خارج كردن مناطق حاشيه شهر از محروميت 
ســعى در ايجاد رضايتمندى شهروندان عزيز 

داشته است.
يكى ديگر از اخبار خوب مطرح شــده توسط 
شهردار اين بود كه مردم مى توانند براى اسناد 

عادى خــود پروانه ســاخت بگيرند كه اين 
مسأله با پيگيرى انجام شده و حمايت دادستان 

محترم امكان پذير شده است.
مدير شــهردارى منطقه 4 نيز در اين مراســم 
ضمن تبريك والدت حضرت معصومه(س) 
و گراميداشــت روز دختر خاطرنشان كرد: با 
تأكيدات شــهردار محترم و سياست اعضاى 
شوراى اسالمى شهر، مبنى بر توسعه متوازن 
خدمات و باال بردن كيفيت پروژه ها، همزمان 
18 پروژه بــا اعتبار 134 ميليــارد و يكصد 
ميليون ريال افتتاح شد و با افتتاح اين پروژه ها 
مشــكالتى از مردمان آن مناطق رفع شــد و 
اميدواريم ايــن اقدامات موجب رضايتمندى 

هر چه بيشتر اين عزيزان باشد.
مجيد يوســفى نويد در ادامه افزود: براساس 
برنامه ريزى انجام شده و تأكيد شهردار محترم 
مبنى بر مناسب ســازى معابر، بحث آسفالت 
را از ســال گذشته زودتر آغاز كرده  و در اين 
چارچــوب  40 كوچه خاكــى را نيز با رفع 
مشــكل حفارى و زيرسازى و در اندك زمان 
آسفالت كرده ايم كه بر اين اساس 7 هزار تن 

در اين مدت آسفالت ريزى انجام شده است.
وى افتتاح پارك شــهيد نفيســى را در كنار 
اقداماتــى از قبيــل افتتاح چمــن مصنوعى، 
زيرســازى و ايجاد مسير دسترسى به خيابان 
ســتاره و آســفالت ايــن معبــر و همچنين 
ديواركشى و پوشــش رودخانه واقع در اين 
نقطه را از اقدامات مهم شــهردارى منطقه 4

دانست كه رفاه و رضايتمندى مردم را به دنبال 
داشته است.

يوسفى نويد با اشــاره به افتتاح بوستان عقيل 
در كوى اسالمشهر و همچنين آسفالت تعداد 
30 كوچه خاكى در اين منطقه افزود: متأسفانه 
هيچ گونه امكانات خدماتى اعم از انشعابات، 
معابر مناســب و ســاير موارد در اين منطقه 
وجود نداشــت كه با همت همكاران محترم 
و مشــاركت مردم بحث زيرسازى و آسفالت 
انجام شده و تمامى انشعابات هم برقرار شده 

است.
وى در پايــان بــراى فراهم كــردن فضاهاى 
مناسب ورزشى به منظور هدفمند كردن اوقات 
فراغت شهروندان به ويژه جوانان و نوجوانان 
در سطح منطقه به ساخت زمين هاى ورزشى 
اشــاره كرد كه بر اين اساس در سال گذشته 
2 چمن مصنوعى و روز گذشــته نيز 2 چمن 

مصنوعى افتتاح شد.

افتتاح و كلنگ زنى پروژه هاى شهردارى منطقه 4
■ شهردار همدان: باال بردن كيفيت زندگى در نقاط مختلف شهر هدف اصلى شهردارى

گزارش ويژه
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توصيه بهزيستى:
فقط شاغالن كودكانشان را به مهدكودك ببرند

 مسئول روابط عمومى و امور فرهنگى اداره كل بهزيستى استان همدان 
اعالم كرد: مهدهاى كودك اســتان از روز شــنبه 24 خردادماه با يك سوم 

ظرفيت و با اولويت كودكان مادران شاغل بازگشايى شده است. 
حجت ا... حاتمى در گفت وگو با ايســنا، بيان كرد: بحث بازگشايى مهدهاى 
كودك مشــروط به تصميمات ستاد ملى مقابله با كرونا و ستادهاى استانى 
بود كه خوشبختانه در جلســه اى كه در روز پنجشنبه 22 خردادماه برگزار 

شــد، اين ستاد اجازه بازگشــايى مهدهاى كودك را از 24 خرداد صادر كرد 
و اولويت مهدهاى كودك پوشــش خدمات براى كودكانى است كه مادران 
آنها شاغل هستند. وى درباره دستورالعمل هاى درنظر گرفته شده براى اين 
مراكز توضيح داد: از ورود والدين به داخل مهدها جلوگيرى شده، همه فضاها 
مجهز به سطل هاى زباله دردار شده، غربالگرى براى پرسنل صورت گرفته و 
فاصله گذارى فيزيكى نيز بايد رعايت شــود. حاتمى ادامه داد: همه مهدهاى 
كودك ما شــرايط بازگشايى را دارند و همه دستورالعمل ها را رعايت كردند 
منتها به فراخور اينكه ما وقتى وارد تيرماه مى شويم ورودى مهدهاى كودك 

به همان يك سوم كاهش پيدا مى كند و اين كاهش موجب مى شود خيلى از 
مهدها به صورت گذشته فعاليت نكنند. وى افزود: تاكنون هيچ موردى از ابتال 
يا مشكوك به مبتال بودن كودكان در مهدهاى كودك استان نداشتيم اما از 
مردم درخواست داريم فقط افرادى كه محدوديت در نگهدارى از فرزندانشان 
دارند، آنها را به مهد ببرند. حاتمى با اعالم اينكه شــهريه درنظر گرفته شده 
براى هفته پايانى خردادماه يك چهارم شهريه مصوب سال 98 بود، بيان كرد: 
براى شهريه تيرماه نيز اگر نرخ نامه جديد اعالم شود براساس نرخ نامه جديد و 

اگر اعالم نشود شهريه براساس نرخ نامه گذشته دريافت خواهد شد.

سردبير ايسنا: سميرا معارفى
خبرنگاران: بنت الهدى نورى

 آزاده صفى، ميثم رضايى مظفر
 مهديه سليمى

شماره دفتر: 38380753
شماره نمابر: 38381162

@isnanews94 ...........................آدرس تلگرام
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سينماهاى همدان 
از امروز بازگشايى مى شود

 مدير سينماهاى مؤسسه بهمن ســبز همدان اعالم كرد: سينماهاى 
استان همدان از روز چهارشنبه چهارم خردادماه بازگشايى مى شوند.

ســعيد شــرفى در گفت وگــو بــا ايســنا، بيــان كــرد: قــرار بــود آغــاز بــه 
كار ســينماها از ابتــداى تيرمــاه انجــام شــود امــا از آنجايــى كــه فيلمهــا 
ــود  ــده ب ــه نش ــا ارائ ــه م ــا ب ــان فيلم ه ــدگان و صاحب توســط  تهيه كنن

ايــن زمــان بــه چهارشــنبه 4 خردادمــاه موكــول شــد.
شــرفى ادامه داد: با توجه به اينكه ويروس كرونا در اســتان هنوز كنترل 
نشده اســت، حتماً پروتكل هاى بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى در 

سينماهاى استان رعايت خواهد شد.
وى در رابطــه بــا افزايــش قيمــت بليــت ســينماها مطــرح كــرد: هنــوز 
ــت  ــم و بلي ــينما نگرفته اي ــت س ــش قيمــت بلي ــراى افزاي ــى ب تصميم
فروشــى همچــون گذشــته به صــورت آناليــن و فــروش در باجــه اتفــاق 

خواهــد افتــاد.
مدير سينماهاى مؤسسه بهمن سبز همدان در پايان درباره فيلم هايى كه 
قرار است اكران شود، توضيح داد: فيلم هاى «خوب، بد، جلف 2» و «شناى 

پروانه» در سينماهاى استان اكران خواهند شد.

 رئيس اتحاديه مشــاوران امالك همدان با بيان 
اينكــه مالكان حاضر به افزايــش 25 درصدى اجاره 
بها نيســتند، گفت: 80 درصد از مالكان با بخشنامه 
افزايش 25 درصدى قراردادهاى رهن و اجاره موافق 

نيستند.
ابراهيــم جمالى در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به 
ورود مسئوالن استان براى كنترل قيمت مسكن در 
همدان، اظهار كرد: بخشنامه اى كه از سوى دادستان 
همدان مبنى بر افزايش 25 درصدى قراردهاى رهن 
و اجاره به مشاوران امالك ابالغ شده، از سوى مالكان 

پذيرفته نشده است.
وى بــا تأكيد بر اينكــه مالكان زيربــار افزايش 25

درصدى اجــاره و رهن نمى روند، تصريح كرد: وقتى 
از مالكان مى خواهيم قولنامه ســال گذشته را براى 
محاســبه 25 درصد افزايش در اختيار مشاور امالك 
قــرار دهند از اين كار ســرباز زده و بنــگاه را ترك 
مى كنند و به صورت زيردرختى و توافق با مســتأجر 

قولنامه دستى مى نويسند.
جمالى با اشاره به ركود كسب و كار مشاوران امالك 
در همدان، افزود: متأســفانه مالكان مبالغ هنگفتى 
براى رهن و اجاره پيشنهاد مى دهند و وقتى مشاوران 
امــالك تذكر مى دهند در جواب بــه آنها مى گويند 

مستأجر راضى است شما چه كاره ايد؟
وى ادامه داد: مشــاوران امــالك حتى درصورتى كه 
مستأجر راضى به پرداخت مبالغ باال باشد، مخالفت 
مى كنند اما متأسفانه همكارى بين مردم و مشاوران 
امالك وجود ندارد و به همين دليل توافقات دستى 
و زيردرختى بيشتر شده است و در اين بين مشاوران 

امالك متضرر مى شوند.
رئيس اتحاديه مشــاوران امالك همدان يادآور شد: 
البته در اين بين هستند مالكانى كه با همان قيمت 
ســال گذشــته قرارداد مســتأجران خود را تمديد 

كرده اند كه اين اقدام آنها ستودنى است.
وى با تأكيد بر اينكه بخشنامه افزايش 25 درصدى 

و  اجــاره  قــرارداد 
مقام  توســط  رهن 
استان  قضايى  عالى 

صادر شده اســت، گفت: اين بخشنامه تأثير زيادى 
در كاهش معامــالت با قيمت هاى كاذب در بنگاه ها 
داشته به طورى كه معامالت رهن و اجاره متوقف شده 

است.
جمالى افزود: درحال ابالغ بخشــنامه به هزار و 300
بنــگاه موجود در همدان و حومه هســتيم اما زمان 

مى برد تا همه بنگاه ها از اين دستور تبعيت كنند.
وى با اشاره به اينكه در حوزه خريد و فروش مسكن 
بايد كميته قيمت گذارى تشــكيل داده شود، يادآور 
شد: بايد قيمت ملك توســط كارشناسان به صورت 
مكتوب به مشــاوران امالك داده شــود تا در بنگاه 
فايل شــود كه با اين اقدام مى توان بازار مســكن را 

كنترل كرد.
رئيس اتحاديه مشــاوران امالك همدان درباره نقش 

سايت هاى ديوار و شــيپور در گرانى مسكن، افزود: 
متأسفانه اين 2 سايت عمده ترين دليل گرانى مسكن 
در همدان هســتند، به طورى كه همان گونه كه درج 
آگهى در اين سايت ها براى هيچ شهروندى ممنوعيت 
ندارد، براى مشاوران امالك هم ممنوعيت نداشته اما 
به دليل اينكه دستورى در زمينه جلوگيرى از فعاليت 
مشاوران امالك در فضاى مجازى به دست ما نرسيده 

است، نمى توانيم مخالفت كنيم.
وى با بيان اينكه تخصص مشــاوران امالك در حوزه 
قيمت گذارى نيســت، ادامه داد: شــتابزدگى مردم، 
گرانى مصالح و دخالت هاى بى رويه مشاوران امالك 
سبب گرانى مسكن شده است، درحالى كه مشاوران 

امالك حق قيمت گذارى ندارند.
جمالى حضــور ســوداگران و دالالن در بنگاه هاى 

معامــالت ملكــى را از ديگر داليــل افزايش قيمت 
مسكن در همدان دانســت و اظهار كرد: وقتى بازار 
آشفته مى شود، دالالن زياد مى شوند و در همدان نيز 
سوداگرانى كه در مشاوران امالك به صورت سرپايى 

خريد و فروش مى كنند، دليل گرانى هستند.
رئيس اتحاديه مشاوران امالك همدان يكى ديگر از 
داليل افزايش قيمت مســكن در همدان را صنعتى 
نبودن اين استان دانســت و تأكيد كرد: شهرى كه 
صنعتى نداشته باشــد، هيچ جايى امن تر از ملك و 

زمين براى سرمايه گذارى نيست.
وى در پايــان با اشــاره بــه اينكه متأســفانه حس 
انسان دوستى در بين مردم كمرنگ شده است، بيان 
كــرد: مالكان بايد خدا را درنظر بگيرند و به ضعيفان 

كمك كنند و به گرانى ها دامن نزنند.

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

رئيس اتحاديه مشاوران امالك همدان:

مالكان افزايش25 درصدى 
اجاره را نمى پذيرند

دستكارى در شناسنامه همدان؛ درست يا غلط؟
 همدان پايتخــت تاريخ و تمدن ايران و از كهن ترين 
شهرهاى جهان است، اين شهر با هسته اوليه اى كه نشان 
دهنده نحوه انديشــيدن و نگرش نيــاكان به جنبه هاى 
مختلف زندگى است شكل گرفته اما متأسفانه مانند ساير 
شهرهاى تاريخى جهان از روند توسعه و افزايش تمايل به 
شهرنشــينى و ماشينى شدن كه سبب دورى و غفلت از 

هويت و اصالت مى شود، بى نصيب نمانده است.
رشــد ســريع ابعاد فيزيكى و كالبدى، ساخت وسازهاى 
شهرى و صنعتى ســازى ساختمان  ها سبب از بين رفتن 
هويت و پيشــينه اجتماعى و فرهنگى شــهرها شده و 
افزايش افسردگى و آســيب هاى اجتماعى و فرهنگى را 
به دنبال داشته اســت، از طرف ديگر اين اتفاقات موجب 
از دســت رفتن كاركرد بناها مانند خالى شدن خانه ها از 
ســكنه، تبديل به انبارى و تخريب آن به دليل نگهدارى 
نكردن، مرمت و ســاخت بناهاى ناسازگار با ارزش هاى 

تاريخى شده است.
عوامل نامبــرده به دليــل تداخل وظايــف و اختيارات 
مشخص  سياست  فقدان  دســت اندركار،  ســازمان هاى 
در برخــورد با بافت تاريخى، سياســت هاى موازى و گاه 
متضاد، تخريب عمدى يا غيرعمدى بافت  ها را سبب شده 
اســت، مجموعه اتفاقاتى كه نشانه هاى آن را در تخريب 
كلى و يــا بخش هايى از خانه هاى قديمــى مانند خانه 
نراقى، باغ جواهرى، محوطه محله كبابيان، بانك شاهى، 

كاروان سراها و ده  ها عمارت تاريخى شاهد بوده ايم. 

توجه به ويژگى  بافت  قديمى شــهرها مى تواند در جذب 
توريســم فرهنگى و تاريخى، اشتغالزايى، ارزآورى، رونق 
اقتصادى و احياى بافت  هاى ناكارآمد مؤثر باشد و به نظر 
مى رسد حفظ هويت، تاريخ و فرهنگ اين كهن شهر بايد 

اولويت تصميم گيرى  ارگان هاى مرتبط قرار گيرد.
مدير منطقه مركزى شــهردارى همــدان درباره هدف 
و ضرورت تشــكيل شــهردارى منطقه 5 به ايسنا گفت: 
پيرو سياســت هاى وزارت كشور مبنى بر ايجاد مديريت 
واحد براى هدايت و بازآفرينى مراكز كالن  شهرهاى كشور 
به ويژه شهرهاى تاريخى در مواجهه با تغييرات كالبدى و 
فرهنگى ضرورت ايجاد مديريت واحد شهرى براى هسته  

مركزى همدان تصويب شده است.
حميدرضا طبى مسرور افزود: در آينده نزديك با راه اندازى 
اين منطقه شاهد رشد، تعالى و حفظ بافت  هاى ارزشمند 
خواهيم بود؛ همچنين اين اتفاق ظرفيت خوبى در زمينه 
جذب گردشگر در راستاى سياست  هاى كلى گردشگرى 

شهر همدان محسوب مى شود.
وى ادامه داد: تشــكيل شــهردارى منطقه 5 گامى مؤثر 
در جهت هدايت رفتارهاى مناســب اجتماعى، فرهنگى 
و كاهش ناهنجارى ها و بزه هاى اجتماعى موجود در اين 
مناطق با رويكــرد توجه به مباحث اجتماعى، اقتصادى، 
فرهنگى، روان شناختى، زيست محيطى و كالبدى خواهد 

بود.
طبى مسرور درباره بخش هاى شهردارى منطقه 5 اظهار 
كرد: تشــكيل آن با توجه به ماهيت شكل گيرى منطقه 
نوعى برخورد جديد با مقوله شهر فارغ از تفكر بلدوزرى 

حاكم بر شهرهاى مدرن و تخريب كالبد گذشته است.
 شناسايى، تعمير و نگهدارى بناهاى داراى 

ارزش در بافت فرسوده شهر

دربــاره  مســئول  مقــام  ايــن 
برنامه هاى مربوط به شناســايى، 
تعمير و نگهــدارى بناهاى واجد 
ارزش در بافت فرســوده شهر هم 
گفت: به زودى نقشه قدمت ابنيه 
محدوده مصــوب منطقه مركزى 
تهيه و براســاس ارزش  گذارى با 
شاخصه هاى معمارى و شهرسازى 
پرونده هاى  اسالمى  ايرانى  اصيل 

مجزايى باز خواهد شد.
طبى مســرور افزود: با اســتفاده 
از ظرفيــت  بخــش خصوصى و 
سعى  دولتى  دســتگاه هاى  توان 
در احيا و معرفــى زندگى جديد 
در كالبدهــاى قديمى را خواهيم 
داشــت، بــراى بخش هايــى كه 
فــارغ از قدمت و مباحث تاريخى 

هســتند نيــز در طرح هــاى وزارت ميــراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى پروانه  هاى ســاختمانى و 
فعاليــت صنوف با هميارى اتحاديه  هاى اصناف و ســاير 
بخش هاى تصميم گير براســاس طرح جامع و تفصيلى 

شهر صادر خواهد شد.
وى درباره برنامه هاى شناســايى و گردآورى فهرســت 
نقاط ديدنى، اماكــن موجود و خانه هاى تاريخى همدان 
توضيح داد: شــهردارى درحال تهيه اطلس محله  بندى، 
منطقه  بنــدى و تدقيق محدوده  هاى محالت واجد ارزش 
با اتفاقــات كالبدى صورت گرفتــه در محدوده منطقه 
مورد نظر اســت، يكى از مفاد شرح خدمات مشاوره هم 
پرداختن به شناسايى و تحليل بناهاى واجد ارزش خواهد 

بود، امر شناسايى نيز همزمان درحال انجام است.
مدير منطقه مركزى شــهردارى همدان مطرح كرد: اين 
شناســايى شامل 3 بخش شناســايى فضاهاى مستعد، 
ايجاد هويت شــهرى و سپس شناسايى محالت قديمى 

و در نهايت شناسايى ابنيه واجد ارزش معمارى است.
وى دربــاره نحوه ارتبــاط با ادارات مربوطــه از جمله 
ميــراث فرهنگــى و راهنمايان گردشــگرى بيان كرد: 
بــا توجه به ماهيت تاريخــى و فرهنگى محدوده مورد 
نظر، جاذبه هاى قابل پردازش توريســتى و گردشگرى 
در اين بخش، وجود بناهــاى مذهبى، تجارى، ادارى و 
فرهنگى از ابتداى سياســت گذارى با جلب نظر اساتيد، 
كارشناســان و صاحب  نظران جلســاتى با حضور مداوم 
نمايندگان دســتگاه هاى دولتى از جمله اســتاندارى، 
فرماندارى، راه و شهرسازى، ميراث فرهنگى، دانشگاه ها 

و نمايندگان شوراى اسالمى شهر برگزار شده است.
اين مقام  مســئول تصريح كرد: براى دريافت بسته هاى 
حمايتــى و تخصيص بودجه هاى ملى و اســتانى نياز به 
حمايت نمايندگان شــهر در مجلس شــوراى اسالمى 
ضرورى به نظر مى رسد كه به دنبال برگزارى جلسه با آنها 
و برقرارى تعامل ســازنده و دائمى با اصناف، سمن ها و 

فعاالن حوزه گردشگرى و توريست هستيم.
طبى مسرور خاطرنشان كرد: با توجه به ظرفيت اقتصادى 
مغفول مانده اين محدوده در ادوار گذشــته و بى توجهى 
كافى خدمات شهرى و اجتماعى و مفاهيم كالبدى دچار 

ركود و تخريب فيزيكى به مرور زمان شده اند.

وى افزود: با تدوين سياســت هاى منطبق بر بازآفرينى 
مراكز شهرى به ويژه سابقه تاريخى چند هزار ساله شهر 
همدان، معرفى آن در ســطح ملــى و فراملى، ظرفيت 
موجــود در زيرســاخت هاى الزم در ايــن محــدوده، 
فعال ســازى امالك و مستغالت شهردارى و توجه ويژه 
به موضوع خدمات شــهرى، پردازش صنوف مختلف و 
تعريف كاربرى هاى همســو با سياســت هاى بافت هاى 
تاريخــى و گردشــگرى، ايجــاد فضاى مشــاركتى با 
بخش  هاى خصوصى به دنبــال احيا و افزايش بهره  ورى 
فضاهــاى كالبدى متروكه و برقرارى تعامالت اجتماعى 
در فضاهاى موجود و مســتعد ايــن فعاليت ها و تعيين 

تكليف امالك رها شده هستيم.
طبى مســرور اظهار كرد: با عملياتى شــدن اين اقدامات 
شــاهد رونق اقتصادى قابل قبولى از حيث گردش مالى 
در محدوده موردنظر و برخوردارى شهردارى و بخش  هاى 
خصوصى و دولتى از ســهام ايجاد شده و ورود گردشگر 
در اين محدوده  ها و فضاهــاى خدماتى و رفاهى جاذب 

توريست خواهيم بود.
وى افزود: در اين باره به دنبال تدوين تفاهم نامه اقتصادى 
سه جانبه با مشاركت شــهردارى همدان، مركز خدمات 
سرمايه گذارى استان و بخش خصوصى در راستاى تحقق 
درآمدهاى پايدار براى شهردارى از جمله صنعت توريسم، 
فعال ســازى فضاهاى متروكه، اســتفاده بهينه از فضاى 
شــهرى و معرفى فعاليت هاى پويا و درخور مركز شــهر 

همدان به ويژه فعاليت هاى فرهنگى و اجتماعى هستيم.
 بايد به مظاهر تاريخ و تمدن شــهر اهميت 

دهيم
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى 
اســتان همدان نيز گفت: بافت 168 شــهر در كشور از 
جمله 4 شهرستان همدان، مالير، نهاوند و تويسركان از 
سوى شوراى عالى معمارى و شهرسازى كشور تصويب و 
ابالغ شد و محدوده تدقيق شــده اين بافت نيز در آبان 
سال 1394 به استانداران و دستگاه هاى ذى ربط از جمله 
دبيرخانه كميســيون ماده 5 ابالغ شــده و اينكه گفته 
مى شــود اداره يا شــخصى اين ضوابط را به امر خويش 

تصويب كرده امرى نادرست است.
على مالمير افــزود: در بخشــنامه هاى ابالغى دبيرخانه 

شوراى عالى معمارى و شهرســازى و دستورالعمل هاى 
حفاظتى به صراحت و براســاس قوانيــن ذى ربط تأكيد 
شــده كه بايد الزامات و ضوابط مربوط به بافت را تمامى 
دستگاه ها از جمله دستگاه هايى كه مجوز صادر مى كنند 

و يا دستگاه هاى پاسخ دهنده، رعايت كنند.
وى با اشاره به اينكه در اعمال ضوابط بافت و رعايت آنها 
الزام قانونى است و سليقه اى عمل نمى شود، اظهار كرد: 
درحال حاضر نمى توانيم دستگاه هايى كه در گذشته مجوز 
صادر كرده و نســبت به استعالم از دستگاه هاى ذى ربط 
و رعايــت ضوابط اقدام نمى كردند را زير ســؤال ببربم و 
با رعايت نكردن قانون توســط مجموعه اى در گذشــته 

مقايسه كنيم.
مالميــر افزود: جاى تأســف اســت كــه مجموعه هاى 
وظيفه منــد در حفاظت از بافت كــه احياناً با عملكرد يا 
سكوتشان ســبب تخريب بافت شده اند، حفاظت،  توجه 
به بافت و رعايت قانون را زير ســؤال ببرند و تأكيد كنند 

امر نامطلوبى است.
وى تصريــح كرد: حفظ بافت همدان در بحث محدوده و 
ضوابط براســاس مصوبات ذكر شده الزم االجراست و اگر 
اعتقاد داريم كه همدان پايتخت تاريخ و تمدن ايران و در 
اين چارچوب از استان هاى گردشگرپذير هستيم و محور 
توسعه را بر مبناى گردشــگرى تعريف كرده ايم، بايد به 

مظاهر اين تاريخ و تمدن اهميت دهيم.
 شناسنامه شهر بافت مصوب آن است

مديركل ميراث فرهنگى اســتان همــدان با بيان اينكه 
شناسنامه شهر بافت مصوب آن است، گفت: اگر الزامات 
بافــت را رعايت نكنيم يعنى نمى خواهيــم قدر تاريخ و 

 ويژگى هاى خاص تاريخى و فرهنگى همدان را بدانيم .
وى افزود: اگر افراد يا دســتگاه ذى صالحى اعتقاد دارند 
پرداختن به بافت واجد ارزش تاريخى شهر يا محدوده آن 
نياز به اصالح دارد يا امر نامطلوبى است، قانون گذار مسير 
را روشــن كرده؛ بنابراين مى توانند پيشنهادات اصالحى 
خود را بدهند و  تا زمانــى كه اصالحات و ابالغات انجام 
نشود همه دستگاه ها از جمله ميراث فرهنگى موظف به 

اجراى قانون است.
مالمير درباره بافت تاريخى و تأثير آن در ساخت وســاز و 
قيمت مسكن در شــهر همدان مطرح كرد: تحليل هاى 

بســيار ســطحى در اين مــورد تعجب برانگيز اســت، 
زيــرا برخى بدون اينكه تحليل دقيقى داشــته باشــند 
اظهارنظرى مى كنند كه ممكن اســت موجب تشويش 

ذهن مخاطب شود.
اين مقام مسئول با اشــاره به اينكه موضوعات اقتصادى 
ابعــاد پيچيده اى دارد، يادآور شــد: با تحليل يك بُعدى 
نمى توانيم اين موضوعات را تحليل كنيم؛ زيرا متغيرهاى 
مختلفى در بازار و فرايند اقتصادى تأثيرگذار هستند كه 
هــر كدام از آنها در درون و خارج از كشــور مى توانند بر 

بازار تأثير بگذارند.
 شهرهايى كه بافت قديمى ندارد هم قيمت 

مسكن متالطم است
وى ادامه داد: در شهرهايى كه بافت قديمى وجود ندارد 
هم قيمت مسكن دچار تالطم شــده و داليل متعددى 
مى تواند داشته باشــد؛ بنابراين نياز است كارشناسان با 
اطالعــات دقيق آن را تحليل كننــد؛ مثًال آيا در تالطم 
قيمــت نقدينگى تأثير ندارد؟ اگر ســكه و  خودرو گران 

مى شود هم بافت شهر همدان مقصر است؟ 
مالمير خاطرنشان كرد: در دوره هاى مختلف شاهد صعود 
قيمت مســكن بوديم و اگر بازار مســكن شهر همدان 
در گذشــته را تحليل كنيم اين موضوع ديده مى شــود؛ 
به عنوان مثال در سال 84 هم شاهد اين صعود بوده ايم، 
آن زمان بافت مصوبى نداشــتيم چرا قيمت صعود كرد؟ 
چرا امسال با توجه به شرايطى كه در حوزه اقتصاد وجود 
دارد داليلــش را در بافت واجــد ارزش تاريخى همدان 

مى بينند.
مديركل ميراث فرهنگى اســتان همــدان با بيان اينكه 
مســاحت بافت واجد ارزش همدان 500 هكتار اســت، 
گفت: بخش اعظم اين بافت به تپه هگمتانه، بازار و معابر 
عمومى تعلق دارد كه نقشــى در ســاخت و ساز ندارد؛ 
بنابراين اگر اين مســاحت را نســبت به 5 هزار و 700

هكتار محدوده شــهر بسنجيم مســاحت بافت تاريخى 
همدان يك يازدهم است؛ يعنى كمتر از 5 درصد مساحت 

محدوده شهر مربوط به بافت است.
70 تا 80 درصد بافت قديمى همدان حفظ 

مى شد اگر ...
وى افــزود: در بافت واجد ارزش معمــوالً معابر عريض 
نيســتند و طرح تفصيلى ارتفــاع را از معبر مى گيرند به 
همين دليــل اختالف ضوابط طــرح تفصيلى با ضوابط 
بافت بســيار اندك و حدود 20 درصد است؛ يعنى حدود 
80 درصد ضوابط بافت و طــرح تفصيلى منطبق با هم 
هستند و اگر در گذشته به ضوابط طرح تفصيلى احترام 
مى گذاشتيم 70 تا 80 بافت حفظ مى شد و اينكه برخى 
قسمت هاى بافت آسيب ديده به دليل رعايت نكردن اين 

ضوابط است.
مالمير با اشاره به اينكه اگر امروز در داخل بافت ساختمان 
8 طبقه وجود دارد يعنى به ضوابط طرح تفصيلى احترام 
نگذاشــته ايم، مطرح كرد: ميزان محدوديت هاى ضوابط 
بافت در ميزان ساخت و ساز حدود يك درصد تأثير دارد؛ 
زيــرا حدود 20 درصد طرح تفصيلــى داريم و 5 درصد 
مساحت قابل ساخت و ســاز بافت به بافت واجد ارزش 
شهر اختصاص دارد؛ بنابراين تأثيرگذارى محدوديت هاى 
ضوابط بافت در ميزان ســاخت و ســاز در شهر همدان 

بسيار اندك است.
وى ادامه داد: قدم زدن در هنگام غروب در بافت نشــان 
مى دهد ســاكنان اين قسمت ها دچار تنگناهايى شده اند 
كه به دليل بارگذارى انجام شــده، تــردد ترافيك، تراكم 

خودرو در كوچه ها است. 

وى ادامه داد: اين بندها داير بر مصوبات تاريخ 16 اسفند 
95 اســت و در بند 7 آن اشــاره مى كنــد محدوده هاى 
تاريخى و فرهنگى شهرها مجموعه اى يكپارچه است كه 
هرگونه مداخلــه در آن به ويژه مداخله كالبدى از جمله 
تخريــب بناها، تعريض گذرها، افزايــش ارتفاع، افزايش 
تراكم جمعيت و ... وحــدت آن را مخدوش و موجب از 
بين رفتن هويت و شــواهد ناظر بر ارزش هاى تاريخى، 
اجتماعى و كالبدى بوده و امكان بازشناســى ارزش هاى 

نهفته را از ميان خواهد برد.
 ميراث فرهنگى ريالى بابت نگهدارى بناهاى 

قديمى بودجه ندارد
رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاى شوراى شهر همدان 
هم به ايســنا گفت: مباحثى در اقتصاد كشور به ويژه در 
حوزه زمين و مسكن اتفاق افتاده كه در همدان هم به تبع 
آن تحوالتى را شــاهد بوده ايم، افزايش قيمت در همدان 
بسيار عميق تر و شدت باال رفتن قيمت ها بسيار شگرف 

بوده است.
ابراهيم مولوى ادامه داد: يكى از داليل اصلى گرانى زمين 
و  مسكن در همدان بى توجهى به ضوابط و  مقررات طرح 
تفصيلى است، ســازمان ميراث فرهنگى در بخشنامه اى 
اعالم كرده رينــگ اول و دوم همدان كه بيش از حدود 
50 درصد مساحت و بافت متراكم شهر را شامل مى شود، 
محدوديت ارتفاع دارد و اين يكى از عواملى است كه هم 
به گرانى زمين و مسكن دامن زده و هم  مشكالت روحى، 

روانى و قضايى براى شهروندان ايجاد كرده است.
وى افزود: اگر در شــهر همــدان به دنبال حفاظت و 
حراســت از بافت ارزشــمند و بناهــاى واجد ارزش 
هســتيم بحــث ديگرى اســت اما ميــراث فرهنگى 
درحال حاضــر نيز در راســتاى حفاظت، حراســت، 
نگهدارى، تعمير و بازســازى تك بناهاى واجد ارزش 
مانند خانه پوســتى زاده، خانه ســيفى، مهمان سراى 
آبادان، مدرســه صالحان، بانك شــاهى، مدرسه آزاد 
و دبســتان جنت دچار مشــكل اســت و ريالى بابت 

نگهدارى آن ها بودجه و اعتبار ندارد.
مولوى تصريح كــرد: وقتى ميــراث فرهنگى نمى تواند 
تك بناهــا كه ثروت هاى فرهنگى ما هســتند و موظف 
بــه حفاظت آن ها هســتيم را مديريت كند چطور بافت 
2 هزار تــا 3 هزار  هكتارى را زير طرحى خلق الســاعه 
برده  و براى مردم و منافعشــان مشكل ســاز شده است ؟ 
چه بسا شــهروندانى كه با پيمانكاران براى مشاركت در 
ساخت وســاز در اين محدوده ها عقد قــرارداد كرده اند و 
هم اكنون با توجه به محدوديت ارتفاع مشكالتى برايشان 

به وجود آمده است.
مولوى گفــت: مى توانيم ضوابط و مقررات طرح تفصيلى 
مصوب را به عنوان مالك عمل ارتفاع سازى قرار دهيم كه 
هم ارزش امالك آبا و اجدادى مردم همدان كه ساكن در 
رينگ اول و دوم شــهر هستند، از بين نرود و  هم بتوانيم 
طبــق ضوابط و مقرراتى كه دربــاره ثروت هاى فرهنگى 

است از ميراث فرهنگى مان حراست كنيم.
وى دربــاره شــهردارى منطقه 5 يا شــهردارى منطقه 
مركزى هم گفت: اين شهردارى تقريباً در آستانه تصويب 
در شــوراى شــهر همدان اســت و درباره محدوده آن 

بحث هاى متعددى انجام شده است.
رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاى شــوراى شهر ادامه 
داد:  تمامى متوليان امر و مديريت شــهرى مرتبط با اين 
شــهردارى به ميــدان آمده اند تا بتوانيم با تشــكيل آن 
خدمات بهتر و قوانيــن هماهنگ ترى در اين حوزه ارائه 

دهيم. 
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بازگشت آرامش به اردوى يوونتوس
 تيــم فوتبال يوونتوس در ديدار برابر بولونيا به برترى 2 بر صفر 
دســت يافت تا به حواشــى پس از شكســت در فينال جام حذفى 

پايان دهد.
بانوى پير تورين كه پس از شكســت هفته گذشته مقابل ناپولى در 
فينال جام حذفى با حواشــى و مشكالت زيادى مواجه شده بود، در 
به ميهمانى بولونيا رفت و به برترى 2 A هفته بيست وهفتم ســرى

بر صفر دست يافت.
در ديگــر ديدار آث ميــالن با برترى قاطع در زميــن لچه 4 بر يك 
به برترى رســيد و فيورنتينا در شــهر فلورانس در مصاف با برشا با 

تساوى يك بر يك متوقف شد.

تياگو به فينال جام حذفى آلمان مى رسد
 هافبك اسپانيايى بايرن مونيخ به ديدار فينال جام حذفى برابر باير 

لوركوزن خواهد رسيد.
به گزارش كيكر، تياگو آلكانتارا در ديدار برابر آينتراخت فرانكفورت 
مصدوم شد و زانوى خود را به جراحان سپرد. اين بازيكن اسپانيايى 
چند ديدار اخير تيمش را به دليل آســيب ديدگى از دست خواهد داد 

اما به نظر مى رسد كه او به فينال جام حذفى خواهد رسيد.
بايرن مونيخ قرار اســت كه در فينال جام حذفى 4 جوالى به مصاف 
باير لوركوزن برود و تياگو مى تواند در اين ديدار تيمش را همراهى 

كند.

سيلوا از پاريسن ژرمن 
به فيورنتينا نمى رود

 شايعه انتقال مدافع برزيلى پارى سن ژرمن به تيمى از ليگ فوتبال 
ايتاليا تكذيب شد.

به گزارش فارس، «تياگو سيلوا»  از چند روز پيش موضوع خروجش 
از جمع پاريســى ها قطعى شده است. پس از آنكه باشگاه فرانسوى 
اعالم كرد قرارداد مدافع 35 ساله در پايان ماه ژوئن به اتمام مى رسد 

و اين بازيكن آزاد خواهد بود، مشتريانى برايش پيدا شد.
از ليــگ برتــر انگليس چند تيــم از جمله اورتــون و تاتنهام براى 

همكارى با وى ابراز عالقه كرده و رايزنى را آغاز كردند.
همچنين شــايعه گفت وگوى باشــگاه فيورنتينا ايتاليا با وى نيز در 
برخى رسانه ها انتشــار يافت اما اين خبر توسط «جو بارون» ، مدير 

تيم فلورانسى تكذيب شد.
سيلوا از سال 2012 عضو تيم قهرمان ليگ امسال لوشامپيونه است.

درخواست رئال مادريد از يوفا 
 تيــم فوتبال رئــال مادريد مايل نيســت در خانه تيــم فوتبال 

منچسترسيتى به ميدان برود.
باشــگاه رئــال مادريــد از اتحاديــه فوتبــال اروپــا (يوفــا) خواســته 
ــروس  ــيوع وي ــر از ش ــتى متأث ــب بهداش ــرايط نامناس ــل ش به دلي
ــه منچسترســيتى در دور برگشــت  ــازى برگشــت در خان ــا، ب كرون
ــا را در  ــان اروپ ــه يك هشــتم نهايى رقابت هــاى ليــگ قهرمان مرحل

كشــور ديگــرى برگــزار كنــد.
رئال مادريد نگران برگزارى بازى با منچسترسيتى در ورزشگاه اتحاد 
و در شــهر منچستر است و اين شــهر را با توجه به شيوع ويروس 
كرونــا، امن نمى دانــد. به همين دليل آن ها خواهــان برگزارى دور 
برگشت اين ديدار در يك ورزشــگاه بى طرف هستند و به احتمال 

زياد، مايل هستند اين بازى در شهر ليسبون انجام شود.

آغاز نقل و انتقال در فوتبال اروپا
 بــا وجود تأثيرگذارى منفى بحران كرونا بر باشــگاه هاى فوتبال 
اروپا، اين باشــگاه ها براى فصل آينــده از هم اكنون به دنبال جذب 

ستاره هاى مدنظرشان هستند.
به گزارش ورزش سه، با آنكه بحران اپيدمى كوويد19 تأثير اقتصادى 
منفى قابل توجهى بر فوتبال اروپا و باشــگاه هاى اين قاره گذاشــته 
اما كاهش نسبى محدوديت ها توســط دولت هاى اروپايى و به ويژه 
صدور مجوز براى از ســر گيرى 4 ليگ بزرگ بوندس ليگا، الليگا، 
ليگ برتر و ســرى A، ســبب شــده اميدها به بهبود شرايط فوتبال 
افزايش يابد. باشــگاه هاى اروپايى در همين شرايط براى فصل آينده 
خود مشغول برنامه ريزى هستند و براى جذب ستاره هاى مدنظرشان 

تالش مى كنند. 

اسكوچيچ: 
تيم ملى ظرفيت صعود به جام جهانى دارد

 ســرمربى تيم ملى فوتبال ايران مى گويد تيمش ظرفيت حضور در 
رقابت هاى جام جهانى را دارد.

دراگان اســكوچيچ سرمربى تيم ملى ايران با حضور در برنامه «فوتبال 
برتر» گفت: حضور من در تيم ملى چالش بســيار بزرگى است و فكر 

مى كنم ايران ظرفيت رفتن به جام جهانى را دارد.
ســرمربى تيم ملى ايران درباره آماده ســازى تيم ملى براى مسابقات 
انتخابى جام جهانى گفت: برنامه ريزى در اين شــرايط ســخت است 
چون آينده به هيچ عنوان قابل پيش بينى نيســت. ما تمام تالش خود 
را انجام مى دهيم مقدمات الزم را آماده كنيم. مشكالت ويروس كرونا 
براى ما دردسرســاز خواهد بود چون ما زمان كمى براى آماده ســازى 
بازيكنان داريم و مهم اين اســت كه ما بازيكنان مهم خود را از دست 

ندهيم.
وى درباره بازى تيم ملى در رقابت هاى انتخابى جام جهانى گفت: من 
بايد در اين مدت از شــم فوتبالى خود براى انتخاب بهترين بازيكنان 
استفاده كنم و مديريت خوبى درباره ارتباط بازيكنان با يكديگر داشته 

باشم. 

بازگشايى استخرهاى سرپوشيده 
در مناطق زرد

 ســتاد مبارزه با كرونا در هفدهمين اطالعيه خود،  تيم هاى فوتبال 
را در طول مســابقات ليگ، به گرفتن تســت PCR هر ده روز يك 

بار ملزم كرد.
ســتاد مقابله با كرونا در ورزش با صدور اطالعيه شــماره 17 خود، 
تازه ترين تصميمات را درباره از ســرگيرى فعاليت هاى ورزشى اعالم 

كرد.
در اين اطالعيه آمده اســت: پيروى برگزارى نشست هاى تخصصى با 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و ابالغيه معاونت بهداشت 
اين وزارتخانه، جديدترين تصميمات اتخاذ شــده درباره فعاليت هاى 

ورزشى به اين شرح اعالم مى گردد:
1- تست PCR براى تيم هاى فوتبال حين برگزارى مسابقات، هر ده 

روز يك بار انجام شود.
2- درصــورت مثبــت بودن تســت PCR در 25 درصــد كل تيم 

(بازيكنان و كادر)، تيم مربوطه بايد به قرنطينه برود.
3- تســت PCR هنگام برگزارى مسابقات فوتبال ليگ هاى دسته 2

و 3 انجام شود.
4- مسابقات فوتبال ساحلى و فوتسال بدون حضور تماشاگران برگزار 

شود و هنگام برگزارى، تست PCR انجام شود.
5- در مكان هايــى كــه مجوز تمرين صادر شــده اســت، برگزارى 

مسابقات بدون تماشاگر بالمانع خواهد بود.
6- استخرهاى سرپوشيده با رعايت فاصله مجاز مطابق با دستورالعمل 
صادره از وزارت بهداشت و با 50 درصد ظرفيت در مناطق زرد، آغاز 
به فعاليت كنند. انجام ماســاژ و استفاده از جكوزى و سوناى مرطوب 
ممنوع اســت. ميزان كلر آزاد باقى مانده تــا حداكثر ميزان قابل تحمل 
يعنى 3 پى پى ام و PH بين 7/2 تا 7/6 باشــد. بديهى اســت پيش از 
آغاز فعاليت بايد از مركز بهداشت شهرستان و دفاتر خدمات سالمت، 

استعالم مربوطه به عمل آيد.
7- ورزش همگانــى در فضاى باز در گروه هــاى حداكثر 50 نفره با 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى و فاصله گذارى فيزيكى 2 متر با رعايت 

الزامات سالمت محيط و كار، منعى ندارد.

نخستين جلسه شوراى سياستگذارى 
ورزش شهروندى برگزار شد

 نخستين جلسه شوراى سياســتگذارى ورزش شهروندى همدان 
با حضور رضوان سلماســى، رئيس كميســيون فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شوراى اسالمى شــهر، روح ا... وجدى هويدا، رئيس سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شهردارى، پيام حيدرى معاون ورزشى 
سازمان، سعيد پناه آبادى، مســئول ورزش شهروندى و ديگر اعضاى 

شورا برگزار شد.
رضوان سلماســى در اين جلســه با توضيح ســاختار جديد ورزش 
شهروندى همدان گفت: شــوراى اجتماعى محالت به كمك ورزش 
شــهروندى مى آيــد روح ا... وجدى هويدا نيز با تأكيــد بر برگزارى 
مستمر جلسات شــوراى سياستگذارى عنوان كرد: به دليل شيوع موج 
دوم ويروس كرونا بايد بهترين تصميم درباره شــيوه برگزارى ورزش 

محالت در سال 99 گرفته شود.
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پيشخوان

آگهي حصر وراثت
خانــم فرنــگ ســفركريمى داراى شــماره شناســنامه  1319 بــه شــرح 
ــن حــوزه درخواســت گواهــى  ــه كالســه  111/9900223ح از اي دادخواســت ب
ــى  ــا كريم ــادروان زليخ ــه ش ــح داده ك ــن توضي ــوده و چني ــت نم حصروراث
ــه شــماره شناســنامه  756 در تاريــخ 98/10/18 در اقامتــگاه دائمــى خــود  ب
ــه: ــت ب ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفي ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ب

1- طاوس كريمى به شماره شناسنامه 31 خواهر متوفيه
 2-فرنگ سفر كريمى به شماره شناسنامه 1319 خواهر متوفيه

 3- زهرا سفر كريمى به شماره شناسنامه 1318 خواهر متوفيه. 
ــور را در يــك نوبــت  ــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزب اينــك ب
ــه از متوفــي  ــا وصيتنام ــا هــر كســي اعتراضــي دارد و ي ــد ت آگهــي مي نماي
نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد 

واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف75)

حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف 
كبودراهنگ 

آگهي حصر وراثت
آقاى ســيدعلى موسوى مدام داراى شماره شناســنامه  1122 به شرح دادخواست به كالسه 
179/99/112 از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه 
شادروان سيداكبر موسوى به شماره شناسنامه  560 در تاريخ 1399/02/15 در اقامتگاه دائمى 

خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به: 
1-سيدعلى موســوى مدام فرزند سيداكبر متولد1356 به شــماره شناسنامه1122 فرزند 
متوفى، 2-سيداصغرموسوى مدام فرزند ســيداكبر متولد1349 به شماره شناسنامه953 
فرزند متوفى، 3-ســيدابوالفضل موســوى مدام فرزند ســيداكبر متولد1363 به شماره 
شناسنامه12 فرزند متوفى، 4-سيداميرموسوى مدام فرزند سيداكبر متولد1365 به شماره 
شناسنامه50 فرزند متوفى، 5-سيدمحمد موسوى مدام فرزند سيداكبر متولد1350 به شماره 
شناسنامه954 فرزند متوفى، 6-سيده ياقوت موســوى مدام فرزند سيداكبر متولد1352 
به شماره شناســنامه993 فرزند متوفى، 7-سيده فاطمه موســوى مدام فرزند سيداكبر 
متولد1361 به شــماره شناسنامه1 فرزند متوفى، 8-ثريا بخشى سليمان آبادى فرزند قربان 
قلى  متولد1332 به شماره شناسنامه627 همسر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه 
از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. 
(م الف169)

حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

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

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

برابر رأي شــماره 99/201  مورخ 99/03/01 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
اســدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى صفدر همتى راد فرزند اســدخان به 
شماره شناســنامه 892 صادره از اسدآباد در ششــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 
176/70 مترمربع در قســمتى از پالك 1583 اصلي واقع در اسدآباد، 18 مترى اداره برق، 
كوچه شــهيد مرادى خريداري با واسطه از مالك رســمي آقاى محمدحسين جنتى محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف77)
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/03/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/04/04

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهي فقدان سند مالكيت 
آقــاى قوچعلــى زنــده دل بــا تســليم دو بــرگ استشــهاد محلــي مصــدق بــه 
ــه 76 اللجيــن مدعــي اســت كــه يــك جلــد ســند مالكيــت  مهــر دفترخان
ــه  ــار ك ــش چه ــع در بخ ــى واق ــى از 217 اصل ــالك 308 فرع ــدانگ پ شش
ذيــل ثبــت 32928 صفحــه 70 دفتــر 209 ســابقه ثبــت دارد نــزد كســى در 
بيــع شــرط هســت/ نيســت كــه در اثــر بــى احتياطــى مفقــود گرديــده لــذا 
ــون ثبــت آگهــي  ــه قان ــاده 120 آيين نام ــه م ــي ب ــه اســتناد تبصــره الحاق ب
مي شــود تــا در صورتيكــه كســى مدعــي انجــام معاملــه و يــا وجــود ســند 
مالكيــت نــزد خــود مــى باشــد از تاريــخ نشــر آگهــي تــا مــدت 10 روز پــس 
ــه اداره ثبــت محــل مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن  از انتشــار آگهــى ب
ارائــه اصــل ســند مالكيــت يــا ســند معاملــه تســليم نمايــد. لــذا چنانچــه 
ــه  ــراض ب ــدم اعت ــا در صــورت ع ــراض نرســد و ي ــرر اعت ــت مق ــرف مهل ظ
اصــل ســند مالكيــت يــا ســند معاملــه،إ اداره ثبــت اســناد و امــالك المثنــى 
ســند مالكيــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــى فــوق تســليم خواهــد 

نمــود. (م الــف 165)
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

اوج هيجان در الليگا؛ در 8 هفته پايانى
 رئال به واســطه عملكرد رودرروى بهتر نســبت به بارسا دوباره 
صدرنشــين الليگا شــد ولى در 8 هفته پايانى ايــن 2 تيم بايد مقابل 
رقبايى قرار بگيرند كه ماجــراى قهرمانى را جالب، عجيب و پيچيده 

خواهد كرد.
بارســا براى اينكه بتواند ســومين قهرمانى متوالــى خود در الليگا را 
جشــن بگيرد بايد در 8 بازى مانده عملكرد بهترى از لحاظ امتيازى 
نســبت به رئال داشته باشد. اتفاقى كه با توجه به رقباى پيش رو كار 

سختى به حســاب مى آيد. در ادامه نگاهى به ديدارهاى پيش روى 2
تيم مى اندازيم:

ــال  ــوو آالوس و ويارئ ــو، دپورتي ــك بيلبائ ــپانيول، اتلتي ــم اس 4 تي
ــكار داشــته باشــند و  ــال پي ــا رئ ــد ب تيم هايــى هســتند كــه هــم باي
هــم بــا بارســا. رئــال و بارســا هــر دو 4 بــازى خانگــى و 4 ديــدار 

ــد. ــه دارن خــارج از خان
همان طور كه گفته شد بازى هاى پيش روى كاتاالن ها نسبت به رقيب 
ســنتى كمى دشواتر به نظر مى رسد. هر 2 تيم بايد با 3 تيم تك رقمى 
و 5 تيم 2 رقمى پيكار داشــته باشــند(با توجه به جايگاه كنونى). با 

اين حال بارســا بايد با اتلتيكو مادريد رده سومى جدال كند و رئال با 
ختافه رده پنجمى. هر 2 تيم مقابل ويارئال رده ششمى بازى خواهند 
شــد. بيلبائوى رده نهمى نيز ديگر رقيب كهكشــانى ها و حريف 65

امتيازى شان است.
ماجرا وقتى جالب تر مى شــود كه متوجه مى شويم رئال و بارسا هر 2

در نيم فصل نخست مقابل اين تيم ها امتيازهاى مشابهى را جمع آورى 
كرده اند. 5 برد، 2 تساوى و يك باخت نتيجه اى بوده كه تيم هاى اول 
و دوم الليگا در نيم فصل نخســت مقابل 8 تيمى كه بايد با آنها پيكار 

داشته باشند به دست آورده اند. 

جشنواره گل 
منچسترسيتى 
در ليگ جزيره

شاگردان پپ گوارديوال موفق شدند با 5 
گل برنلــى را در هم بكوبند. به گزارش 
ايسنا، در ادامه ديدارهاى هفته جارى ليگ 
برتر انگليس يك ديدار برگزار شد كه در 
آن منچسترسيتى مدافع عنوان قهرمانى به 
ديدار برنلى رفت و با 5 گل حريفش را 
در هم كوبيد.با اين نتيجه منچسترسيتى 
خيــال خــود را بابــت رده دوم جدول 

رده بندى ليگ برتر انگليس راحت كرد.

غايبان استقالل
 در بازى امشب

 آبى پوشــان تهرانى بدون 7 بازيكن 
خود امشب چهارشــنبه برابر فوالد قرار 

مى گيرند.
به گزارش مهر، پس از گذشت بيش از 3 
ماه از تعطيالت ليگ نوزدهم به دليل شيوع 
ويروس كرونا، قرار اســت آبى پوشــان 
تهرانى امشب چهارشنبه 4 تيرماه ديدار 
معوقه خود را از هفته هفدهم برابر فوالد 
خوزستان در اهواز برگزار كنند. استقالل 
براى اين ديدار شــرايط سختى دارد و 6 
بازيكن به دليل مصدوميت نمى توانند اين 
تيم را برابر فوالد خوزستان همراهى كنند.
ميالد زكى پــور، رضــا آذرى، مرتضى 
فرشــيد  شــجاعيان،  داريوش  تبريزى، 
اسماعيلى و محســن كريمى 6 بازيكن 
مصدوم اين تيم هســتند كه نمى توانند 

برابر فوالد به ميدان بروند.

مدير برنامه آزمون 
دوباره با ناپولى وارد 

مذاكره مى شود
 يــك خبرنگار ايتاليايى مدعى شــد 
مدير برنامه مهاجــم ايرانى زنيت دوباره 

با مسئوالن ناپولى وارد مذاكره مى شود.
به گزارش فارس، بحث انتقال ســردار 
آزمون، مهاجم ايرانى زنيت روســيه به 
ناپولى از 3 ماه پيش مطرح اســت و هر 
روز خبرهاى زيادى در اين رابطه مى آيد. 
در جديدترين خبر در اين زمينه «نيكولو 
شيرا» خبرنگار ايتاليايى مدعى شد مدير 
برنامه مهاجم تيم ملى ايران در روزهاى 
آينده دوباره وارد مذاكره با باشگاه ناپولى 
مى شــود. پيش از اين نيز اين خبرنگار 
ايتاليايى از مذاكرات رمضانى با مسئوالن 
باشــگاه ايتاليايى خبر داده بــود. بنا به 
گزارش رسانه هاى اروپا اورتون، آرسنال، 
لسترسيتى، وستهام، ميالن، سويا، اتلتيكو 
و التزيو از مشتريان ديگر مهاجم ايرانى 

هستند.

دفاع سرمربى ترابزون
 از حسينى

 سرمربى ترابزون اسپور پس از تساوى 
مقابل آالنيا اسپور از بازيكنانش دفاع كرد.

تيــم فوتبال ترابــزون اســپور در هفته 
بيست وهشتم سوپر ليگ تركيه به مصاف 
آالنيا اسپور رفت كه در دقايق پايانى بازى 
با اخراج مجيد حســينى، مدافع ايرانى 
بازى برده را با تســاوى 2 بر 2 به پايان 
بردند. در اين بازى مجيد حسينى از ابتدا 
در تركيب تيمش حضور داشــت و در 
دقيقــه 79 با دريافت كارت قرمز از داور 

اخراج شد.
حسين جمشير، سرمربى ترابزون گفت: 
اگر انتقادى در اين بازى به بازيكنى است 
بايد به من انجام شــود چون من تصميم 
گيرنده اصلى هستم. همه چيز با تصميم 
من در زمين اجرا مى شود. اگر انتقادى هم 

باشد به جان مى خرم.

 از ابتداى اســفند پارسال تاكنون، فوتبال 
ايران بيش از صد روز اســت كه با ويروس 
كرونــا دســت به يقه شــده و ايــن روزها 
ســكانس پايانى خود را براى آغاز مسابقات 

پشت سر مى گذارد.
به گزارش ايســنا، با شــيوع ويروس كرونا 
در كشــور در اواخر ســال 98، زمزمه هايى 
درباره لغو مســابقات فوتبال شكل گرفت و 
در نتيجه ســازمان ليگ حكم به بازى بدون 
تماشاگر در هفته بيستم داد كه حواشى بازى 
سپاهان و پرسپوليس در اصفهان، حاصل اين 
تصميم گيرى بود. به هر شــكل، رقابت ها تا 
هفته بيســت ويكم ليگ برتر ادامه پيدا كرد 
و درنهايت از اواســط اسفند، «ستاد مقابله با 
گســترش كرونا در ورزش» حكم به تعويق 

رقابت هاى فوتبال داد.
پــس از تعطيلــى يك هفتــه اى رقابت هاى 
فوتبــال، 21 اســفند يعنــى 6 روز پس از 
تعطيلى ليگ برتر و با توجه به بحرانى شدن 
شرايط شــيوع ويروس در كشور و افزايش 
شــمار مبتاليان، اعالم شد كه تمام مسابقات 
و ليگ هاى مختلف ورزشى تمام رشته ها در 
سطح ليگ برتر و ليگ هاى دسته يك، 2 و 3

تا 15 فروردين ماه تعطيل خواهند بود.
با اين تصميم، تمرينات تيم هاى ليگ برترى 
نيز تعطيل شــد اما برخى تيم ها براى اينكه 
از رقبا جلوتر باشــند، تمريناتشان را برگزار 
مى كردند تا اينكه دســتور جديدى از سوى 

ستاد مقابله با گسترش كرونا صادر شد.
اين تصميمات و عقــب افتادن بيش از يك 
ماهــه مســابقات فوتبال، شــائبه لغو كامل 
مســابقات را مطرح كرد كــه موجب بروز 
اختالفات بســيارى ميان تيم ها شد. در واقع 
در اين ميان به جز پرسپوليس كه با قاطعيت 
در صــدر جــدول حضور داشــت و جام 
قهرمانى را در چند قدمى مى ديد، ساير تيم ها 
خواســتار اتمام فصل بدون اعــالم قهرمان 

بودند؛ خواسته اى كه تا امروز ادامه دارد.
با وجــود ايــن از همان روزها، مســئوالن 
وزارت ورزش و همين طــور متوليان فوتبال 
در سازمان ليگ هيچ گاه زير بار لغو رقابت ها 
نرفتنــد؛ زيرا تيم هــا به طور آشــكار منافع 
شــخصى را در نظرات خود لحاظ مى كردند 
و حاضر به پذيرفتن نظر ســازمان ليگ هم 
نبودند. در نتيجه به دليل توصيه هاى مقامات 

بين المللــى در فيفــا و AFC و مصلحت 
فوتبال ايــران، لغو مســابقات به طور كامل 

منتفى شد.
اختالف براى تعطيلى يا ادامه ليگ با استمرار 
محدوديت هــاى كرونايى، افزايش پيدا كرد. 
ســتاد مقابله با گســترش كرونا با توجه به 
اســتمرار طرح فاصله گذارى اجتماعى براى 
قطــع زنجيره انتقــال كرونا، مانــع از آغاز 
مســابقات ليگ تا پايان فروردين شــد و در 
ادامه با اطالعيه ديگرى، آغاز رقابت ها را تا 
پايان ارديبهشت به تعويق انداخت و موجب 

بالتكليفى بيش از پيش فوتباليست ها شد.
با اين تدابير، برخى بازيكنان خود قرنطينگى 
را شكســتند و برخى تيم هــا هم به صورت 
مخفيانه تمرينــات خود را آغــاز كردند تا 
جنجال جديدى آغاز شود و تهديد سازمان 
ليگ و نهادهاى قضايى و انضباطى را به دنبال 

داشته باشد.
باالخــره روز موعود فرا رســيد و با اعالم 
رئيس جمهــور، تمرينات تيم هــا از اوايل 
خرداد آغاز شد و در ادامه فدراسيون پزشكى 
ورزشى و ســازمان ليگ توضيحات بيشترى 

را درباره نحوه آغاز تمرينات اعالم كرد.
پروتكل ســفت و سخت فدراسيون پزشكى 
ورزشــى در ابتدا با ايرادهاى بسيارى توسط 
برخى تيم ها اجرا شد به طورى كه تست هاى 
مختلفى توســط تيم هــا و بــدون حضور 
بازرسان انجام شد كه در نتيجه برخى تيم ها 

آمارهاى متناقضى را درباره شيوع كرونا ارائه 
كردند.

ولــى وقتى پاى راســتى آزمايى و بررســى 
نمونه هاى گرفته شــده از بازيكنان و مربيان 
مطرح شــد، به شــكل عجيبى برخى تيم ها 
عقب نشينى كردند و در آزمايش هاى ثانويه، 
تست هاى مثبت، منفى شدند تا همه چيز گل 

و بلبل شود.
درحالى كه مى رفت ليگ برتر از اواخر خرداد 
با بازى معوقه استقالل و فوالد در خوزستان 
آغاز شود، ناگهان 4 تيم خصوصى با ارسال 
نامه اى به وزيــر ورزش مخالفت خود را با 
آغاز مسابقات اعالم كردند كه با واكنش هاى 

مختلفى همراه بود.
با اين حــال از آن زمان تاكنون تســت هاى 
مثبت تيم ها كمتر شده و بيشتر تيم هاى ليگ 
برترى وارد فاز برگزارى مســابقات دوستانه 
شــدند كه در نتيجه آن چنديــن بازيكن با 
مصدوميت هاى ســنگينى روبه رو شدند اما 
همچنان اكثريت تيم ها به ســمت و ســوى 

آغاز مسابقات مى روند.
در ايــن بين قصــه تيم هايى ماننــد تراكتور 
و ماشين ســازى متفاوت اســت و همچنان 
مصر به لغــو كامل ليگ برتر هســتند، زيرا 
برخــى بازيكنان اين تيم حاضر به شــركت 
در تمرينات نيســتند و از طرفى در آخرين 
تســت اين تيم، نمونه آزمايش 6 نفر مثبت 

شده است.
عقب افتــادن تيم هايــى ماننــد تراكتور و 
ماشين ســازى با تعويق يك هفته ليگ برتر 
همراه شــد اما ائتالف تيم هــاى معترض به 
آغاز ليگ برتر در آخرين اقدام خود نامه اى 
را با امضاى برخى بازيكنانشــان به سازمان 

ليگ فرستادند و خواستار لغو ليگ شدند.
سازمان ليگ در واكنش به اين اتفاق مى گويد 
تماس با برخى بازيكنان كه اســامى آنها در 
نامه ارسال شده به اين سازمان ديده مى شود 
حاكــى از بى اطالعى كامــل آنها از محتواى 

نامه و امضاى آن است.
سكانس پايانى اين اتفاقات امشب(چهارشنبه) 
فرا مى رســد و بايد ديد تالش كدام يك از 
طرفين موفقيت  ميز خواهد بود؟ آيا استقالل 
و فــوالد در بازى معوقه به ميدان مى روند و 
آغــاز ليگ را مى زنند يا ليگ پس از 4 ماه به 
شكل عجيب و غريبى به خط پايان مى رسد؟

داستان فوتبال ايران و كرونا 
در سكانس پايانى

اين  پايانــى  ســكانس 
اتفاقات امشب(چهارشنبه) 
ديد  بايد  و  مى رســد  فرا 
تالش كدام يك از طرفين 
موفقيت  ميز خواهد بود؟ آيا 
اســتقالل و فوالد در بازى 
معوقه به ميــدان مى روند 
و آغاز ليــگ را مى زنند يا 
ليگ پس از 4 ماه به شكل 
عجيــب و غريبى به خط 

پايان مى رسد؟
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باباطاهر

پايان جشنواره «كاريكاتور» همدان 
با معرفى برگزيدگان

 بيش از 500 اثر از 27 استان و چند كشور همسايه به دبيرخانه 
جشنواره مجازى ملى كاريكاتور ارسال شد. 

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى اســتان همدان در آيين اختتاميه 
جشنواره مجازى ملى كاريكاتور با موضوع كرونا در همدان، با بيان 
اينكه اين جشنواره با شعار «زندگى، كرونا، اميد» براى نخستين بار 
برگزار شد، اظهار كرد: كميته فرهنگى طرح فاصله گذارى اجتماعى 
با آغاز شــيوع كروناويروس تشكيل و برنامه هاى فرهنگى و هنرى 

در فضاى مجازى اجرا شد. 
به گزارش ايســنا، احمدرضا احســانى با بيان اينكه بيش از هزار 
و 400 اثر در اين كميته توليد شــد، خاطرنشــان كرد: همدان رتبه 

نخست كشور را در زمينه توليد محتوا كسب كرده و وزير فرهنگ 
و ارشــاد اســالمى با ارسال لوح ســپاس از تالش هاى اين كميته 
قدردانى كرد.  احســانى درباره برگزارى 4 جشــنواره  مجازى با 
موضوع كرونا در اســتان، يادآور شد: جشــنواره هاى كاريكاتور، 
خانه هاى بهشتى در حوزه قرآن و عترت، استندآپ كمدى و شعر 

طنز كرونا در استان برگزار شد. 
وى با تأكيد بر اينكه هنرمند براساس رسالت خود در راستاى رشد 
تفكر و انديشه ورزى در جامعه تالش مى كند، گفت: تالش ما اين 
اســت با تمام قدرت و در حد توان، بخش هاى مختلف فرهنگى و 

هنرى را در جاى جاى استان تقويت كنيم. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان در پايان خاطرنشان 
كرد: از ابتداى تيرماه همــه برنامه هاى فرهنگى و هنرى با رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى در استان برگزار خواهد شد. 

 فرهنگ و هنر تعطيل نمى شود
مديركل دفتر امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى همدان نيز گفت: 
فرهنــگ و هنر در ايام تعطيلى بخش هاى مختلف، به فعاليت خود 

ادامه داد و مى توان گفت كه فرهنگ و هنر تعطيلى ندارد. 
مهرداد نادرى فر با بيان اينكه در شــرايط ســخت جامعه و نگرانى 
مردم درباره كرونا، اين جشــنواره نشاط، اميد و شادى را به همراه 
داشــت، اظهار كرد: از همدان با علما، دانشــمندان و هنرمندانش 
همين انتظار مى رود كه در چنين شرايطى حضور قابل توجه داشته 

باشند. 
وى با بيان اينكه برگزارى جشــنواره مجــازى ملى كاريكاتور 
اقدام خوبى بود كه ســبب ايجاد شــور و نشــاط بين هنرمندان 
شــد، ادامه داد: در ايام تعطيلى بخش هاى مختلف به دليل كرونا، 
برگزارى جشــنواره هاى مختلف در استان نشان داد كه فرهنگ 

و هنر تعطيلى ندارد. 
نادرى فر با بيان اينكه در استان همدان، هنرمندان در خدمت تعالى 
روح هنر بوده اند، يادآور شد: هنر فاخر در اين استان ظهور و بروز 

پيدا كرده كه نتيجه تالش پيشكسوتان است. 
وى با بيان اينكه هنر دولتى و اجبارى نيســت، يادآور شــد: هنر 
حاصل يك جوشــش درونى  اســت كه كارآمدترين روش انتقال 
مفاهيم به شمار مى رود و هنرمندان يك موضوع و دغدغه اجتماعى 

را به تصوير كشيده و آن را ماندگار مى كنند. 
وى افزود: كاهش حساســيت و بى تفاوتى مردم نســبت به كرونا 
ســبب افزايش آمار ابتال به اين ويروس در استان شده است و اگر 
مردم نكات بهداشتى را رعايت نكنند شرايط سخت تر خواهد شد. 

 معرفى برگزيدگان جشنواره ملى كاريكاتور
در پايان برگزيدگان جشنواره ملى كاريكاتور «زندگى كرونا، اميد» 

معرفى و تجليل شدند، هيأت داوران اين جشنواره متشكل از طاهر 
شعبانى، محمود نظرى و عباس ناصرى برگزيدگان جشنواره را به 

شرح زير معرفى كردند. 
«حامــد مرتضوى» از بجنورد موفق به كســب رتبه نخســت اين 
جشنواره شد، «ســامان احمدى» از كرمانشاه و «فريبا منوچهرى» 
از همدان به ترتيب رتبه هاى دوم و ســوم اين جشنواره را به خود 

اختصاص دادند. 
«آيت نادرى» از اصفهان، «بهنــاز بختيارى» از تهران و «فاروق 
روحى» از تربت جام هم در بخش ويژه اين جشــنواره شايسته 
تقدير شــناخته شــدند و لوح ســپاس و جايزه نقدى دريافت 

كردند. 
از على پاكنهاد كه پوســتر جشــنواره را طراحى كرده بود در آئين 

اختتاميه جشنواره قدردانى شد.

وزير ميراث فرهنگى و گردشگرى 
مطرح كرد

آغاز ثبت خطى 
ميراث جهانى ايران

 ثبت خطى پرونده ها مانند ثبت تمام كاروانسراهاى 
كشور را آغاز كرديم، تا همه آثار در قالب يك پرونده 

به ثبت جهانى برسد. 
به گــزارش مهر، وزير ميراث فرهنگى گفت: ســالى 
يك ســهميه براى ثبــت جهانى داريم، بــا توجه به 
گستردگى آثار، مجبور هستيم تعدادى از پرونده ها را 
به شكل مشترك با ساير كشورها ثبت كنيم تا سهميه 
باز شــود. آغاز به ثبت خطــى پرونده ها مانند ثبت 
تمام كاروانسراهاى كشــور كرديم، تا همه در قالب 
يك پرونده به ثبت جهانى برسد. بايد از سهميه هاى 

مشترك حداكثر بهره را ببريم. 
على اصغر مونسان تصريح كرد: با توجه به تعدد آثار 
تاريخى و ثبــت بيش از 34 هزار اثر تاريخى، بودجه 
ميراث فرهنگى تنها 200 ميليارد تومان اســت، به اين 
منظور نياز اســت تا بودجه اين وزارت خانه افزايش 

پيدا كند. 
وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى 
افــزود: در ابتــداى دولــت دوازدهــم، بودجــه 
وزارت خانــه 700 ميليارد تومان بــود اما اكنون به 
1,400 ميليارد تومان رســيده است. بودجه 2 برابر 

شده، اما كافى نيست. 

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى:
همدان پرچمدار توليد محتواى 
هنرى در فضاى مجازى است

 هنرمندان استان هزار و 400 محتواى هنرى مرتبط 
با فضاى مجازى را از ابتداى شيوع كرونا تاكنون توليد 
و منتشر و در اين زمينه رتبه نخست كشور را كسب 

كردند. 
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى همدان شامگاه در 
آئين اختتاميه جشنواره ملى مجازى كاريكاتور اظهار 
كرد: بيمارى كرونا شــرايط ويژه اى را از اسفند سال 
گذشته بر فضاى استان حاكم و برنامه هاى فرهنگى و 

هنرى را تعطيل كرد. 
احمدرضا احســانى اضافه كرد: در چنين شــرايطى 
برنامه هاى فرهنگى هنرى را به سمت فضاى مجازى 
ســوق داديم به طورى كه هزار و 400 محتواى متنوع 
توســط هنرمندان رشــته هاى مختلف استان توليد و 

پخش شد. 
احسانى افزود: فعاليت هاى فرهنگى و هنرى استان در 
كشور رتبه نخست را كسب كرد و مورد تشويق وزير 

فرهنگ و ارشاد اسالمى نيز قرار گرفت. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان به تدارك 4 
جشنواره كاريكاتور، استندآپ كمدى، قرآن و عترت 
و شعر طنز در استان اشاره كرد و گفت: اختتاميه اين 

رويدادها تا يك ماه آينده برگزار مى شود. 
وى خاطرنشان كرد: همدان ظرفيت ويژه اى در زمينه 
كاريكاتور دارد و از ايــن پس مجتمع هاى فرهنگى 
براى برپايى نمايشگاه و كارگاه هاى آموزشى در اختيار 

هنرمندان اين رشته قرار مى گيرد. 
احســانى گفت: كمبود اعتبار موجب شــده نتوانيم 
آن گونه كه شايســته است هنرمندان را حمايت كنيم 
اما نيت و هدف ما پشتيبانى عادالنه از تمام رشته هاى 

هنرى در سراسر استان است. 
بخش زيــادى از شــركت كنندگان جشــنواره ملى 
كاريكاتور از اســتان هاى ديگر بودنــد و اين برنامه 
براى استفاده آنها در صفحه اينستاگرام همدان كارتون 
hamedancartoon@ بــه صورت زنده قرار 

گرفت 

معرفى بسته هاى جديد گردشگرى سياه
ابوعطا »

 در راســتاى اقدام برخــى تورهاى عزيز در بردن گردشــگران به 
مناطق عبور كولبران تصميم گرفتيم تعدادى از جديدترين بســته هاى 
پيشنهادى حوزه گردشگرى سياه را به عموم عالقه مندان معرفى كنيم:

آژانس توريستى «وحشت پروران آسيا» برگزار مى كند: تور يك هفته اى 
ارزان قيمت بازديد از كره شــمالى با حضور ليدرهاى زبده و مجهز به 
انواع قرص ها و گازهاى كشــنده براى گردشــگرانى كه حرف اضافه 
بزنند و رأس ساعت پاى اتوبوس حاضر نباشند، تجربه ربوده شدن در 
هتل و اقامت در ســياه چاله هاى مخوف بدون باقى ماندن هيچ گونه اثر 
و ثبت ردپايى در ليست هاى حقوق بشرى، تجربه ارسال ايميل با دود 
و كبوتر نامه بر، حضور در شب هاى زيباى «پيونگ يانگ» و بهره مندى 
از ســخنرانى جناب كيم به مدت 11 ساعت بدون آب و غذا و گريه 

اجبارى و خودزنى از شدت شوق.
شركت توريســتى «عجلوا الى تهلكه» تحت ليســانس «سى آى اى» 
برگــزار مى كند: تور يك هفته اى بازديد از مناطق تحت تصرف داعش 
و القاعده، لذت تجربه بمب گذار انتحارى شــدن در بيغوله هاى پكتيا 
و ضبــط آخرين فيلم يادگارى، حضور در يادمان ســوزاندن آدم ها و 
ســر بريدن اسيران (اشانتيون اعدام مصنوعى براى افراد زير 60 سال)، 
لذت شــكار كفتار و سيخ زدن جگر دوزيستان بيابان به منظور پرورش 
اعتمادبه نفس شما، حضور در شــنبه بازار فروش برده و كنيز و تجربه 

مستقيم خوردن اعضاى بدن كفار.
آژانس بين المللى «جهان نماى فالكت» برگزار مى كند: ديدار مســتقيم 
با كودكان كار و لذت بخشــيدن مبلغى اندك به منظور خالص شدن از 
عذاب وجدان تمام كالهبردارى ها و دزدى ها و اختالس هاى ســاالنه 
به همراه پخش مستقيم در اينستاگرام، تجربه مستقيم حضور به همراه 
عوامل بى خانمان كردن دســت فروش ها (اشــانتيون امكان لگدزدن به 
زير بساط پيرزن ها و تخليه عقده هاى روانى)، تجربه شبانه حضور در 
مناطــق تحت تصرف كارتن خواب ها، «معتادا نمى گيرن» و زباله گردها 
(توضيح اين كه نرخ اين تور هنوز بروز نشــده و بر اســاس دالر 18 

هزار تومانى است.)
آژانس بين المللى «كاســه صبر الوند» برگزار مى كند: تجربه لذت بخش 
اجاره نشــينى و دنبال خانه گشــتن و فالكت كــد رهگيرى گرفتن از 
بنگاه ها به منظور حس كردن يك روز زندگى مســتأجران (اشــانتيون 
حضــور در ادارات و بانك هــاى مرتبــط بــا كارمنــدان مرخصى و 
سيســتم هاى همواره قطع)، تجربه دلپذير تحويل گرفتن يك عدد النه 
استيجارى و تعمير و درســت كردن صفر تا صد واحد از رنگ آميزى 
تا ديوارچينى و تعويض كامل تأسيســات گرمايشــى و سرمايشى به 
هزينه خود افراد عالقه مند، تجربه دريافت حقوق به صورت رندمى و 
بدون زمان بندى چند سال يك بار براى درك احساس زيباى افراد غير 
استخدامى (اشانتيون تماشاى 24 ساعته برنامه هاى ساخته شده توسط 
جمعى از حقوق بگيران كه در گرماگرم بدبختى و فالكت شــما را به 

آفريدن كار براى خودتان توصيه مى  كنند.)
تــور يك هفته اى «پاتايا» بــا امكان تجربه ايدز پاســتوريزه و كروناى 
بســته بندى و تماشاى انواع عارضه هاى تحتانى و فوقانى اصل آسياى 
شرقى، اشانتيون: حضور در بيمارســتان هاى كامال مكانيزه و دريافت 
غذا از دســت ربات هاى ويژه (با عــرض عذرخواهى پذيرش تنها به 
تعــداد محدودى از افــراد تعلق مى گيرد كه تا پيش از «ســولد اوت» 

كامل ثبت نام كنند.)
تــور بازديــد از جنگل هــاى ســوخته و تــالش بــراى خامــوش كــردن 
آتــش بــه وســيله بيــل و شــاخ و بــرگ همــان درختــان، بازديــد از 
مناطــق ســبز تبديــل بــه ويــال شــده، حضــور در روســتاهاى بــدون 
ــده  ــاورزان مان ــت كش ــر دس ــاى ب ــد از هندوانه ه ــكنه و بازدي س
ــه منظــور  ــه ب ــا امــكان پرتــاب و خــرد كــردن هــر تعــداد هندوان ب
ــه  ــح اينك ــا (توضي ــدن چاكراه ــاز ش ــى و ب ــات منف ــه احساس تخلي
محصــوالت مــورد اســتفاده تراريختــه، گلخانــه اى و پيونــدى نبــوده 
و هندوانه هــاى ديــم واقعــى كــه تــوى آنهــا مثــل قديــم كامــال زرد 

ــود.) ــتفاده مى ش ــه اس ــن تجرب و نارنجــى اســت در اي
ــه يــد الســعود» برگــزار مى كنــد: تــور  آژانــس مســافرتى «صعــود ب
ــاى  ــا و احش ــدن امع ــت ش ــه نيس ــر ب ــكان س ــد از م ــژه بازدي وي
ــه  ــكان تجرب ــا ام ــقچى ب ــاب خاش ــكان جن ــور جنت م مرحــوم مغف
مســتقيم تبديل شــدن بــه مــرد نامرئــى و بازديــد از صحــراى زيبــاى 

«آنجــا كــه عــرب نــى انداخــت.»
آژانس توريستى «ترســيدن به خود» برگزار مى كند: تور يك  هفته اى 
حضــور در خزينه هــاى قديمى و مجلس عروســى اجنــه با امكان 
تماشــاى حركات موزون موجودات داراى سم (حمل هرگونه سوزن 
و ســنجاق قفلى براى گردشــگران عزيز ممنوع است)، تجربه مستقيم 
جويده شــدن پاى بيرون مانده از پتو توسط «آل» و «هاالى پوزان» و 
رويارويى مســتقيم با «مدزما» كه به شكل بز سياه ناگهان بر شما ظاهر 
مى شود، يك روز حضور در چاه «الى ماشاهللا» و تماشاى هيوالى قنات 
(تبصــره: در بخــش «آل» و «هاالى پوزان» از همراهــى بانوان باردار 

معذوريم.)

■ دوبيتى باباطاهر 
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■ حديث:
امام مهدى(عج):

دختر پيامبر براى من بهترين الگو است.     
الغيبة للطوسى، ص286

بـا كرونـا 
زنـدگى كنيد

زهرا زنگنه »
 4 ماه اســت كه كرونا هنوز در دنيا است و هر 
روز ســؤاالتى از خود مى پرسيم كه آيا كرونا تمام 
مى شــود؟ تا كى در قرنطينه باشيم؟ تا كى ترس از 
كرونا داشــته باشــيم؟ اصال چرا انقدر كه در علم 
ادعا مى كنيم هنوز نتوانسته ايم واكسنى براى كرونا 

درست كنيم؟
پرســيدن اين ســؤاالت بيهوده است چون هنوز 
كسى براى آن نتوانسته پاسخى پيدا كند پس بايد 
به ســبك جديدى از زندگى عادت كنيم؛ سبكى 
كه هميشــه همراه خود اسپرى ضدعفونى كننده و 

ماسك داريم.
برخى چنان به زندگى عادى برگشــته اند كه انگار 
از ابتدا هيچ كرونايى نبوده است؛ درست است كه 
محدوديت ها برداشته شده، تمامى اماكنى كه تعطيل 
بودند فعاليت خود را مجددا آغاز كرده اند و مردم 
دوباره به خيابان ها برگشته و زندگى كامال عادى را 
در پيش گرفته اند اما كرونا هنوز هست. زندگى را 

عادى كنيم اما با رعايت پروتكل بهداشتى. بيمارى 
ترس دارد، اما خانه نشينى، بيكارى و بى پولى براى 
برخى مردم ترس بيشترى دارد و نمى توانند بيشتر 
از ايــن فعاليت هاى اقتصادى خود را متوقف كنند 
و حــاال كه به شــغل خود برگشــته اند با رعايت 
اصول بهداشــتى باشــد چون ديگر تنها سالمتى 
خودمان مطرح نيست و سالمت ديگران هم به ما و 

كارهايمان بستگى دارد.
اين يك روى ماجرا است و يك روى ديگر ماجرا 
افرادى هســتند كه ترس شديدى از كرونا دارند و 

زندگى خود را مختل كرده اند.
اين افــراد براى جهان پس از كرونــا برنامه ريزى 
مى كننــد و دائــم مى گويند اگر كرونا تمام شــود 
كالس فالن مى روم، كرونا تمام شــود به فالن جا 
ســفر مى كنم، اگر كرونا تمام شــود فــالن كار را 

مى كنم، اما اگر كرونا تمام نشود چه؟
اگر كرونا حاال حاالها خيال اين را نداشــته باشد 
كه از زندگى ما بيرون رود چه؟ نبايد كه هميشــه 
در قرنطينه و ترس زندگى كنيم و از ترس ابتال به 
كرونا خود را در خانه محبوس كنيم؟ پس زندگى، 
آينده، كار و برنامه هايمان چه مى شود؟ مگر مى شود 
از ترس تصادف رانندگى نكرد، از ترس مسموميت 
غــذا نخورد، از ترس طالق ازدواج نكرد، از ترس 

خيس شدن لذت باران را از دست داد و يا از ترس 
مرگ زندگى نكرد.

چندماه اســت كه صبورى كرده ايــم اوايل انكار 
مى كرديم، بعد ترســيديم و ســپس به آرامى از 
قرنطينه بيرون آمديم ولى همه ى اينها كافى نيست. 
وقتــى به يك مغــازه يا اداره مــى روم مى بينم 
كسانى كه با نگرانى اشياى مختلف را در دست 
مى گيرند و به شــكل وســواس گونه اى به خود 
الــكل مى زنند اما تــا كى مى خواهيــم اينگونه 
زندگى كنيم؟ وقت آن نرســيده كه كرونا را در 
زندگى بپذيريم و فقط رعايت بهداشــت بيشتر 
را در ســبك زندگى خــود وارد كنيم؟ ظاهرا 
ماجرا گوياى اين است كه حاال حاالها ويروس 
كرونــا ميهمان جهان اســت و قرار نيســت به 
اين زودى دست از ســرما بردارد مثل خيلى از 

نرفتند. و  ماندند  آمدند،  كه  بيمارى ها 
ديگر به فكر انجام دادن كارهايى كه برنامه شــان را 
براى پس از كرونا چيديم، باشيم. شايد جهان پس 
از كرونا را كســى نبيند، تا فرصت هست زندگى 
كنيم، از ترس هايمان فاصلــه بگيريم و با رعايت 
نكات ساده بهداشــتى به روال عادى زندگى خود 

برگرديم.
ترس را كنــار بگذاريم ولى كرونا را نه! جمع هاى 

دوســتانه  را كوچــك كنيم و از خيــر جمع هاى 
خانوادگى بــزرگ بگذريم، هر روز بيرون رفتن و 
تفريــح را فراموش كنيم و آنرا بــه يك بار در ماه 
ختم كنيم، ماسك و الكل را همانند عينك آفتابى و 
اسپرى خوشبو كننده هميشه پيش خود نگهداريد، 
تغذيه سالم را وارد زندگى كرده و ايمنى بدنتان را 

تقويت كنيد. 
مرزهاى بســيارى از كشــورها باز شده اند، تمامى 
اماكن گردشــگرى آغاز به كار كردند، فعاليت هاى 
بسيارى از ارگان ها به حالت عادى برگشته است؛ 
همه  اينها نشان مى دهد كه نه تنها در ايران كه در كل 
دنيا مردم تالش مى كنند به روال عادى زندگى خود 
برگردند و ديگــر اين ويروس را ميهمان ناخوانده 

نمى دانند و با آن كنار آمده اند.
اهداف مردم از ســفر گوناگون اســت؛ يكى براى 
درمان، برخــى براى آموزش برخــى براى ديدار 
اقــوام، برخى براى تجارت و برخــى ديگر براى 
زيارت مى روند اما همين هم قدمى خوبى اســت 

براى پذيرفتن كرونا در زندگى.
كرونــا را فعال در زندگى بپذيريد، ســبك زندگى 
خود را عادى و همراه با كرونا كنيد، نه زياده روى 
و نه بى خيالى! كرونا هست اما زندگى هم هست، 

زندگى خود را متوقف نكنيد.

مريم مقدم »
 غار عليصدر بهشــت خامــوش ايران زمين كه 
آرام و استوار در اعماق كوه سارقيه جا خوش كرده 
است بيش از 4 دهه است كه انگيزه سفر گردشگران 

به غرب كشور و شهر همدان شده است. 
 در ســال هاى گذشته غار عليصدر تأثير شگرفى بر 
آمار گردشــگرى اســتان همدان داشت اما با ورود 
ويروس كرونا به ايران اين غار آبى هم جان سالم به 

در نبرد و تعطيلى روى آن سايه افكند. 
اما همزمان با بازگشت تدريجى تأسيسات و اماكن 
گردشــگرى پس از فروكش كردن بحران همه گير 
ويروس كرونا به چرخــه فعاليت، با حفظ رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى غار عليصــدر در حالى به 
چرخه ارائه خدمات گردشگرى برگشت كه بازهم 

در جذب گردشگر حال مناسبى ندارد.
مديرعامل شركت ســياحتى عليصدر در اين زمينه 
گفت: در شرايط فعلى كه گسترش و شيوع ويروس 
كرونا بر صنعت گردشــگرى تأثير نامطلوبى داشته، 
غار عليصدر را با رعايت تمام مســائل بهداشــتى 
و پروتكل هــاى موجود، آمــاده بازديد عالقه مندان 
كرديم و با ارائه بسته هاى تشويقى در صدد جذب 

بيشتر عالقه مندان هستيم. 
مهدى مجيدى افــزود: وجود چنين مجموعه اى را 
براى اســتان همدان حائز اهميت برشمرد و افزود: 
بايــد قدر اين نعمت الهى را بدانيم و در راســتاى 

معرفى و توسعه آن هرچه بيشتر گام برداريم. 
 مديرعامل شــركت ســياحتى عليصدر گفت: اين 
شــركت تفاهم نامه همكارى توســعه فعاليت هاى 
گردشــگرى را بــا اداره ها، ســازمان ها و نهادهاى 

مختلف تنظيم و امضا كرده است.
مجيدى افزود: با توجه به بازگشــايى غار عليصدر 
از ابتــداى خرداد ماه ســالجارى بــا رعايت كامل 
پروتكل هاى بهداشتى اين شركت در راستاى ايجاد 

تســهيالت براى هموطنان به ويژه كاركنان دولت، 
سازمان ها و نهادها بليت غار را با تخفيف ويژه ارائه 
مى كند. وى خاطرنشان كرد: سال گذشته با مذاكره 
و نشســت هاى دوجانبه با برخــى وزارت خانه ها، 
سازمان ها و ادارات پيرامون ارائه بسته هاى تخفيف 
ويــژه به دنبال معرفــى هرچه بيشــتر ظرفيت هاى 

گردشگرى استان همدان است.
مديرعامل شــركت ســياحتى عليصدر با اشاره به 
كاهش بازديدكننده نسبت به مدت مشابه سال هاى 
گذشته و مدت محدود فصل گردشگرى در استان 
همدان افزود: وجــود جاذبه هاى تاريخى و طبيعى 
به ويژه غار عليصــدر و مجتمع تفريحى عباس آباد 
ظرفيت بزرگى براى گردشــگرى اين استان است 

كه بايد بيشترين بهره را از آن برد.
مجيدى ادامه داد: در راستاى معرفى غار آبى جهان 
بــه هموطنان با تنظيم تفاهم نامــه با وزارت خانه ها 
و نهادهــا با اعطــاى تخفيف بليت غــار عليصدر 

اميدواريم شاهد توسعه بيشتر و 
رونق در حوزه گردشگرى استان 

باشيم.
وى تأكيــد كرد: بــا وجود هتل 
جهان گــردى،  و  ايران گــردى 
ســوئيت ها و ويالهــاى اقامتى 
مجتمــع عليصــدر و مجتمــع 
تفريحى عباس آباد در بام همدان 
و خانه هــاى بوم گــردى داراى 
مى توانند  بازديدكنندگان  مجوز، 
داشــته  شــبانه روزى  اقامــت 
باشــند و از امكانــات رفاهى و 
گردشــگرى عليصدر در فضاى 
باز و با رعايت نكات بهداشــتى 
پذيرش  ســاعت  كنند.  استفاده 
عليصدر  غار  در  بازديدكنندگان 

از 8 صبح تا 19 عصر است.  وى گفت: با توجه به 
كاهش چشمگير سفرها و شرايطى كه با آن مواجه 
شديم اميدواريم در فصل تابستان بتوانيم با كاهش 
محدوديت ها و رعايت موارد بهداشتى شاهد رشد 

اقتصاد بخش گردشگرى باشيم.
با توجه به نبود فعاليت ســتادهاى اسكان و كاهش 
ســفرها بايد تــالش كرديم با اولويــت قرار دادن 
ســالمت پرســنل و اهالى عليصــدر، راهكارهاى 
تشويقى و ابتكار عمل اين ظرفيت براى بازديد هم 

استانى ها بيش از پيش فراهم شود.
مجيدى تأكيد كرد: از ابتداى خرداد ماه ســالجارى 
با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشــتى اين شركت 
در راســتاى ايجاد تسهيالت براى هموطنان به ويژه 
كاركنان دولت، ســازمان ها و نهادها بليت غار را با 

30 درصد تخفيف ارائه مى كند.
وى با اشــاره به كاهش بازديدكننده نسبت به مدت 
مشــابه ســال هاى گذشــته و مدت محدود فصل 
اســتان همدان  در  گردشــگرى 
تاريخى  جاذبه هاى  وجود  افزود: 
و طبيعــى به ويژه غــار عليصدر 
و مجتمــع تفريحــى عباس آباد 
گردشگرى  براى  بزرگى  ظرفيت 
اين استان است كه بايد بيشترين 

بهره را از آن برد.
وى گفت: در راستاى معرفى غار 
آبى جهان بــه هموطنان با تنظيم 
تفاهم نامــه بــا وزارت خانه ها و 
نهادها با اعطــاى تخفيف بليت 
غــار عليصدر اميدواريم شــاهد 
توسعه بيشــتر و رونق در حوزه 

گردشگرى استان باشيم.
مجيدى افــزود: در جهت تكريم 
روز دختــران و دهــه كرامــت 

هم اســتانى ها مى توانند براى بازديد غار عليصدر از 
تخفيف 30 درصدى برخوردار شــوند؛ ارگان هاى 
دولتى نيــز مى توانند با هماهنگــى روابط عمومى 
شــركت ســياحتى عليصدر ارتبــاط بگيرند و از 

تخفيفات برخوردار شوند. 
مديرعامل شركت سياحتى عليصدر افزود: با توجه 
به اينكه موظف هســتيم با رعايــت پروتكل هاى 
بهداشــتى ميزبان بازديدكننده ها باشيم ارائه ماسك 
داده و مراحــل ضدعفونى كننده در بدو ورود انجام 
مى شــود و قايق ها با حداقل ظرفيت در سطح غار 
فعاليت مى كنند.  وى همچنيــن گفت: براى ايجاد 
برنامه هاى تفريحى جانبى به دنبال اين هســتيم كه 
بــا فعال كردن پروازهاى تفريحــى با پاراگاليدر و 
هليكوپتر؛ تاكســى هوايى را از فرودگاه همدان به 
عليصدر فعال كنيم. با توجه به كاهش بازديدكننده ها 
حاال پيگيرى مى كنيم تا اين مهم عملياتى شــود و 

راهكارى براى درآمدزايى براى مجموعه باشد. 
مديرعامل شركت سياحتى عليصدر درپايان به نقش 
تأثيرگذار رسانه اشاره كرد و گفت: رسانه ها با توجه 
به نوع كاركردى كه دارند به حوزه هاى گردشگرى 
و صنايع وابســته به آن مى پردازنــد يا صفحات و 
بخش هايى از رســانه خود را به معرفى جاذبه هاى 
مختلف گردشگرى محلى، ملى و جهانى اختصاص 
مى دهند كه اين مهم مى توانــد در چنين روزهايى 
كه كرونا به گردشگرى ضرر و زيان رسانده است، 

موثر باشند.
گفتنى اســت، عليصــدر يكــى از بى نظيرترين و 
بزرگ ترين غارهاى آبى جهان است كه شكل گيرى 
آن بــه دوره ژوراســيك دوره دوم زمين شناســى 
برمى گردد. غار عليصدر در 70 كيلومترى شــمال 
غربى همدان و در يكى از مرتفع ترين مناطق استان 
در امتداد رشــته كوه زاگرس واقع شــده است و 

ارتفاع غار از سطح دريا 2 هزار و 180 متر است.

با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 

دهه كرامت از 
عليصدر30 درصد 

تخفيف بگيريد 
■ تاكسى هوايى و تفاهم نامه از راهكارهاى افزايش 

گردشگر در عليصدر است

در راســتاى معرفى غار 
هموطنان  به  جهان  آبى 
با  تفاهم نامه  تنظيــم  با 
وزارت خانه ها و نهادها با 
اعطاى تخفيف بليت غار 
عليصدر اميدواريم شاهد 
توسعه بيشتر و رونق در 
استان  گردشگرى  حوزه 

باشيم


