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سرانجام سفر قسطى 
و وام 20 ميليونى 

 طرح سفر قسطى(ساب) و وام 20 ميليون تومانى 
سفر(سفر كارت) را ويروس همه گير كرونا متوقف 

كرده است.
معاون گردشگرى اين نكته را گفت و درباره علت 
توقف اين طرح ها به ايســنا توضيح داد: تأكيد همه 
اين طرح ها، تقويت سفرهاى گروهى در داخل كشور 
بود كه با همه گيرى ويروس كرونا با سياســت هاى 
ســتاد ملى مديريت كرونا و شرايط كشور مغايرت 
پيدا كرد، در نتيجه آن طرح ها متوقف شدند وگرنه 
تعدادى از فعاالن گردشگرى آماده اجراى طرح سفر 

برنامه ريزى شده و آسان (ساب) بودند.
«ساب» طرح وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دستى است كه نخستين بار در دى ماه سال 97 
معاون گردشــگرى همين وزارتخانه آن را با عنوان 
«ســفر ارزان» در راديو معرفى كــرد؛ اما به فاصله 
كمى توضيحاتــش را اينطور اصالح كرد: اين طرح 
به معناى ارزان ســازى سفر نيست. دفاتر مسافرتى با 
يكى دو بانك صحبت كرده اند تا مسافر مجبور نباشد 
تمام هزينه را يكجا پرداخت كند؛ انگيزه اجراى اين 

طرح، تغيير سليقه مردم بود.
 ولى تيمورى  گفت: مردم ما فقير نيستند. نمى توانيم 
بگوييــم مردم چــون پــول ندارند داخــل پارك 
مى خوابند. واقعيت اين نيســت. مردم ايران بيشتر 

تمايل دارند آزاد و بدون تور و آژانس سفر كنند. ما 
مى خواهيم فرهنگ سفر را عوض كنيم. چادرخوابى 

از بى برنامگى اتفاق مى افتد.
طرح ساب يا همان «سفرهاى آسان و برنامه ريزى شده» 
و به عبارتى ديگر سفر قسطى، قرار بود اوايل سال 1398 
اجرا شــود، اما تا امروز از آن خبرى نشده است. حاال 
هم معاون گردشگرى، علت مســكوت ماندن آن را 

همه گيرى ويروس كرونا اعالم كرده است.
اما درباره وام 20 ميليون تومانى ســفر، خبر توافق 
آن را رئيــس كانون جهانگــردى و اتومبيلرانى در 
مهرماه داد. درســت زمانى كه ويــروس كرونا در 
ايران شــدت گرفته بود و روزانه، جان بيش از 200 
انسان را مى گرفت.  حسين اربابى مديرعامل كانون 

جهانگردى و اتومبيلرانى(وابســته به وزارت ميراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى) از عنوان «سفر 
كارت» براى اين وام اســتفاده كرده و گفته بود: اين 
طرح به نوعى وام قرض الحســنه محسوب مى شود 
كه دارنــدگان آن مى توانند ظرف 150 روز (5 ماه) 
تا ســقف 20 ميليون تومان از مزاياِى سفركارت و 
امكانات تأسيســات رسمى گردشــگرى كه تمام 
پروتكل هاى بهداشــتى را رعايت مى كنند، بهره مند 
شــوند و با يك مــاه تنفس، در 18 ماه نســبت به 

بازپرداخت آن اقدام كنند.
محمــد بيگدلــى، مديرعامل بانك طــرف قرارداد 
هم، انگيــزه پرداخت وام 20 ميليون تومانى ســفر 
را حمايت از مشاغل آســيب ديده در كرونا به ويژه 

گردشگرى اعالم كرده بود.
وام 20 ميليــون تومانى ســفر يا «ســفر كارت» كه 
همزمان با اوج گيرى كرونا رونمايى شــد، انتقادها 
و واكنش هــاى زيــادى را برانگيخــت و بعد هم 
مســكوت گذاشته شــد. طرحى كه 14 سال پيش 
در زمان رياست اســفنديار رحيم مشايى بر سازمان 
ميراث فرهنگى و گردشــگرى، با همين عنوان و با 
ايرادهاى بسيار اجرا شده بود و هرگز از آن با عنوان 
طرح موفق گردشگرى ياد نشد. هرچند، مديرعامل 
كانون جهانگردى و اتومبيلرانى گفت كه آن ايرادها 
را برطرف كرده اما پس از انتقادهايى كه به اين وام 
وارد شــد، ديگر درباره جزئيات و حتى سرنوشت 

آن، توضيحى نداد.

كتاب «تاريخ مطبوعات استان 
همدان» منتشر شد

 كتاب «تاريخ مطبوعات استان همدان» به قلم مجيد 
فروتن و توسط نشر طاليى منتشر شد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى استان همدان، اين كتاب كه به تاريخ مطبوعات 
استان از سال 1324 تا 1397 پرداخته، در تيراژ هزار و 

صد نسخه به چاپ رسيده است.
اين كتــاب در 3 فصل و 256 صفحــه به تاريخچه 
چاپ و معرفى مطبوعات اســتان پرداخته و در قالب 
دانشنامه اســتان همدان توسط حوزه هنرى به چاپ 

رسيده است.
فصل يك كتاب «تاريخ مطبوعات اســتان همدان» به 
پيشينه مطبوعات كشور و استان و نيز نقش نشريات 
محلى در توسعه جامعه اختصاص دارد. در فصل دوم 
تاريخ چاپ در همدان به عنوان زمينه ســاز گسترش 
نشــريات بيان شده و در فصل سوم تاريخ مطبوعات 
اســتان از سال 1324 تا 1397 در ادوار 3 گانه قاجار، 

پهلوى و انقالب اسالمى بررسى شده است.
هدف از انتشار اين كتاب، گردآورى و تحليل داده هاى 
تاريخ مطبوعات همدان است تا آيندگان با دسترسى 
آسان به اين منابع و نوشته ها بتوانند پايه هاى تحقيقى و 
تحليلى فرهنگ و تاريخ اين ديار را بشناسند. همچنين 
ســعى شده با استفاده از اســناد، تاريخ اخذ مجوز و 

انتشار نشريات ذكر شود.
مجيد فروتن داراى مدرك كارشناســى ارشد تاريخ 
است و تاكنون كتاب هاى «فردا بارانى است»، «راهنما 
و اســناد مطبوعات استان همدان»، «اوضاع سياسى و 
اجتماعى همدان در جنگ جهانگير اول»، «مشــروطه 
در همدان»، «همدان در عصر صفويه» و «شعر ديروز 

همدان» از وى به چاپ رسيده است.

برگزارى جشنواره تئاتر همدان 
تسكين هنرمندان آسيب ديده از 

كرونا است
  رئيس انجمن هنرهاى نمايشــى همدان با اشاره 
به برگزارى سى و دومين جشنواره تئاتر استان گفت: 
برگزارى اين رويداد تســكينى براى تئاتر كرونا زده 
استان است تا هنرمندان اميد و انگيزه فعاليت در اين 

عرصه را از دست ندهند.
 به گزارش ايرنا ، كيانوش بهروز پور اظهار داشــت: 
بــه همان ميزان كه براى قطــع زنجيره بيمارى كرونا 
تالش مى كنيم بايــد براى حفظ روحيــه هنرمندان 
تئاتر هم تالش كنيم. وى تاكيد كرد: از اســفند سال 
گذشته تاكنون به دليل شيوع بيمارى كرونا گروه هاى 
نمايشى نتوانستند در تمرين هاى خود حضور يافته و 
نمايش هاى دلخواهشان را توليد كنند كه از اين منظر 

به شدت آسيب ديدند.
بهروزپور گفت: همدان جزو معدود استان هايى است 
كه خواهان برگزارى جشنواره تئاتر شد تا رشته انس 
و الفت هنرمندان با اين هنر اصيل پاره نشود و ميل و 

رغبتشان براى فعاليت نيز حفظ شود.
رئيس انجمن هنرهاى نمايشــى همدان خاطرنشان 
كرد: براى حضور در اين رويداد 16 گروه نمايشــى 
از شهرهاى مالير، تويسركان و همدان اعالم آمادگى 
كردند كه در نهايت پس از داورى 7 نمايش در بخش 
رقابتى و يك نمايش از اســدآباد به صورت ميهمان 

پذيرفته شد.
به گفتــه وى، نيمى از اين آثار مربــوط به توليدات 
سال جارى است كه به رغم مشكالت و محدوديت ها 
توليد شده و فرصتى براى اجراى صحنه اى نداشته اند 
و البته اندكى شــتابزدگى در آنها مشاهده مى شود و 
نيم ديگر آثار، نمايش هاى اجرا شده در سال گذشته 
هســتند. بهروزپور با بيان اينكه برگزارى جشنواره 
كمك مى كند چراغ تئاتر اســتان خاموش نشــود، 
افزود: حضور يك گروه نمايشــى از شهر اسدآباد 
پس از ده ســال ركود از نقاط روشن و اميدبخش 

اين دوره از جشنواره است.
ايــن كارگردان تئاتر يــادآورى كرد: آئيــن اختتاميه 
جشواره روز بيستم آذرماه برگزار و 2 اثر نيز به عنوان 
نمايش برگزيده به جشنواره تئاتر فجر معرفى مى شود.

گواهينامه رانندگى هرگز جاى فرهنگ 
رانندگى را ُپر نمى كند

مهدى ناصرنژاد »
  اغلب اســتادكاران مكانيك خودرو كه در انجام كارهاى روزمره، 
خلق وخوى خوشــى هم چاشــنى مهارت و تجربه خويش مى سازند، 
هنگام محاوره با مشتريان همواره به اين نكته اشاره دارند كه رانندگى 
فقط گرفتن غربال به دســت و فشــار دادن كفگير هاى زير پاى راننده 
نيســت و بايد از كار فنى ماشين هم ســر در بياورى تا وسط بيابانى، 
جايى نمانى!!! حال بسيارى از عقالى رانندگى هم حرف اساتيد صنعت 
خودروسازى را به اين شــكل تكميل مى كنند كه آئين نامه و مقررات 
راهنمايى ورانندگــى و همان واژه دســت نيافتنى حــق تقدم با اصول 
ترافيك سالم و همچنين رعايت حقوق ديگران در رانندگى و جوانب 
آن، تفاوتى نجومى دارد. حال اگر در جامعه اى شهرى يا هر سكونتگاه 
انسانى صرفنظر از ايمنى و سالمت كامل فنى انواع خودرو هاى پراكنده 
در شــهر و هر ديــار، وضعيت رانندگى و ترافيــك و رعايت حقوق 
ديگران، آنچنان آشــفته باشــد كه نه از مقررات راهنمايى ورانندگى ها 
و حق تقدم هاى فنى و معبرى خبرى باشــد و نه از فرهنگ صحيح و 
احترام به حقوق رانندگان ديگر نشانه اى ديده شود يا مقرراتى رعايت 
گردد، چه خواهد شــد؟ و چه ارزش و افتخارى در چالش اســتفاده 
اصولى از صنعت خودرو ســازى و به خدمت گرفتن اين دست آورد 
بشــرى براى رفاه مردم باقى خواهد ماند!!! دوســتى مى گفت، خيلى 
خوب خواهد شــد كه، يا تمام كارخانجات خودروســازى به ويژه در 
ايران را به كلى تعطيل كنند و يا هر كسى را كه خودرو تحويل مى دهند، 
به اجبار، چنان با فرهنگ درســت و خداپسندانه رانندگى آشنا سازند 
كه جامعه از دســت مزاحمت هاى رانندگى و تبديل شدن جويبار هاى 
آرام و روان رانندگى به ســيالب هاى هرز و ويرانگر رانندگى غلط و 

آزاردهنده، خالصى يابد!!! 
 16آذر مــاه در همــدان بارندگــى بود و برف و بــاران تمام معابر و 
خيابان هاى شهر را براى رانندگى بدون دغدغه بيشتر از تمام روزهاى 

ديگر ناامن ساخته بود.
انتظار مى رفت رانندگان محترم و با فرهنگ و آداب دان، جانب احتياط 
را بــراى جلوگيرى از تصادف هاى رانندگــى نگه دارند و يا در معابر 
كم عرض و پرآب، مراقب عابران و رهگذران پياده اى كه در اين اوضاع 
و احوال كرونايى و ســوز سرما و شرشر باران و شالق برف، به ناچار 
براى كارى ضرورى بيرون از خانه هاى خود هســتند، باشــند، وليكن 
هرگز اين چنين نبود و رانندگى بســيارى از همشهريان عزيز به شدت 
مرا ياد وضعيت شــلوغ و بى دروپيكر يكى از شــهرهاى جنگ زده و 
كامــال به هم ريخته و ويران محل مأموريتم در يك كشــور همســايه 
مى انداخت، شــهرى كه در هنگامه دخالــت آمريكايى هاى متجاوز و 
كشور هاى به ظاهر حافظ صلح، هيچ نظم و انضباط و امنيت نداشت و 
در حوزه ترافيك و قوانين و مقررات راهنمايى ورانندگى و چهارراه و 
ميدان و فرعى و اصلى و چراغ 3 رنگ و ايست و هر نشانه اى ديگر از 
مقررات رانندگى، كوچك ترين ضابطه و الزام و نظمى ديده نمى شد و 
وسط پياده رو ناغافل به خود مى آمدى كه يك خودرو از هر نوع آن از 

هر سو، سپر به سپر تنه ات چسبانده و ازت راه مى خواهد! 
اغراق نباشــد، متأسفانه در بسيارى موارد در همين پايتخت فرهنگ و 
تمدن خودمان نيز جاى رهگذران و عابر پياده و خودروهاى عبورى و 
دوچرخه ســوار و موتورچى باهم عوض مى شود! بسيار اتفاق مى افتد، 
بى خيال يا خوش خيــال پياده رويى را گرفتــه اى و در حريم خودت 
دنبال رتق و فتق گرفتارى هايت هســتى و بدون اينكه متوجه باشــى، 
به ســركوچه يا خيابان فرعى رســيده اى كه يهويــى مثل باد صرصر، 
خودرويى مى رســد و يا مى خواهد به خيابان فرعى و كوچه بپيچد و 
يا قصد ورود به اصلــى را دارد كه اصًال پايبند كوچك ترين حقوق و 
اصول انسانى و ادب در رانندگى نمى باشد و طلبكار هم هست كه چرا 
كنــار نمى روى و نمى گذارى اول، من راننده، راه بدون توقف خود را 
بروم! بى اينكه بى انصاف بخواهد بداند پياده رو حق و حريم عابر پياده 
اســت و اين سواره ها هستند كه ملزم به رعايت حق تقدم و احترام به 

عابران پياده در حريم هاى قانونى هستند!!! 
بــدا به حال آن جامعه و مردمى كه قوانين و مقرراتش در هر زمينه اى 
بخواهد با قهر قانونى و فشــار پليســى اجرا شود و افراد ناآگاه فرار و 
چشم پوشــى از وظايف شهروندى به ويژه را نندگى را نوعى زرنگى و 
مهارت براى خود بدانند، غافل از اينكه اين ديگران و مردم هستند كه 
به افراد برجســته و متفاوت جامعه خود بايد نمره قبولى شــجاعت و 

مهارت و انسانيت بدهند! 
ادب و فرهنگ و آقايى و بزرگى در جامعه اكتسابى و به دست آوردنى 
اســت و با زور و تظاهر و ســياه نمايى و بزرگنمايى هاى چندش آور 

نمى توان به جايى رسيد.
روز 16آذر مقارن ســاعت 19:30 دقيقه يك دستگاه آمبوالنس با جيغ 
و داد خود از بلوار شــهيدمدنى وارد ميدان ةرامگاه بوعلى ســينا شد 
و قطعًا در آن ســاعت شــلوغى و تعطيلى معمــول، بيمار بدحالى را 
به ســمت بيمارســتان حمل مى كرد؛ اما ترافيك شامگاهى چنين نقطه 
ثقل و پرتردد شــهر آمبوالنس بخت برگشــته و بيمار نيمه جان آن را 
زمين گير ســاخت و تالش و آژير و چپ و راســت كردن هاى او هم 
راه به جايــى نبرد! و دريغا كه يــك راننده از خيل رانندگان بى خيال و 
بى انصاف كمترين توجهى به وظيفه انسانى و قانونى خويش در چنين 
موارد اضطرار نداشت و متأسفانه در آن شرايط پليس راهنمايى هم در 
محل حضور نداشت تا بلكه براى نجات جان يك انسان اعمال قانون 
كند! حال اگر در چنين وضعيت، آتش ســوزى هم در نقطه اى از شهر 
اتفاق افتاده باشد،. بايد خودرو آب پاش آتش نشانان آنقدر در منجالب 
ترافيك معطل بماند تا خانه اى يا يك مكان تجارى يا نقطه اى حياتى از 

شهر آنقدر در شعله هاى سركش بسوزد تا خاكستر شود!!!
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
عزيزا ما گرفتار دو درديم                                         يكى عشق و دگر در دهر فرديم
نصيب كس مباد اين غم كه ما راست                            جمالت يك نظر ناديده مرديم
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■ حديث:
امام على(ع):

تعّجب مى كنم از كسى كه پروردگارش را مى شناسد ، چگونه براى سراى ماندگارى ، تالش 
نمى كند!.    

غرر الحكم : ج 4 ص 340 ح 6265

 راه نجات فــرودگاه اغلب تعطيــل و بى پرواز 
همدان مى تواند اين بار تاكسى هوايى باشد.

راه اندازى تاكسى هوايى در همدان مى تواند ايده اى 
براى جذب آن دســته از گردشــگران باشد كه يكى 
از داليلشــان براى ســفر نكردن به همدان نداشتن 

پروازهاى ثابت و اجبار به تردد از جاده ها مى دانند.
موضوع تاكسى هوايى چند روز پيش خبرساز شد؛ 
چون اعالم كردند كه پس از ســال ها باالخره مجوز 
تاكسى هوايى داده مى شود و نخستين تاكسى هوايى 
بهمن ماه سال 99 پرواز مى كند. موضوع تاكسى هاى 
هوايى جزو برنامه توســعه هوانــوردى عمومى و 
ايجاد سيستم حمل ونقل هوايى هواپيماهاى كوچك 
كشور است. اما بايد بررسى كرد برنامه توسعه شبكه 
پروازى چقدر مى تواند به توسعه صنعت گردشگرى 

كمك كند.
همه كشــورها ايرالين هايى را دارند كه زيرمجموعه 
انجمــن بين المللى حمل ونقل هوايــى يا همان ياتا 
هستند، براساس آمارى كه اين انجمن اعالم كرده در 
دنيا نزديك به 450 هزار فروند هواپيماى كوچك در 

جهان وجود دارد.
در ايران نيز 200 فروند براى تاكسى هوايى موجود 
اســت و از اين تعداد صد فروند مربوط به اشخاص 
حقيقــى و صد فروند متعلق به دستگاه هاســت كه 
آمادگى بــراى خدمات دهى را دارنــد اما 30 تا 40 
فرونــد هواپيما در ايــن محدوده وجــود دارد كه 

مى توانند در پروازهاى 4 نفره شركت كنند.
به تازگى شــركت فرودگاه ها و ناوبرى هوايى ايران 
با كمك ســازمان هواپيمايى كشــورى، يك برنامه 
جامع از بعد زيرســاختى طراحى كرده و اعالم شد 
كه بهمن ماه نخســتين پرواز اين تاكســى ها انجام 
مى شود. در اين باره منوچهر منطقى دبير ستاد توسعه 
فناورى هاى فضايى و حمل ونقل پيشــرفته معاونت 
علمى و فناورى با اشــاره به زمان نخســتين پرواز 
تاكسى هوايى در آسمان ايران گفته است: تا يك الى 
2 ماه ديگر تمام آزمايش هاى پروازها انجام و قوانين 
و مقررات مورد بررسى قرار مى گيرند تا در بهمن ماه 
شاهد نخستين پرواز تاكسى هوايى باشيم. البته قرار 
بود تست ها تا مهرماه انجام شود كه مباحث مالى و 
شيوع كرونا كمى اين موضوع را به تعويق انداخت.

اكنون ايران با داشــتن حدود 319 فرودگاه شــامل 
فرودگاه هاى نظامى و غيرنظامى، رتبه بيســت ودوم 
جهان را از نظر تعداد فــرودگاه به خود اختصاص 

داده اســت. در بسيارى از اين فرودگاه ها يا پروازها 
به صورت حداقلى انجام مى شود و يا اصًال پروازى 
صورت نمى گيرد درحالى كه مى توان با ايجاد تاكسى 
هوايى در مســيرهاى كوتاه به رونق اين فرودگاه ها 
كمــك كرد و از طرفى در مــدار پرواز هواپيماهاى 

مسافرى و يا بارى پهن پيكر هم نبود.
از طرف ديگر مى توان با اين هواپيماهاى كوچك به 
مناطق گردشــگرى نزديك همچون عليصدر نسبت 
به همدان نيز رونقى داد. چون اكنون بسيارى از اين 
مناطق شرايط داشتن يك باند فرودگاهى مجهز براى 
نشستن هواپيماى پهن پيكر را ندارند اما هواپيماهاى 

كوچك به چنين امكاناتى كمتر نياز دارند.
فعاليــت هواپيماهاى كوچك از 4 تــا 19 صندلى 
در اســتان همدان غير از آنكه مى تــوان در كاهش 
تصادفات جاده اى، اشتغالزايى، صادرات محصوالت 
كشاورزى بدون تأثير در كيفيت آنها و … مثمرثمر 
باشــد، مى تواند در صنعت گردشــگرى نيز بسيار 

كارآمد باشد.
در بســيارى از نقاط گردشــگرى حتى اگر شرايط 
مهيا باشــد، به دليــل جاذبه هاى اطــراف و يا حتى 
محيط زيســت نمى توان فرودگاه چندمنظوره بزرگ 

ايجاد كرد اما تاكســى هوايى كه به امكانات كمترى 
نيــاز دارد مى تواند اين خأل را در بســيارى از نقاط 

گردشگرى كشور پر كند.
مى توان از اين تاكســى هاى هوايى در مسيرهايى كه 
پروازهاى برنامه اى در دســتور كار نيست بهره برد 
يا از آن براى رســيدن به نقاط صعب العبور با جاذبه 
گردشگرى و ميراثى استفاده كرد يا اينكه گردشگران 
را با نقاطى از كشــور آشــنا كرد كه امكان رفتن به 
آنها يا ميسر نيست و يا بسيار سخت است. بسيارى 
از گردشــگران خارجى مى توانند از اين مزيت براى 
رسيدن به نقاط گردشگرى ايران بهره ببرند. به عنوان 
مثال گردشــگرانى كه براى مدت كوتاهى به ايران 
مى آيند با تاكســى هوايى مى توانند به نقاط بيشترى 
از ايران ســفر كنند و يا حتى آنها كه براى تغيير ويزا 
2 يــا 3 روز در ايران مى مانند گاهى به دليل طوالنى 
بودن مســافت، به شهرى از شــهرهاى گردشگرى 
نمى رونــد اما ايــن اتفاق مى تواند يــك ايده نو در 

صنعت گردشگرى باشد.
حتى اگر هزينــه آن براى بســيارى از مردم عادى 
زياد باشــد اما مى توان با گســترش اين صنعت از 
هزينه هايش كم كــرد اما اين هزينه هــا قطعاً براى 

گردشگران خارجى كه ارزش پولشان بيشتر از ايران 
اســت، باز هم گزاف نخواهد بود؛ بنابراين بهترين 
ايده براى سفر هوايى در ايران به ويژه به منظور جذب 

گردشگران خارجى به حساب مى آيد.
اين اقدام در بسيارى از كشورها درحال انجام است 
به عنوان مثال شــركت اوبر ســال 2018 ســرويس 
تاكســى هوايى خود را بين منطقه تجارى منهتن تا 
فرودگاه جان اف كندى راه اندازى كرد و روزانه حدود 
ده پرواز بر فراز نيويورك توســط اين شركت انجام 
مى شود. كرايه اين تاكسى ها حدود 200 تا 225 دالر 
درنظر گرفته شده است. گفته مى شود امسال هم شهر 

لس آنجلس صاحب تاكسى پرنده شده است.
اكنون در ايران 2 هواپيماى ملخى 4 نفره در فرودگاه 
بجنورد به وسيله يك شركت خصوصى به كارگيرى 
شده است و قصد دارند كه اين شهر را به شهرهاى 
خراسان جنوبى، رضوى و استان هاى مجاور وصل 

كنند.
خالصــه آنكه اين بار اگر متوليــان امور پروازى در 
همدان نســبت به فعال كردن تاكســى هاى هوايى 
كوتاهى كنند يك فرصت طاليى را از دست خواهند 

داد.

با تاكسى هوايى فرودگاه همدان را از ُكما 
خارج كنيد 

ميراث فرهنگى 
نابود مى شود اگر.. .
 «اعتبارات و بودجه مرمت مانند دارو براى بيمار 
است. وقتى دارويى تأمين نشود انسان به سمت مرگ 
مى رود و زمانى كه اعتبار مرمت براســاس برنامه و 
طرح مصوب به موقع تأمين نشــود ميراث فرهنگى 

نابود مى شود.»
مجدالدين رحيمى كارشناس ارشد مرمت و احياى 
بناها و بافت هاى تاريخى، در يادداشــتى با تأكيد 
بر لزوم تغيير رويه در سيســتم بودجه و اعتبارات 
مرمت ميــراث فرهنگى نوشــته اســت: «فرايند 
تصميم سازى و تصميم گيرى درباره مرمت، نيازمند 
دقت، بررســى و تصويب شورايى است. با توجه 
به گستردگى كشــور و فراوانى ميراث فرهنگى و 
كمبود كارشناسان متخصص و باتجربه سير بررسى 
تا تصميم زمان بر مى شود. بيشتر مواقع تخصيص و 
ابالغ اعتبارات بدون پشــتوانه فنى و طرح مصوب 
اســت كه اين امر موجب مى شود بالفاصله پس از 
تخصيص اعتبار فرايند تهيه، بررســى و تصويب 
شــرح خدمات براســاس مبلغ تخصيص يافته در 
اســتان انجام و براى بررسى، به ســتاد (معاونت 

ميراث كشور) ارسال شود.
به گزارش ايسنا، كارشناساِن حوزه معاونت ميراث 
فرهنگى با حجم زيادى درخواست از سراسر كشور 
ضمن بررســى موضوعات دريافت شده اگر ايرادى 
در آن مشــاهده نكردند موضــوع را جهت صدور 
حكم مرمت ارســال مى كنند و پــس از ابالغ آن به 
اســتان قابليت آغاز مراحل قانونِى برون سپارى كار 
به پيمانكار داراى صالحيت از طريق ســامانه ستاد 
ايران محقق مى شود. با توجه به اهميت اولويت ها در 
انجام مرمت و تأمين نكردن اعتبار كامل بايد بخشى 
از موضوع را كه با اعتبار ابالغ شده قابل انجام است 

تعيين و اجرا كرد.

اينكــه بــدون طــرح مرمــت جامــع و تعييــن 
اولويت بندى شــده مرمت چه كسانى، چگونه و با 
چه نگرشى باتوجه به اعتبار ابالغ شده شرح خدمات 
مى نويسند و اعتبار هزينه مى شود جاى بحث است، 
اين يعنى بارى به هر جهت كردن، موضوع مرمت را 

نبايد سرسرى گرفت و در آن مسامحه كرد.
ميراث فرهنگى را نبايد دستخوش ناماليمات سياسى 
و جناحى كرد. اعتبارات و بودجه مرمت مانند دارو 
براى بيمار اســت. وقتى دارويى تأمين نشود انسان 
به ســمت مرگ مى رود و زمانــى كه اعتبار مرمت 
براســاس برنامــه و طرح مصــوب به موقع تأمين 
نشود ميراث فرهنگى نابود مى شود. بودجه ميراث 

فرهنگى با توجه به لزوم توجه كيفى نبايد در تنگناى 
محدوديت زمان هزينه كرد اعتبار قرار گيرد.

متأســفانه يكى از ضعف هاى بزرگ سيســتم مالى 
ميراث فرهنگى لزوم هزينه كرد اعتبار ابالغ شــده تا 
پايان همان سال مالى است. با توجه به زمان بر بودن 
فرايند تصميم ســازى و تصميم گيرى در امر مرمت 
و تخصيص ندادن بودجه بــراى تهيه طرح مرمت 
پيش از آغاز عمليات اجرايى بســيارى از اعتبارات 

قطره چكانى ابالغ شده به هدر مى رود.
اجراى عجوالنه در زمان اندك تا پايان ســال مالى 
باعث بى كيفيتى كار و گاهى آسيب مى شود. تجربه 
نشــان داده است كه اعتبارات برگشت داده شده از 
اين ســال مالى به سال مالى ديگر دوباره در اعتبار 
سال آينده تجميع نمى شــود. از اين رو مسئوليت 
جذب اعتبــار و هزينه كــردن آن مطابق مقررات 
تعيين شده مشكالتى را ايجاد مى كند كه ضرورت 
دارد سيســتم بودجه و اعتبــارات مرمت ميراث 
فرهنگى را از الزام هزينه تا پايان سال مالى مستثنا 

كرد.
پيــش از تخصيص و ابالغ اعتبــار از وجود طرح 
مرمت مصوب اطمينان حاصل شــود و اگر اعتبار 
مرمتى بدون طرح مصوب درخواســت شود ابتدا 
براى آن بودجه تهيه طرح مرمت درنظر گرفته شود.»
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 1- انتخابــات شــوراى شــهر و روســتا 
بــا صــدور اطالعيــه ســتاد انتخابــات 
فراينــد  چگونگــى  توضيــح  و  كشــور 
ــرار  ــات، اندكــى موردتوجــه ق ــن انتخاب اي

ــه... گرفت

 2020 دســـامبر    8   1442 ربيع الثانـــى   22   1399 آذرمـــاه   18 شـــنبه   ســـه 
ــان  ــا   3000 تومـ ــماره 3919  12 صفحــــــــــــه روزنامـــه + نيازمنديهـ ــال هفدهـــم  شـ سـ
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نارنجى
 رنگى براى تمام 
فصول نيست

نورپردازى 
يا نورآزارى؟

با تاكسى هوايى 
فرودگاه همدان 
را از ُكما خارج 
كنيد 

هدف «جشنواره 
شهروند برگزيده» 
تبديل همدان 
به شهر الگو در 
كشور است

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

رشد نگاه هاى حزبى-سياسى در شوراى شهر همدان
4
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تبريك و تقدير
 جنـاب آقــاي

مهندس صادقى راد

شركت مهندسى سازه بتن مسلح اكباتان

مدير كل محترم راهدارى و 
حمل ونقل جاده اى استان همدان 

بااحترام بدينوسيله انتصاب شايسته حضرتعالى 
درســمت جديد را صميمانه تبريك وتهنيت 
عرض نموده و از زحمات دلسوزانه جناب آقاى

مهندس پناهنده در زمان تصدى اين سمت 
نهايت تقدير وتشــكر را داريم. در راه خدمت 

همواره سالمت وسربلند باشيد. 

تبريك و تهنيت 
 جنـاب آقــاي

 مهندس صادقى راد

شركت چاوش راه بنا

مديركل محترم راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
استان همدان 

ضمــن تبريــك ايــن انتصــاب شايســته، برخــود الزم مــى دانيــم 
پيشــاپيش هفتــه حمــل و نقــل و راهــدارى را خدمــت حضرتعالى 
و تمامــى همــكاران خــدوم و زحمتكش تــان صميمانــه تبريــك و 

ــرض نماييم.  ــت ع تهني
اميــد اســت در ســايه الطــاف الهــى همــواره پيــروز و ســربلند 

باشــيد.

آگهــي مزايده 

شركت صنايع سيمان نهاوند(سهامى خاص)

شــركت صنايــع ســيمان نهاونــد (ســهامى خــاص) در نظــر دارد تعــداد يــك عــدد 
پوســته غلتــك آســياب مــواد مســتعمل خــود را بــه وزن تقريبــى 6,500 كيلوگرم 

از طريــق مزايــده عمومــى به فــروش برســاند.
لــذا از كليــه متقاضيــان دعــوت ميگــردد بــه منظــور دريافــت اســناد مزايــده از تاريــخ چــاپ آگهــى 

بــه مــدت 10 روز كارى بــه نشــانى هــاى ذيــل مراجعــه نماينــد :
1-دفتر تهران : خيابان فردوسى،خيابان شهيد تقوى،كوچه انوشيروانى،پالك 5

تلفن : 66749369
2-كارخانه : استان همدان،شهرستان نهاوند،كيلومتر 15 جاده نهاوند به بروجرد

تلفن : 08133653238
www.nahavandcement.com -3

ضمنــا جهــت هماهنگــى بــراى بازديــد از اقــالم مزبــور بــا آقــاى ابوالفتحــى بــه شــماره 09126103803 
تمــاس حاصــل فرماييــد. 
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پتروشيمى بوعلي سينا 
در راه عرضه اوليه

پژوهشگر برگزيده گروه فنى و مهندسى دانشگاه بوعلى  سينا: 

بودجه كافى براى پژوهش اختصاص بيابد

3
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مدير بهداشت و درمان نهاوند:

 MRI باالخره حاشيه هاى دستگاه
نهاوند تمام شد

■ خدمات دهى دستگاه  MRI به زودى در بيمارستان قدوسى آغاز مى شود
نماينده مردم مالير 

خبر داد
تأسيس تشكل ملى 

توليد و صادرات 
كشمش در كشور 
با محوريت مالير

رنا
س: اي
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 اين روزها كه متأســفانه شيوع ويروس 
از  بســيارى  تعطيلــى  موجــب  كرونــا  
فعاليت هاى روزمره شهروندان شده است و 
بسيارى از همشهريان با همراهى توصيه هاى 
پزشــكى در خانه مى مانند، شهردارى منطقه 
يك عالوه بــر اجراى پروژه هــاى موجود، 
توسعه زيرســاخت هاى ورزشى فرهنگى را 
در دستور كار خود قرار داده تا شاهد گامى 

مثبت در اين زمينه باشيم.
مديــر منطقه يك بــا بيان اينكــه يكى از 
حوزه هاى  در  شــهردارى  مهم  رسالت هاى 
فرهنگى ورزشــى توســعه زيرســاخت ها 
براى شــكوفايى نســل جوان است، گفت: 
رويكرد ايــن منطقه افزايش هرچه بيشــتر 
مختلــف  ورزش هــاى  زيرســاخت هاى 
در ســطح منطقــه يك اســت، به طورى كه 
شهروندان در سطح محالت خود بتوانند از 

آن بهره ببرند.
مســعود دهبانى صابــر ادامــه داد: در يك 
ســال اخير پروژه هايى همچون ايجاد زمين 
ورزشــى فوتبــال در پارك اللــه و محله 

بدمينتون  ورزشى  زمين  ايجاد  دره مرادبيگ، 
بوستان ارم، بازسازى زمين ورزشى فوتبال 
بوستان مردم، همچنين ايجاد زمين ورزشى 
بســكتبال در بوســتان مردم كه تــا انتهاى 
ســالجارى به پايان مى رسد و خريدارى و 
جاى گذارى ميزهاى شــطرنج و پينگ پونگ 

مؤيد اين امر است.

وى افزود: مجموعه شــهداى شهردارى كه 
زمين ورزشى باشگاه شهردارى همدان است 
و بســيارى از جوانان شــهر همدان به دنبال 
آغاز ورزش قهرمانى از اين باشــگاه هستند 
در ســاليان اخير كيفيت مناســبى نداشت 
و بــا توجه به نــگاه اين منطقه به توســعه 
زيرساخت هاى ورزشى تصميم گرفته شد تا 

عمليات اجرايى ساخت چمن مصنوعى در 
اين مجموعه را آغار كنيم.

مدير منطقه يك عنوان كرد: عمليات اجرايى 
ايــن پروژه 5 هــزار متر مربعــى از ابتداى 
آذرماه بــا اعتبارى 53 ميليــارد ريالى آغاز 
شده و هم اكنون عمليات خاكبردارى آن در 
جريان است كه پس از آن عمليات بتن ريزى 

و اليه هاى زهكش اجرا خواهند شد.
وى ادامــه داد: اميدواريــم بــا اقداماتى كه 
در زمينــه ورزش هــاى محلــى و قهرمانى 
صورت مى پذيرد شاهد گرايش هرچه بيشتر 
استعدادهاى نهفته و جوانان شهر همدان به 

ورزش باشيم.
مديــر فنــى شــهردارى منطقــه يــك نيــز بــا 
ــهر  ــار در ش ــتين ب ــراى نخس ــه ب ــان اينك بي
ــراى  ــگ در اج ــتم فيلترين ــدان از سيس هم
ــود،  ــتفاده مى ش ــى اس ــن مصنوع ــن چم اي
گفــت: ســعى شــده اســت تــا بــا اســتفاده از 
زهكشــى كامــل و اجــراى بهتريــن كيفيــت 
ــى  ــد و ترق ــاهد رش ــى ش ــن مصنوع چم
ــيم. ــدان باش ــهر هم ــى در ش ورزش قهرمان

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

ورود ديرهنگام
 1- انتخابات شوراى شهر و روستا با صدور اطالعيه ستاد انتخابات 
كشور و توضيح چگونگى فرايند اين انتخابات، اندكى موردتوجه قرار 

گرفته و داوطلبان احتمالى را از نزديكى اين انتخابات آگاه كرده است.
هر چند داوطلبان هنوز راه برقرارى ارتباط با مردم در شــرايط سخت 
اقتصــادى و محدوديت هاى كرونايى را نيافته اند و گويى در اين مدت 
سخت به محدوديت سياسى و اجتماعى تن داده و به آن عادت كرده اند.
2- از بيستم آذرماه داوطلبان شوراى شهرها با توجه به قانون انتخابات 
شــوراها كه تصريح دارد، از تاريخ اخذ گواهى عدم سوءپيشينه تا زمان 
ثبت نام در انتخابات نبايد 3 ماه بيشتر گذشته باشد، مى توانند نسبت به 

دريافت اين گواهى اقدام كنند.
اين مرحله هرچند نوعى آماده سازى و پيش نياز الزم براى ثبت نام است 
اما تكليف افرادى كه هنوز دچار ترديد در داوطلبى هستند را با خودشان 
روشن خواهد كرد كه اقدام به آماده سازى مدارك كنند يا قيد داوطلبى 
در اين دوره را زده و در انتخابات تنها به عنوان رأى دهنده شركت كنند.

3- جدى شدن روند انتخابات شوراى شهرها، اقدامات رقباى بالقوه و 
استفاده آنها از موقعيت هاى قانونى براى اثبات توانمندى خود را افزايش 

خواهد داد.
البته اين اقدامات كامال قانونى اســت و افــراد در چارچوب وظايف 
خود عمل مى كنند اما افكار عمومى نيز حق دارد به اين رفتارها با نگاه 

انتخاباتى نگريسته و قضاوت كند.
4- بيشتر اعضاى شوراى شهرها معموال دوباره در انتخابات شوراى شهر 
داوطلب مى شــوند و در اين دوره نيز تاكنون هيچ عضوى از داوطلب 

نشدن به صورت رسمى سخنى نگفته است.
ســخن گفتن از داوطلب نشدن در جمع هاى غيررسمى بيشتر به نوعى 
تبليغات شــبيه است كه فرد داوطلب قصد دارد اين گونه القا كند كه به 
خواســت مردم و اصرار بزرگان و... وارد انتخابات شــده است و خود 
تمايلى به داوطلبى نداشــته اما در برابر اصــرار و تكليف بر داوطلبى، 

تسليم شده است.
5- سال آخر فعاليت شوراها معموال سال بهره بردارى است، هم طبيعت 
كار چنين اســت كه هرچه كاشته شــده در سال پايانى درو شود و هم 
اصول رقابت، بهره بردارى مجاز از فرصت  حضور در شورا و تبليغات 

قانونى با عملكرد شورا را پذيرفته است.
در اين زمينه انتظار مى رود شــوراها بتوانند كارهايى كه بهره بردارى از 
آن را براى سال پايانى فعاليت برنامه ريزى كرده اند، به مردم هديه دهند، 
هرچند وضعيت بودجه و اعتبارات و مشــكالت شورا و شهردارى ها، 

چندان با اين برنامه ريزى، مهربانى نداشته است.
6- اليحــه مديريت يكپارچه شــهرى هرچند جدى گرفته نشــده و 
عزمى براى افزايش اختيارات شــوراها در بين تصميم گيران نيست اما 
شوراها مى توانستند با همين قوانين موجود و در هم افزايى با مسئوالن 
و تصميم گيران، تأثير بيشترى در تحوالت شهرى و منطقه داشته باشند.

اما به نظر مى رسد، شوراها به اين هم افزايى، ورودى ديرهنگام داشته و 
در اين ورود نيز بيشتر جنبه سياسى كار را پررنگ كرده اند، درحالى كه 
شوراها مى توانستند و مى توانند، به دور از ورود به بگومگوهاى سياسى و 
سياسى كارى كه با استقبال مردم هم مواجه نيست، از منافع مردم شهر و 

استان دفاع كرده و عملكردى بهتر در اين حوزه ثبت كنند.
7- شــوراهاى شهر نمى تواند تنها به نظارت بر امور شهردارى خالصه 
شود و بايد مديريت شهرى و همچنين دفاع از منافع شهروندان به ويژه 
سرمايه هاى انســانى و جذب اين سرمايه ها، در حيطه تكاليف شوراى 

شهرها تعريف شود.
اين موضوع ممكن اســت به سادگى و ســرعت رخ ندهد اما شوراى 
شــهرها مى توانند در همفكرى و هم افزايى بــا نمايندگان ديگر قوا و 
شوراهاى قانونى و مســئوالن، اين وظيفه را پيگيرى كرده و در همين 
مدت هم هرچند با ورودى ديرهنگام، وضعيت شهر را ارتقا داده و اميد 

به زندگى و آينده بهتر در شهرها و روستاهاى استان را افزايش دهند.

برف روبى بيش از 5000 كيلومتر از راه  هاى همدان
 سرپرست معاونت راهدارى اداره كل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان همدان از بازگشايى تمامى راه هاى استان توسط نيروهاى 

راهدارى عمليات برف روبى خبر داد كه به باز شدن تمامى  راه هاى استان منجر شد.
مســعود رستمى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 5 هزار و150 كيلومتر از جاده هاى استان همدان توسط نيروهاى راهدارى برف روبى 

شده و  هزار و610 تن ماسه و نمك در اين عمليات  در جاده هاى استان پاشيده شده است.
وى با بيان اينكه گردنه گرمك، گل تپه، گردنه همه كسى، گردنه گرين و محور قهاوند بارش برف وجود داشت، افزود: برخى از محورهاى 
روســتايى اســتان همدان در شهرستان هاى رزن، كبودراهنگ و بهار به دليل بارش برف مســدود شده بود كه توسط نيروهاى راهدارى 

بازگشايى شده است.
سرپرســت معاونت راهدارى اداره كل راهدارى و حمل ونقل جاده اى اســتان همدان با اشــاره به اينكه همه راه هاى اســتان باز است، 

خاطرنشان كرد: نيروهاى راهدارى صبح امروز مشغول بازگشايى تعدادى از راه هاى روستايى شهرستان رزن و كبودراهنگ بودند.

آغاز تقويت پوشش گياهى در بيش از 4 هزار هكتار از مراتع استان 
 مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان از آغاز تقويت پوشش گياهى در بيش از 4 هزار هكتار از مراتع استان خبر داد.

اســفنديار خزائى در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، گفت: همزمان با سراسر كشور و مراســم گراميداشت روز جهانى خاك 
طرح هاى آبخيزدارى و جنگلكارى در 4 هزار و 275 هكتار از مراتع منابع طبيعى استان آغاز شد.

وى با بيان اينكه اين طرح ها از امروز آغاز و تا هفته منابع طبيعى ادامه دارد، افزود: امســال هزار هكتار توســعه جنگل هاى منابع طبيعى 
استان را داريم و عالوه بر آن 550 هكتار جنگل به منظور زراعت چوب در استان ايجاد مى شود.

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان اظهار كرد: 2 هزار و 500 هكتار از مراتع استان شامل طرح احيا و اصالح مراتع از طريق 
كودپاشى، كپه كارى و بذرپاشى و عمليات  آبخيزدارى مى شود.

خزائى اظهار داشت: برنامه هاى گراميداشت روز جهانى خاك با ياد شهيد فخرى زاده و شهداى مدافع سالمت در كشور آغاز شد و هدف 
از اين برنامه ها حفظ منابع خاك براى آيندگان است.

تاكنون 1309 همدانى قربانى شده اند

نارنجى، رنگى براى تمام فصول نيست
■ بى توجهى مردم، كرونا را بازمى گرداند

كشت گياهان دارويى در همدان 
آموزش داده مى شود

 مديركل آموزش فنى وحرفه اى اســتان همدان از آموزش كشــت 
گياهــان دارويى شــامل مريم گلى، مليــس، زوفا، بابونــه، رزمارى، 
مرزنجوش، بومــادران و گل گاوزبان در كارگاه هاى اين اداره كل خبر 

داد.
وهب مختــاران در گفت وگو با ايرنا، با بيان ضرورت توجه به گياهان 
دارويى و فناورى راهبردى درآموزش هاى فنى وحرفه اى، اظهار داشت: 
كارآفريــن بخش خصوصى در گلخانه مركز شــماره يك شهرســتان 

همدان، اقدام به كشت گياهان دارويى كرده است.
وى خاطرنشان كرد: 33 نفر از كارآموزان آموزش ديده در اين گلخانه، 
به صورت مســتقل مشغول به كار شده و محصوالت توليدى را به بازار 

عرضه مى كنند.
اين مقام مسئول، ارتباط مؤثر و دوسويه با كارآفرينان را از اولويت هاى 
كارى اين اداره كل دانســت و عنوان كرد: آموزش تأثيرگذار، آموزشى 
است كه به اشتغال منجر و اثر آن در جامعه به طور كامل احساس شود.

مختاران از همكارى و تعامل 26 كارآفرين با اين ســازمان آموزشى در 
ســطح اســتان خبر داد و گفت: با توجه به تجهيزات و امكانات اداره 
كل فنى وحرفه اى اســتان همدان، آمادگى هاى الزم در راستاى هرگونه 

همكارى با كارآفرينان توانمند در سطح استان پيش بينى شده است.
وى ابــراز اميدوارى كــرد: محصوالت توليــدى كارگاه گلخانه مركز 
آموزش فنى وحرفه اى شهرستان همدان، سهم بسزايى در بازار گياهان 
دارويى استان همدان داشته باشد. مديركل آموزش فنى وحرفه اى استان 
همدان، همچنين به نقش كارآفرينى در توسعه صنعتى، اقتصادى و ايجاد 

اشتغال در جامعه به عنوان يك باور همگانى تأكيد كرد.
مختاران با اشاره به اينكه آموزش هاى سازمان فنى وحرفه اى كشور در 
راستاى نياز بازار كار ارائه مى شود، يادآور شد: اين مهم از طريق ارتباط 
با اصناف و بنگاه هاى اقتصادى و شناسايى آموزش هايى موردنياز نيروى 

كار آنها صورت مى گيرد.

دعوت فرماندار همدان از نخبگان 
براى نامزدى در انتخابات شوراهاى اسالمى

 فرماندار همدان با اشاره به صدور اطالعيه ششمين دوره انتخابات 
شــوراى اسالمى شهر و روستا از نخبه ها و معتمدين جوامع شهرى و 
روســتايى دعوت كرد براى كانديداتورى در اين رويداد مدنى آماده 

شوند.
حســين افشــارى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: شناخت واقع بينانه 
از جامعه شــهرى و روســتايى، قدرت تعامل و همكارى، توان انجام 
كارگروهى، پاكدســتى و مردم دارى از شــاخصه هاى مهم داوطلبان 

عضويت در شوراهاى اسالمى است.
وى توصيه كرد: معتمدين و نخبه هاى مناطق شــهرى و روستايى كه 
شناخت كافى از نيازهاى مردم منطقه دارند، وارد عرصه اين انتخابات 

شوند تا بتوانند اثربخشى الزم را داشته باشند.
فرماندار همدان با اشاره به برگزارى انتخابات شوراهاى اسالمى شهر 
و روستا در 28 خرداد سال 1400 ابراز اميدوارى كرد: افرادى شايسته 
و توانمند به عنوان اعضاى جديد شــوراهاى اســالمى انتخاب و پل 

ارتباطى محكمى بين مردم و مسئوالن شوند.
افشــارى افزود: نام نويســى داوطلبان عضويت در شوراهاى اسالمى 
شــهرها از 8 صبح روز چهارشنبه 20 اســفند آغاز و به مدت 7 روز 
ادامه دارد. به گفته وى، نام نويسى از داوطلبان عضويت در شوراهاى 
اســالمى روستاها و مناطق عشــايرى نيز از 8 صبح روز دوشنبه 16

فروردين 1400 آغاز مى شود و تا 22 فروردين ادامه مى يابد.
فرماندار همدان خاطرنشــان كرد: براساس قانون، داوطلبان در هنگام 
نام نويسى بايد گواهى عدم سوءپيشينه كه از تاريخ صدور آن بيش از 

3 ماه نگذشته باشد را ارائه كنند.
افشارى افزود: داوطلبان شهرى از 20 آذر و داوطلبان روستايى از 16

دى مى توانند براى دريافت گواهى عدم سوءپيشــينه به دفاتر خدمات 
قضايى و يا پليس+10 مراجعه كرده و يا از طريق سامانه جامع خدمات 

اقدام كنند. www.adliran.ir الكترونيك قضايى به نشانى

جريمه، توقيف و معرفى به مرجع قضايى 
در انتظار «پالك مخدوش  ها»

 رانندگانى كه به صورت عمدى اقدام به پوشــش پالك يا تغيير در 
ارقــام آن كنند ضمن اعمال قانون و توقيف خودرو به مرجع قضايى 

معرفى مى شوند.
رئيس پليــس راهنمايى و رانندگى همدان دربــاره چگونگى اعمال 
قانون خودروهاى پالك مخدوشــى، اظهار كرد: مأموران پليس راهور 
به صورت گشــت موتــورى و خودرويى در معابر حضور داشــته و 
ضمن رصد تخلفات نســبت به برخورد با خودروهاى بدون پالك يا 
مخدوشى اقدام خواهند كرد. عليرضا فكرى در گفت و گو با همدان پيام 
گفت: اگر خودرويى پالك نداشــته باشد يا شماره آن ناخوانا باشد از 
تردد آن جلوگيرى مى شود ضمن آنكه دوربين ها نيز پالك خودروها 
را رصد مى كنند. وى افزود: مأموران پليس راهور درصورت مشاهده 
خودروهاى بدون پالك يا مخدوشــى به هــر علت، اقدام به متوقف 
كردن خودرو مى كنند؛ اگر تعمدى در كار نباشد مالك خودرو اعمال 
قانون شده اما اگر تعمدى در بين باشد، خودرو به پاركينگ ارجاع شده 

و راننده تحويل مرجع قضايى مى شود.
فكرى به محدوديت تردد كرونايى كه از ساعت 21 تا 4 صبح برقرار 
اســت اشاره و تصريح كرد: متأســفانه برخى به جهت فرار از اعمال 
قانون، تعمداً پالك خودرو را پوشش داده يا ارقام را دستكارى مى كنند.

1- ارزانــى مرغ  منجمد بى علت نيســت. گويا مرغ هاى منجمدى كه 
توسط فروشگاه ها توزيع مى شود تازه نيست و متعلق به 8 ماه گذشته 
اســت.گفتنى است پيش بينى مى شود، اگر قرار باشد همچنان ذرت و 
كنجاله ســويا با قيمت  14 و 16 هزار تومان به مرغدار عرضه شــود، 

قيمت مرغ هم افزايش خواهد يافت.
2- بانك ها شــايد از ماه آينده كارت اعتبارى ســهام عدالت بدهند. 
گويا قرار است بهره بردارى از سامانه الكترونيكى توثيق سهام عدالت 
بزودى توســط بانك ها عملياتى شــود. گفتنى است با بهره بردارى از 
اين سيســتم، بانك ها ديگر بهانه اى براى اقــدام نكردن در اين زمينه 

نخواهند داشت.
3- بى توجهى به سواحل مكران در بودجه 1400 با انتقاد مواجه شده 
است. گويا توسعه اين منطقه براى فقرزدايى و رونق منطقه و توسعه 
كشور اهميت بسيارى دارد. گفتنى است اين بى توجهى به شكلى است 
كه در اليحه بودجه ســال 1400، اعتبار صدا و سيما 2/6 برابر اعتبار 

توسعه سواحل مكران درنظر گرفته  شده است.
4- برخى خواســتار قطع بودجه برخى نهادهــا و پايان دادن كار آنها 
شده اند. گويا اين افراد تداوم پرداخت بودجه به اين نهادها را با توجه 
به عملكرد آنها پس از انقالب و برخوردارى از بودجه، مثبت ارزيابى 
نمى كنند. گفتنى است دليل درخواست اين افراد اين است كه بودجه 

دولتى، اين نهادها را از مردم جدا مى كند.
5- گران فروشــى برخى فروشــگاه ها در قالب تخفيف ويژه كاهش 
يافته اســت. گويا تصميم نظام مالياتى بر محاســبه ماليات شركت ها 
بر مبناى قيمتى كه روى محصول درج كرده اند، دليل اين كاهش بوده 
اســت. گفتنى است برخى فروشگاه ها در شــرايطى كه مجاز هستند 
مثال از كااليى 12 درصد ســود دريافــت كنند، آن كاال را با 50 يا 30
درصد تخفيف ارائه مى دهند كه در واقع اين كار به دليل قيمت باالترى 
اســت كه بر محصول درج شده و با اين روش مثال تخفيف مى دهند، 
درحالى كه محصول را گران تر و با دريافت ســود بيشتر از حد مجاز 

نيز مى فروشند.

وضعيــت  كــه  مى گويــد  آمارهــا   
مرگ وميــر در همــدان و تعــداد افــراد 
ــرده اســت،  ــدا ك ــد كاهشــى پي ــال رون مبت
ــس  ــهر آنچــه پ ــا اين حــال در ســطح ش ب
از پايــان محدوديت هــا درحــال رخ دادن 

ــت. ــت آن اس ــرس از بازگش ــت، ت اس
 به نظر مى رسد مردم ديگر چندان ترسى از 
ابتال به بيمارى ندارند، بيشتر مغازه ها به ويژه 
آنهايى كه در دل بازار و ســطح شهر هستند 
نه تنها كركره هايشان پس از مجوز بازگشايى 
باال رفته بلكه با حجم بااليى از مشتريانى كه 
به اجبار 2 هفته از هــر خريدى منع بودند، 

رو به رو هستند.
ماسك ها، همان تنها سالح دفاعى در مقابل 
كرونا، به نظر مى رســد نســبت به روزهاى 
گذشــته و دوران 2 هفته اى محدوديت هاى 
آذرماه كمتر مورد اســتفاده قرار گرفته اند و 
مردم در يك آســايش خيالى كاذب به شهر 
بازگشــته اند و اين يعنى ترددهاى بيشــتر، 
ترافيك، حجم بــاالى ارتباطات خانوادگى 
و در گوشــه و كنــار هم برگــزارى برخى 
مراســمات هرچند پنهانى، دوباره به ميدان 

بازگشته  است!
در ســاعاتى كه منع تردد وجود ندارد مردم 
در همه جاى شهر و بيشتر هم در مغازه هايى 
كــه در اين 2 هفته مشــمول تعطيلى بودند 
تــردد دارند. اين حجــم از حضور تاجايى 
است كه در غروب و ساعت هاى ميانى روز 
اگر وارد بازار همدان شــويد تاريخ و زمان 
را گم خواهى كرد و شايد باورتان شود كه 
عيد شده و بازار هم همان التهاب و جوشش 

شب هاى عيد را دارد.
زهرا زنى 41 ساله است كه به همراه فرزند 7

ساله خود براى خريد به بازار آمده است او 
به خبرنگار ما مى گويد: با شرايط پيش آمده 
كارى جــز زندگى كردن بــا كرونا نداريم، 
باالخره زندگى در جريان اســت، نمى شود 

كه براى هميشه در خانه بمانيم!
رسول، جوانى 24 ساله و دانشجو است، او 
هم معتقد اســت ماندن در خانه كالفه كننده 
شده و مى گويد: براى خريد كاالى خاصى 
به بــازار نيامــده ام فقط بــراى اينكه كمى 
روحيه ام عوض شــود ترجيح دادم به جاى 
خانه ماندن يكى دو ساعتى بيرون بيايم و در 

شلوغى بازار ذهنم را آرام كنم!
او ادامه مى دهد: تعطيلى دانشــگاه ها برايم 
خســته كننده شــده اســت و ديگر تحمل 

خانه نشينى را ندارم!
رضا هم كه پدر يك خانواده 5 نفرى و كارمند 
اســت، مى گويد: امروز شــيفت كارى من در 
اداره نبــود و فرصت خوبى بود تا براى خريد 
مايحتاج به بــازار بيايم؛ البته من با كلى ترس 
به بــازار آمده ام و چون يك بار به كرونا مبتال 
شده ام از ابتالى دوباره مى ترسم و براى همين 

از 2 ماسك استفاده مى كنم.
آن طرف داســتان اما مغازه داران و كســبه 

معتقدند اگر محدوديت ها ادامه پيدا مى كرد 
اقتصــاد خانوارشــان فلج تــر از چيزى كه 

درحال حاضر است، مى شد.
آنــان مى گوينــد: بــراى ما هم ســالمت 
هم نوعانمان مهم اســت امــا خرج زندگى 
دروغ نيســت و ما هيچ حمايت خاصى از 
ســوى دولت نمى شويم كه بخواهيم به طور 

كامل مغازه هايمان را تعطيل كنيم!
اكبــر يكى از كاســبان خيابــان باباطاهر 
اســت، او مى گويد: در تمــام دنيا به دليل 
شــيوع كرونا از مردم به ويــژه اصناف و 
فعاالن بازار آزاد حمايت مى شــود، براى 
همين اگر واقعا مســئوالن دلسوز سالمت 
مردم هســتند بايــد براى بازاريان شــهر 
هم تدابيرى داشــته باشــند تــا ضررهاى 
اقتصادى آنان جبران شود آن وقت مى توان 
انتظار داشت تا كســبه هم تعطيل كنند و 
به خانه بروند تا به قول همين شــعارهاى 

بمانند!  خانه  در  كرونايى، 
اين شــرايط درحالى است كه هنوز گروه هاى 
شــغلى 3 و 4 تعطيل هستند و مجوز فعاليت 
ندارند. اما به نظر مى رســد خروج عجوالنه از 
محدوديت ها ممكن اســت بار ديگر شــيوع 
دوباره كرونا را در همدان به دنبال داشته باشد.

اين اتفاق تكرار تجربــه اى از فروردين ماه 
است كه پس از يك ماه قرنطينه شهرها، آمار 
شــيوع كرونا به شدت كاهش پيدا كرد و در 
اواسط ارديبهشت ماه، كشور به مرگ روزانه 
37 نفــر مبتال به كرونا رســيد، اما با تبديل 
فاصله گــذارى اجتماعى بــه فاصله گذارى 
هوشمند و بازگشايى همه اصناف و ادارات 
از ابتداى ارديبهشت، كشور خيلى سريع در 
جريان موج دوم، سوم و چهارم كرونا قرار 
گرفــت و چند ماه بعد، آمار مرگ و مير در 

كشور از روزانه 37 نفر، به 480 نفر رسيد.
همــدان نيز از اين قاعده مســتثنا نبود، تا 
جايى كــه در يك موج ســهمگين تعداد 

مرگ هاى همدان كه تا پيش از اين آمارش 
محفوظ بود با اعالم رســمى مسئوالن به 
اعــداد 2 رقمــى رســيد؛ در آن زمان نيز 
كارشناسان نسبت به آغاز شتابزده اصناف 
معتقــد  و  مى دادنــد  هشــدار  ادارات  و 
بودند كه بايد مســئوالن ارديبهشت ماه را 
كه مصادف بــا ماه مبــارك رمضان بود، 
تعطيــل كنند. به باور آنــان اگر اين اتفاق 
در آن زمــان رخ مــى داد و همدان براى 
يك ماه بيشــتر تعطيل مى ماند، خيلى زود 
كنترل شــيوع ويروس كرونا را در دست 

مى گرفتيم. 
حاال هم اگرچه ممكن اســت اين وضعيت 
را با كاهش ده تا 12 درصدى شــيوع كرونا 
در استان و در آغاز سخت ترين زمستان قرن 
تجربه كنيم اما اين بازگشايى ها در شرايطى 
اســت كه هنوز وضعيت بيمارى در همدان 
باوجود اعالم نارنجى بودن شــهر، همچنان 
ناپايدار اســت و از بررســى و مقايسه آمار 
ابتال و مرگ هاى اعالم شده مى توان به راحتى 
نتيجــه گرفت كاهش چندانــى در ورود و 
خروج بيماران از بيمارستان هاى همدان رخ 

نداده است.
بــر اين اســاس بنا بــر گفته ســخنگوى 
علوم پزشكى همدان شــرايط هنوز شكننده 
و ناپايدار است و ساده انگارى مردم درباره 
ابتال به كرونا مي تواند موجب افزايش شيوع 
بيماري و تكرار تجربه تلخ ارديبهشــت ماه 

شود.
يا  رعايــت نكــردن و  محمــد طاهــرى 
كم توجهى بــه فاصله گــذاري اجتماعي و 
حمل ونقــل عمومــي را 2 عامل خطر مهم 
در افزايش شيوع و انتقال كوويد-19 اعالم 
كرد و گفت: فضاهاي مسقف و بدون تهويه 
مناســب با حضور بيش از 15 نفر از جمله 
كانون هاي خطر بيماري محسوب مي شوند 

و امكان ابتال را چندين برابر مى كند.

 آخرين آمــار ابتال بــه كرونا در 
همدان

از ابتداى شــيوع كرونا تــا امروز 9 هزار و 
412 نفر بــه اين بيمــارى در همدان مبتال 
شــده اند كه با 4 مورد جديد، آمار مرگ با 
كاهــش به زير 2 رقم به هــزار و 309 نفر 

رسيده است.
 تيرمــاه پايــان انتظار واكســن 

كروناست؟
به نظر مى رسد شمارش معكوس براى تهيه 
واكســن كرونا در كشور ما هم آغاز شده و 
در چند ماه آينده، اين واكســن ها در اختيار 

مردم قرار خواهد گرفت. 
طبق آخرين اعالم مسئوالن واكسن كروناي 
ايراني، مجوز وزارت بهداشت را براي آغاز 
مطالعات انســاني دريافت كرده و فروش و 
واكسيناسيون گسترده در كشورهاي روسيه 

و انگلستان آغاز شده است. 
در ايــن بين عضو كميته علمي ســتاد ملي 
مقابله با كرونا اعالم كرده اســت: واكســن 
كرونــاي ايراني در واقــع ويروس ضعيف 
شده مشابه واكسن هاي ساخته شده در چين 

و روسيه است.
 ســخنان مينو محــرز، درباره دســتيابي به 
واكســن كرونا تا تيرماه آينده درحالي بيان 
شــده كه وى معتقد اســت واكسن كرونا 
در ايــران تاكنون بــر روي 3 حيوان موش، 
خرگوش و ميمون آزمايش شده و نتيجه آن 

موفقيت آميز بوده است. 
وى گفته اســت: پس از پايــان مطالعات 
حيوانــي و نتايج موفق آن، مســتندات به 
ســازمان غذا و دارو ارائه شــد كه مورد 
تأييد اين ســازمان قرار گرفــت و كميته 
اخــالق هم مجوز آغاز مطالعات انســاني 
آن را ارائه داده اســت و بايد كار آزمايش 
بالينــي آن بر روي انســان را كه 3 مرحله 

دارد، آغاز كنيم.

مدير منطقه يك خبر داد
ايجاد زمين چمن مصنوعى مجموعه ورزشى شهداى شهردارى
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آگهى فقدان سند مالكيت 
آقاى عباس راســتين فر با ارائه دو برگ فرم استشهاد محلى كه امضاى گواهان در 
دفتر 19 مورد گواهاى واقع گرديده اعالم نموده كه ســند مالكيت ششدانگ پالك 
21175 فرعى از 2043 اصلى بخش يك ســريال 062466 سرى ب 96 به دليل رفت 
و آمد ادارى مفقود گرديده لذا مراتب در يك نوبت روزنامه منتشــر چنانچه كسى 
مدعى انجام معامله يا وجود سند نزد خود مى باشد از تاريخ چاپ آگهى به مدت ده 
روز مدارك خود را به اين اداره ارائه نمايد در غير اين صورت نسبت به صدور سند 

المثنى و سند اوليه از درجه اعتبار ساقط مى گردد. (م الف 338)
محمدرضا امينى - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

آگهى احضار متهم 
نظر به اينكه در پرونده كالســه 4/981679ب آقاى مهدى عباسى فرزند محمد به 
اتهام سرقت گوشى تلفن همراه موضوع شكايت آقاى واهيق يفومان فرزند وارطان 
از طرف اين دادسرا تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت وى ممكن نگرديده است. بدينوسيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى 
كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه چهارم 
بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب همدان جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضر 

شود در غير اين صورت مطابق قانون اقدام خواهد شد.(م الف 1264)
بازپرس شعبه چهارم دادسراى همدان- ابراهيم سورى

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 897 هيأت پنجم موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى جواد يعقوبى فرزند على به شــماره 
شناسنامه 4040190785 صادره از بهار در 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعى آبى به مساحت 97002,45 مترمربع قسمتي از پالك 4 اصلى واقع در 
بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار اراضى مهاجران خريدارى مع الواسطه از مالكين 
رســمى آقايان خانعلى قهرمانيلو، محمد محمديارى، هاشــم محمد يارى، محمد 
شعبانى و سايرين محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 424)
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/09/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/10/03

هادى يونسى عطوف 
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبت اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى رزن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز 
گرديده اســت. لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضيان اعتراض داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
1-برابر رأى شــماره 139960326008000388 و پرونده كالسه 1398114426008000032 
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى 
حميدرضا يمينى نيا به شماره شناســنامه 1 كدملى3992309843 صادره از رزن فرزند 
محسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك زمين مزروعى ديمى به مساحت 123102,71 
مترمربع پالك 585 فرعى از 156 اصلى قريه ســلطان آباد واقع در همدان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك رزن خريدارى با واســطه از مالك رسمى آقاى نصرت اله جعفرى افشار دارنده 
نسق زراعى شماره 72560 مورخ 1347/09/05 دفتر 5 همدان و آقاى حسن جعفرى آثار 
دارنده نسق شــماره 72531 مورخ 1347/09/05 دفتر 5 همدان و آقاى محمد يمينى نيا 

دارنده نسق شماره 72531 مورخ 1347/09/05 دفتر 5 همدان محرز گرديده است.
2- برابر رأى شماره 139960326008000387 و پرونده كالسه 1398114426008000057 
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على 
اصغر يمينى نيا به شماره شناســنامه 1289 و كد ملى 3991520842 صادره از سردرود 
فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديمى به مساحت 
123102,71 مترمربــع پالك 585 فرعى از اصلى 156 قريه ســلطان آباد واقع در همدان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى با واســطه از مالك رسمى آقاى نصرت اله جعفرى 
افشار دارنده نسق زراعى شماره 72560 مورخ 1347/09/05 دفتر 5 همدان و آقاى حسن 
جعفرى آثار دارنده نسق زراعى شماره 72516 مورخ 1347/09/05 دفتر 5 همدان و آقاى 
محمد يمينى نيا دارنده نسق شــماره 72531 مورخ 1347/09/05 دفتر 5 همدان محرز 

گرديده است. (م الف 178)
تاريخ انتشار نوبت اول:1399/09/18
تاريخ انتشار نوبت دوم:1399/10/03

حسين حيدرى - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن 

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 1034 هيأت پنجم موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى يوسف مارانى فرزند رجبعلى به شماره 
شناسنامه 11 صادره از بهار در يك باب ساختمان به مساحت 198,66 مترمربع پالك 
11087 فرعى از 139 اصلــى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى از 
مع الواسطه از مالك رســمى آقاى محمدحسين جريده محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 

مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 421)

تاريخ انتشار نوبت اول: 99/09/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/10/03

هادى يونسى عطوف 
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

برابر رأي شــماره 894 هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حسين وحدت امير فرزند عبداهللا به 
شماره شناسنامه 805 صادره از بهار در ششدانگ يك قطعه مزروعى ديمى محاط 
به مساحت 2322/14 مترمربع قسمتي از پالك 103 اصلى واقع در بخش چهار حوزه 
ثبت ملك بهار اراضى رســول آباد عليا خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى 
محمود نجفى محرز گرديده اســت.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 416)
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/09/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/10/03

هادى يونسى عطوف 
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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 900 هيأت پنجم موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عبداله زينتى ممتاز فرزند حســن به 
شماره شناسنامه 435 صادره از بهار در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به 
مســاحت 55470/53 مترمربع قسمتي از پالك 6 اصلى واقع در بخش چهار حوزه 
ثبت ملك بهار اراضى ريكان سفلى خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقايان شاه 
حسين و صفر رضايى كيان،قندعلى حاجيلو، حسن جعفرى، نباتعلى طاهر و شعبان 
حاجيلو محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 413)
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/09/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/10/03

هادى يونسى عطوف 
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي حصر وراثت
آقــاى اكبــر علــى كــرم داراى شــماره شناســنامه  25 بــه شــرح دادخواســت 
ــت  ــى حصروراث ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 113/9900889 از اي ــه كالس ب
نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان مصيــب علــى كــرم  بــه شــماره 
ــدرود  ــود ب ــى خ ــگاه دائم ــخ 78/08/01 در اقامت ــنامه  2429 در تاري شناس
ــر  ــه: 1-اكب ــت ب ــر اس ــى منحص ــوت آن متوف ــه حين الف ــه ورث ــى گفت زندگ
ــى  ــين عل ــى، 2-حس ــر متوف ــنامه 25 پس ــماره شناس ــه ش ــرم ب ــى ك عل
ــى  ــى كرم ــه عل ــى، 3-فاطم ــنامه 48 پســر متوف ــماره شناس ــه ش ــى ب كرم
ــه  ــى ب ــى كرم ــهين عل ــى، 4-ش ــر متوف ــنامه 8318 دخت ــماره شناس ــه ش ب
شــماره شناســنامه 8319 دختــر متوفــى، 5-مهنــاز علــى كرمــى بــه شــماره 
شناســنامه 11379 دختــر متوفــى، 6-اصلــى غاغــاالر بــه شــماره شناســنامه 
ــت  ــي درخواس ــريفات مقدمات ــام تش ــا انج ــك ب ــى. اين ــر متوف 4951 همس
ــر كســي اعتراضــي دارد و  ــا ه ــد ت ــت آگهــي مي نماي ــك نوب ــور را در ي مزب
يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف 

ــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. ــاه تقدي يــك م
 (م الف 316)

حوزه شماره 113 شوراي حل اختالف كبودراهنگ

آگهي حصر وراثت
ــه شــرح دادخواســت  آقــاى محمــد بابايــى داراى شــماره شناســنامه  312 ب
ــت  ــى حصروراث ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 113/9900921 از اي ــه كالس ب
نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان خانــم مدينــه جانــى بــه شــماره 
شناســنامه  27 در تاريــخ 99/07/19 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى 

ــه: ــى منحصــر اســت ب ــوت آن متوف ــه حين الف ــه ورث گفت
 1-محمد بابايى به شماره شناسنامه 312 فرزند متوفيه،

 2-عين اله بابايى به شماره شناسنامه 12121 فرزند متوفيه
 3-محرمعلى بابايى به شماره شناسنامه 10594 فرزند متوفيه

4-برجعلى بابايى به شماره شناسنامه 8914 فرزند متوفيه
ــر  ــه و غي ــد متوفي ــنامه 12932 فرزن ــماره شناس ــه ش ــى ب ــه باباي  5-فاطم
ــي  ــام تشــريفات مقدمات ــا انج ــك ب ــدارد. اين ــرى ن ــردگان وارث ديگ از نامب
ــي  ــر كس ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــت مزب درخواس
ــر  ــخ نش ــد از تاري ــزد او باش ــي ن ــه از متوف ــا وصيتنام ــي دارد و ي اعتراض
ــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد  ــاه تقدي نخســتين آگهــي ظــرف يــك م

شــد. 
(م الف 300)
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تنها هدف پاس صعود مقتدرانه است

 مديرعامل باشــگاه پاس همدان گفت: تيم پــاس به دنبال حضورى 
قدرتمند در ليگ دســته دوم و درنهايت صعود به ليگ دسته يك بسته 

شده است.
امير عظيمى در گفت وگو با فارس در همدان با اشاره به وضعيت تيم پاس 
در ليگ دسته دوم، اظهار كرد: پاس يك تيم ريشه دار و قديمى در فوتبال 

كشور است و قطعاً جايگاه اين تيم در ليگ دسته دوم نيست.
وى با بيان اينكه بايد تالش كنيم تا در فصل جارى فوتبال كشور بتوانيم 

جشن صعود به ليگ دسته يك را برگزار كنيم، ادامه داد: هدف ما صعود 
به ليگ يك است و از كادر فنى تيم خواسته ايم تا بهترين ها را جذب كند 

و تاكنون نيز تمامى نيازهاى ضرورى تيم را برآورده كرده ايم.
مديرعامل باشــگاه پاس همدان بيان كرد: هيچ حريف آسانى در ليگ 
دسته دوم فوتبال كشور وجود ندارد و تمام تالش ما حضورى پرقدرت 
در اين مسابقات است و با لطف خدا با صعود به كار خود پايان خواهيم 
داد. وى با اشاره به برپايى اردوى تمرينى در شهر تهران گفت: اين اردوها 
براســاس خواسته كادرفنى بود و چند بازى تداركاتى برگزار كرديم؛ زيرا 
تيمى كه مى خواهد حضورى موفق در مسابقات داشته باشد بايد در چند 

بازى تداركاتى پيش از فصل محك بخورد تا نقاط ضعف تيم برطرف شود.
عظيمــى با بيان اينكه لباس تيم نيز به طور كامل تأمين شــده و ظرف 
روزهــاى آتى تحويل مى شــود، گفت: تاكنون هر آنچــه براى يك تيم 
مدعى هزينه مى شــود، براى تيم هزينه كرده ايم و اميدواريم مسئوالن با 

حمايت هاى الزم بستر موفقيت تيم در فصل جارى را مهيا سازند.
وى خاطرنشان كرد: روز گذشته نيز مقابل اسپاد تهران قرار گرفتيم و بازى 
قابل قبولى را از تيم پاس شاهد بوديم، قطعا اين تيم با هماهنگى بيشتر 
مى تواند به نتايج بسيار خوبى در ليگ 2 دست يابد، حمايت از تيم اساس 

موفقيت است و همه بايد كمك كنند.

خودتان را درگير «سندرم خبرهاى بد» 
نكنيد

در ســالن انتظار يك مركز درمانى كه در روزهاى آغشته به ويروس 
لَِزج كرونا، بسيار خلوت تر از هميشه است، نشسته ام. مرد و زن نسبتاً 
جوانى وارد مى شــوند و بــا حفظ فاصله اجتماعــى در صندلى هاى 
كنارى مى نشينند. لحظه اى نمى گذرد كه زن آغاز مى كند و با هر 2 
دست بر ســر و صورت خود مى كوبد، بعد هم بى صدا گريه مى كند. 
گويى لرزش شــانه هايش دل حاضران را لرزانده باشد، توجه همه به 
سمت او جلب مى شود. مردى كه كنارش نشسته است، دست هايش 

را مى گيرد و آرام آرام با او حرف مى زند.
بنا بر آمارهاى اعالمى از ســوى وزارت بهداشت، كرونا روزانه حدود 
400 نفر را در ايران به كام مرگ مى كشــد. بــاز هم به قول وزارت 
بهداشــتى ها يعنى در هر 3 ثانيه 3 نفر، زندگى بر روى كره خاكى را 
بــدرود مى گويند. گفتنش فقط به حرف راحت اســت زيرا در عمل، 
روزانــه بيش از 400 خانواده و بيــش از 400 فاميل و بيش از 400 
دوســت و همكار و آشــنا نبودن عزيزان را حس مى كنند و از آنجا 
كه احتمــال قطعى ابتال به كرونا ويــروس در تجمعات، امكان گذر 
از مراحل ســوگ را با دورهم جمع شدن و برگزارى مجالس ترحيم 
هــم نمى دهد، هر عزيز از دســت داده اى در الك خود فرورفته و بار 

مصيبت وارده را به تنهايى بر دوش مى كشد.
در چنــد دهه  اخير، بــا روى كار آمدن تكنولــوژى تلفن هاى همراه 
هوشــمند، شاهد تمركز بيشتر بر فضاى مجازى و افزايش استفاده از 
شبكه هاى اجتماعى هستيم. به طورى كه نه فقط براى امور شخصى و 
غيررسمى همچون گسترش ارتباطات مجازى بلكه براى رسمى ترين 
امــور روزمره هم با بهره گيرى از خدماتى از جمله دولت الكترونيك، 
ناچار به اســتفاده از اين امكان شــده ايم. تاجايــى كه با وجود همه 
فيلترها و محدوديت هاى اعمال شــده، اكثريــت افراد جامعه به ويژه 
جوانان، بــا نصب پيام رســان ها در تلفن هاى همراه يــا تب لت ها و 
نوت بوك هاى خود، در گروه ها و كانال هاى بى شــمارى از گروه هاى 
دوستانه و فاميلى گرفته تا كانال هاى غيررسمى با هدف اطالع رسانى 
در زمينــه عملكرد افراد يا نهادها و گروه هــا و كانال هاى خبرى و... 
عضو شــده اند. كاربران بى شمار شبكه اجتماعى اينستاگرام را هم به 

اينها اضافه مى كنيم و به آمار فوتى ها برمى گرديم:
مى دانيد صرفاً شنيدن اين خبرهاى بد و احاطه شدن با واقعيت هاى 
مجازى، حتى اگر هيچكدام از مصيبت زدگان را نشناســيم، با ما چه 

مى كند؟
در همين زمينه با يك مشــاور خانواده به گفت وگو نشسته ايم. امينه 
توقيرى با اشــاره به ســندرم خبرهاى بد، گفت: مواجهه هر روزه و 
بيــش از حد معمول آدمى با خبرهاى بد، مى تواند او را دچار اختالل 

«سندرم خبرهاى بد» كند. 
وى در توضيح افزود: هر چيزى كه از حالت نرمال و عادى خارج شده 
و نشانه هاى خاصى را با خود حمل كند، مى تواند نشانه اى از اختالل 
سندرم باشد و ســندرم خبرهاى بد، از جمله سندرم هايى است كه 
اين روزها با توجه به همه گيرى ابتال به كرونا و ترس ها و نگرانى هاى 

ناشى از آن، درحال شيوع است.
توقيرى نشــانه هاى ســندرم خبرهاى بد را شــبيه عالئم افسردگى 
دانست و تنها تفاوت را طول مدت ابتال عنوان كرد و افزود: افسردگى 
مى توانــد 6 ماه يا بيشــتر به طول بينجامد حــال آنكه طول درمان 

سندرم خبرهاى بد، 2 الى 3 هفته است.

    خبرگزارى فارساستانهاهمدان

مدير خبرگزاري: مريم شهابي باهر
خبرنگاران: زهره عباسى، فريده حسينى

 سولماز عنايتى
شماره تلفن تماس:  38324330

  تحقيق و پژوهش شــاهراه ورود به خودكفايى و 
اســتقالل همه جانبه است تا جامعه اى از نظر علمى 
جايگاه مورد قبولى در جهان كنونى نداشــته باشد 

نمى تواند از استقالل سخن بگويد.
پژوهشگران و دانشمندان كشور ايران همواره به دنبال 
رونق صنعت، پزشــكى، علوم انسانى و ساير رشته ها 
بوده اند تا شــاهد رشد و شــكوفايى در اين حوزه در 
كشــور باشيم؛ هفته پژوهش بهانه اى شد تا به سراغ 
يكى از آنها برويم و از وضعيت اين مقوله در كشور و 

استان همدان بدانيم.
به گزارش فارس، غالمحسين مجذوبى كه پژوهشگر 
برتر گروه فنى و مهندســى دانشگاه بوعلى سيناست 
در اين زمينه اظهار كرد: پژوهشگران برتر در دانشگاه 
نه با يك معيار بلكه بــا معيارهاى مختلفى انتخاب 

مى شوند.
وى با اشــاره به اينكه چــاپ مقاله، كيفيت مقاالت، 
چاپ كتاب، تحقيقات، افتخارات علمى، شــركت در 
جشنواره ها، حايز رتبه بودن در جشنواره ها و داورى 
در انتخاب پژوهشــگر مؤثر است، گفت: در هر رشته  
معيارهاى مختلفى براى انتخاب يك پژوهشگر لحاظ 

مى شود.
اين پژوهشگر برگزيده گروه فنى و مهندسى دانشگاه 
بوعلى سينا با بيان اينكه تمام معيارها امتيازاتى دارند 
و ممكن است فردى مقاالت خوبى ارائه كرده و فرد 
ديگرى كتاب خوبى نوشته باشد و آن ديگرى كارهاى 
تحقيقاتى زيادى انجام داده باشــد، خاطرنشان كرد: 
تشكيل شركت دانش بنيان، كار در شركت هاى فناور 

و... در انتخاب پژوهشگر برتر مؤثر است.
وى با اشاره با اينكه مهم ترين پژوهشگران برتر استان 
و دانشگاه بوعلى در 6 شاخه علمى انتخاب مى شوند 
كه رشــته فنى مهندسى، كشاورزى، علوم و شيمى، 
هنر و معمارى، علوم انسانى را شامل مى شود، افزود: 
در هر كدام از اين رشــته ها تعدادى از افراد برگزيده 
مى شوند؛ مثال در سطح استان 25 پژوهشگر برتر در 
اين چند شاخه شناخته شدند كه به طور متوسط در 

هر كدام چند نفر انتخاب شده اند.
مجذوبــى با تأكيد به اينكه در دانشــگاه بوعلى 50 
تا 60 پژوهشــگر برتر داريم كه به پژوهشــگر برتر 
دانشكده، دانشــگاه و گروه تقسيم مى شوند، گفت: 
بنده به عنوان پژوهشــگر دانشــكده فنى مهندسى 
انتخاب شدم و پژوهشگر برتر دانشگاه در رشته فنى- 

مهندسى فتاح الحسينى است.
وى با اشاره با اينكه بنده در چاپ مقاله امتياز دارم و 
سال گذشته 15 مقاله عمدتا در نشريات بين المللى 
چاپ كردم، عنوان كرد: 2 كتاب نيز تأليف كردم كه 

چاپ امسال هستند.
ايــن پژوهشــگر برگزيــده گروه فنى و مهندســى 
دانشــگاه بوعلى با بيان اينكه معيــار ديگر ارزيابى 
تعداد دانشــجويان تحصيالت تكميلى اســت كه ما 
آنها را فارغ التحصيل مى كنيم، خاطرنشان كرد: سال 
گذشته 2 يا 3 دانشجوى دكترى و 2 دانشجوى ارشد 

فارغ التحصيل كردم.

 امسال بيش از هزار و 700 مقاله isi در 
استان چاپ شده است

وى با بيان اينكه در شــاخه هاى ديگر نيز فعاليت و 
طرح تحقيقاتى داشــتم كه به عنوان طرح برگزيده 
كشــورى هم از ســوى وزارت آموزش عالى انتخاب 
شد، افزود: اقدامات ديگرى نظير داورى مقاالت هم 
بوده و در مجموع اين امتيازات موجب شده به عنوان 
پژوهشگر برتر دانشكده فنى مهندسى انتخاب شوم.

مجذوبى با بيان اينكه در دانشگاه 2 وظيفه دارم كه 
يكى كار آموزش است و تدريس و ديگرى پژوهش، 
گفــت: كار پژوهش عمدتا از طريــق پايان نامه هاى 
دانشجويى در سطح ارشد و دكترى صورت مى گيرد.

وى بيــان كرد: از ســال 68 كــه وارد كار آموزش 
شــدم همزمان كار پژوهشى را آغاز كردم و به تدريج 

دستاوردهاى ديگرى به دست آمد.
اين پژوهشگر برگزيده گروه فنى و مهندسى دانشگاه 
بوعلى ســينا با بيان اينكه ســال 78 دانشيار شدم 
و پس از 4 ســال استاد شــدم، افزود: 2 سال نمونه 
كشورى بودم، سال 95 به عنوان پژوهشگر برتر نمونه 

كشورى انتخاب شدم.
وى با اشــاره به اينكه تاكنون بيش از 140 مقاله در 
ژورنال هاى بين المللى و تعدادى هم در روزنامه هاى 
داخلى داشتم و ده كتاب نوشته ام، خاطرنشان كرد: 
تعدادى از كارهاى تحقيقاتى را در سطح ملى انجام 
داده ام. مجذوبى با بيان اينكه ثبت اختراعاتى داشتم 
كه حضور ذهنى از تعداد آنها ندارم، گفت: برخى آنها 
طــرح تحقيقاتى و برخى با قرارداد با نهادهايى ثبت 
اختراع شــده اند كه مى توان گفت با كار تحقيقاتى 

ثبت اختراع هم انجام دادم.
وى در پاسخ به پرسشــى مبنى بر اينكه اختراعات 
شــما در چه زمينه اى مورد استفاده قرار مى گيرد؟ 
گفــت: در زمينه هــاى مختلف بوده و بــراى نمونه 
دستگاه تست خستگى سايشى نوسانى با الين متغير 
را بــراى يكى از نهادهاى كشــور اختراع كرديم كه 

بيشتر در صنايع هوايى مورد استفاده قرار مى گيرد.

اين پژوهشگر برگزيده گروه فنى و مهندسى دانشگاه 
بوعلى سينا نسبت به سطح پژوهش در استان اظهار 
كرد: شــرايط بد نيست و امسال بيش از هزار و 700 
مقاله isi در ســطح استان چاپ شده كه 2/2 درصد 

كل مقاالتى بوده كه در كشور چاپ شده است.
وى تصريــح كرد: جمعيت اســتان همدان 2 درصد 
ايران اســت و تعداد مقاالت هــم 2/2 درصد و اين 
نشان مى دهد باالتر از جمعيت استان مقاالت داريم 

و شاخص مثبت است.
مجذوبــى بيان كــرد: در زمينه فنــاورى كتاب نيز 
وضعيت بــدى نداريم البته موفقيتى كه در اقدامات 
فناورانه در چاپ مقاله داشتيم در شركت هاى فناور 
نداشتيم و تعداد شركت هاى دانش بنيان كشور بايد 
بيش از اين تعداد موجود باشــد و در زمينه اقدامات 

فناورانه بايد تالش بيشترى داشت.
وى در پاسخ به اينكه چه كمبودهايى در اين زمينه 
احساس مى كنيد و آنچه مدنظر شماست اما خيلى با 
آن فاصله داريم چيست؟ گفت: دانشگاه بايد پژوهش 
خود را در مجامع نشان دهد و صرف تنها چاپ مقاله 
حالل مشكالت كشــور نيست به ويژه اينكه دانشگاه 
رسالتى دارد تا عالوه بر حركت در وراى علم و توليد 

علم بتواند مشكالت جامعه را حل كند.
اين پژوهشگر برگزيده گروه فنى و مهندسى دانشگاه 
بوعلى با اشاره به اينكه اين اقدام از طريق ارتباطات 
جامعه و صنعت با دانشــگاه صورت مى گيرد، افزود: 
اين ارتباطات آنچنان قوى نيســت كه شايد داليل 
متعددى داشــته باشــد. وى ادامه داد: بخشــى به 
كم كارى دانشــگاه برمى گردد اما بخــش عمده به 
صنعت و جامعه مربوط مى شود كه آنچنان خواهان 
نيستند چون تعداد اندكى از صنايع را تحت توسعه 

داريم.
 در زمينه فناورى عقب هستيم و نيازمند 

فعاليت بيشتر
مجذوبى عنوان كرد: هر صنعتى بخواهد با دانشــگاه 
ارتباط برقرار كند بايد واحد تحقيق و توسعه داشته 

باشد اما متأسفانه تقريبا از هزار و 700 واحد صنعتى 
در همــدان 15 تا 16 مورد واحد تحقيق و توســعه 

دارند كه 7 يا 8 مورد آن هم فعال است.
وى با بيان اينكه اين مســأله ارتباط بين دانشگاه و 
صنعــت را كند مى كند، افزود: دانشــگاه بايد تحول 
ايجــاد كند كــه البته يكطرفه نيســت و حتما بايد 

صنعت بخواهد و مراجعاتى داشته باشد.
اين پژوهشــگر برتر با بيان اينكه متأسفانه در زمينه 
فنــاورى عقب هســتيم و نيازمند فعاليت بيشــتر 

خواستار توجه به اين موضوع شد.
وى در پاســخ به اينكه در اين زمينه دانشجويان با 
چه مشــكالتى مواجه هستند؟ گفت: در كوتاه مدت 
درگير كرونا هستيم و دانشــگاه ماه هاست كه فعال 
به حالت نيمه تعطيل درآمده و دانشجويان هم اكثرا 
نيستند و كارهايى كه نيازمند تحقيق است عمدتا در 

دانشگاه ها تعطيل شده است.
مجذوبــى گفت: از تاثيرات كوتاه مــدت كه بگذريم 
امروزه دانشــجويان ما به دليــل تحريم ها با كمبود 
تجهيزات مواجه هستند و بسيارى از دستگاه هاى ما 
خوابيده و قابل اســتفاده نيست و مواد بسيار سخت 

به دست مى آيد.
وى با بيان اينكه قيمت ها نســبت به افزايش بودجه 
دانشگاه و گرندى كه به استان براى تهيه مواد دستگاه 
در اختيار قرار مى گيرد باال رفته است، افزود: قيمت ها 
بســيار افزايش يافته و گاهى تا ده برابر قيمت يك 
دستگاه افزايش داشته درصورتى كه بودجه دانشگاه 

مثال ده تا 20 درصد افزايش يافته است.
اين پژوهشگر برگزيده گروه فنى و مهندسى دانشگاه 
بوعلى ســينا يادآور شــد: بودجه هاى تأمين مواد و 
دستگاه موجب شــده كمى در كارهاى پژوهشى با 

مشكل مواجه شويم.
وى گفــت: پژوهش به عنــوان نــوآورى در دوران 
تحصيالت تكميلى اتفاق مى افتد و هر دانشــجويى 
يك پايان نامه در دكترى و ارشــد دارد كه بايد انجام 
دهد اما همه دانشــجويان مانند هم نيستند و برخى 
عالقــه وافرى دارند و مرتــب مقاله هايى از كار خود 
چاپ مى كنند يا در كارهاى فناورانه قدم مى گذارند 
و بســيار موفق هســتند اما برخى تنها به دنبال اين 
هســتند كه كار خود را انجام دهند و فارغ التحصيل 

شوند و ديگر هيچ.
مجذوبى خاطرنشــان كــرد: اين بــا تجربه اى كه 
تقريبــا 13 دكتر و بيش از صد دانشــجوى ارشــد 
فارغ التحصيل داشتم، به دست آمده كه نشان مى دهد 
هر كدام از افرادى كه در كار خود عالقه نشان دادند 

و بيشتر تالش كردند موفق بودند.
وى با بيان اينكه توصيه مى كنم دانشجويان بيشتر به 
سمت پژوهش هاى كاربردى بروند در ادامه در پاسخ 
به اينكه ايام كرونا پژوهش هايى در زمينه اين بيمارى 
انجــام داده ايد؟ افزود: در مورد توليد مواد ضدعفونى 

كارهايى صورت گرفته است.
 در كشورهاى پيشــرفته 2 تا 4 درصد 
توليد ناخالص ملى بــه پژوهش اختصاص 

دارد در ايران 4/0 درصد
وى تصريح كرد: مهندس قادرى هم در رشته شيمى 
دارويى ايجاد كرده كه به گفته وى براى درمان كرونا 
مؤثر اســت اما مراحل ثبت دارو را كامل انجام نداده 

است.
مجذوبى با بيان اينكه پژوهش مبناى رشد و تحول 
هر جامعه اى است و كشــورهايى اين راه را رفته اند 
و ما نيز طبيعتا بايــد همين اقدام را انجام دهيم  اما 

نيازمند سرمايه گذارى است، گفت: درحال حاضر در 
كشورهاى پيشرفته بين 2 تا 4 درصد توليد ناخالص 
ملى به امر پژوهش اختصاص داده شده درصورتى كه 

اين روند در كشور ما 4/0 درصد است.
وى گفت: بودجه پژوهشى ما در سال به يك ميليارد 
دالر نمى رســد درحالى كه كشورى مثل كره جنوبى 
60 برابر ما بودجه پژوهشــى دارنــد كه نتيجه كار 
آنها خــودروى هيوندا و خودروهــاى با كيفيت باال 
مى شــود و نتيجه كار ما خودروهاى ايران خودرو و 
كارخانه هــاى موجود كه توليداتى با كيفيت پايين و 

نازل دارند.
اين پژوهشگر برتر با بيان اينكه كشورى كه بخواهد 
پيشــرفت كند بايد از پژوهشــگران خود حمايت و 
كارها را تســريع كند، بيان كرد: استان نيز وضعيت 
كشــور را دارد و بايد به صنعــت بها داد و واحدهاى 
تحقيــق و توســعه را ارتقا داد؛ در يــك كلمه بايد 
اكوسيســتم نوآورى و كارآفرينى و رشد و توسعه را 

در استان به وجود آورد.
وى خاطرنشــان كرد: رشد و توسعه يك مقوله يك 
بعدى نيست و نيازمند چيزهاى بسيارى است و همه 

بايد كمك كنند تا رشد صورت گيرد.
 ارائه 120 طرح تحقيقاتى 

در حوزه كرونا در همدان
معاون تحقيقات و فناورى دانشگاه علوم پزشكى ابن 
سينا از ارائه 120 طرح تحقيقاتى در حوزه كرونا در 

همدان خبر داد.
سعيد بشيريان نسبت به اقدامات پژوهشى دانشگاه 
علوم پزشــكى همدان در حوزه ويروس كرونا اظهار 
كرد: تاكنون در زمينــه كرونا 120 طرح تحقيقاتى 

داشتيم.
وى با بيان اينكه طرح هــاى فناورى از جمله توليد 
ماســك هاى نانو نمونه اى از اقدامات است و كارهاى 
زيــادى در ايــن زمينه انجام شــده اســت، گفت: 
دانشــگاه هاى كشــور در حوزه كرونــا فعاليت هايى 

داشتند و ما هم به همان نسبت كار كرده ايم.
معاون تحقيقات و فناورى دانشــگاه علوم پزشــكى 
ابن ســينا با بيان اينكه مقاالت زيادى چاپ شده و 
تاكنــون تقريبا 65 مقاله در مجالت معتبر در زمينه 
كوويد-19 در استان چاپ شده است، افزود: هركدام 

از تحقيقات در حوزه اى مهم و مؤثر بوده است.
وى با بيــان اينكه در زمينــه داروى كرونا 5 طرح 
داشــتيم كه برخى بــه نتايجى رســيدند اما تمام 
داروهــاى موجود در دنيا مكمل اســت و هيچ كدام 
مدعى درمان قطعى ويروس نيســتند، تصريح كرد: 
همه اين داروها كمكى است كه شرايط بيمار را بهبود 

مى بخشد.
بشــيريان با بيان اينكــه كار تحقيقاتى در زمينه 
پالســمادرمانى، اســتفاده از ســلول هاى بنيادى 
و... در استان انجام شده اســت، بيان كرد: برخى 
توليــدات داروهاى روتين بــوده و يا جنبه كمكى 

داشته است.
وى خاطرنشــان كرد: اكنون نيــز تحقيقات درحال 
انجام است كه كار برخى از طرح ها به اتمام رسيده و 

برخى درحال انجام است.
معاون تحقيقات و فناورى دانشــگاه علوم پزشكى 
ابن ســينا در پاسخ اينكه وضعيت استان در كشور 
چطور اســت؟ گفت: طبق گزارش هاى ارائه شده 
هماهنگ با فعاليت هاى كشــورى قدم برمى داريم 
و اقدامات انجام شــده در حد قابل قبول اســت و 

وضعيت بد نيست.

پژوهشگر برگزيده گروه فنى و مهندسى دانشگاه بوعلى  سينا: 

بودجه كافى براى پژوهش اختصاص بيابد
■ پژوهش  بايد كاربردى باشد
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 يكــم- دولت به معناى مدرن آنكه در قواى منفَكه مقننه و قضاييه و 
مجريه تعريف مى شود، كمتر از 200 سال پيش در غرب شكل گرفت. 
در ايران نيز با انقالب مشروطه (حدود 110 سال پيش) دولت به معناى 

جديد آن تشكيل شد. 
اسباب و علل شكل گيرى دولت مدرن در غرب، البته فرايندى طوالنى 
داشت. اما به هر روى تغييراتى كه در بافت زندگى اقتصادى و اجتماعى 
غربيان طى دوران رنسانس به وجود آمده بود، حامل وضعيتى گشت كه 
كودك مدرنيته را – با بقيه اقتضائاتش و از جمله دولت مدرن – پديد 
آورد. در اين دوراِن جديد، حق ايزدى پادشــاهى حاكمان از آسمان به 
زمين هبوط كرد و حكومت حق طبيعى انسان ها شمرده شد. اما اگر قرار 
بود هركس قائم به خويش به دنبــال احقاق اين حق برود، البته تزاحم 
حقوق مانع از نيل به مقصود مى گرديد. پس قرار شد ترتيباتى ايجاد شود 
كه ملت با اســتفاده از ابزارى به نام صندوق رأى، اعالم كنند كه مايلند 

اين حق را به چه كسى توكيل نمايند.
طبيعتا حاكميت براى اعمال حقى كه بر عهده اوست به ابزار نياز داشت 
و براى تدارك اين ابزارها (اعم از ســاختار و نيروى ادارى و انتظامى و 
نظامى و قضايى و... ) نياز به «درآمد» بود. بايســتى حكومت درآمدى 
داشته باشد. پس در گام بعد حاكم منتخب مردم اين اختيار را از سوى 
ملت يافت كه براى اداره جامعه، مخارج خود را از طريق «اخذ ماليات» 
تأمين كند. در مقابل مردمى كه ماليات مى دادند اين حق را داشــتند كه 
حاكم را بازخواســت كنند كه صورت دخل و خرج خود را به اطالع 
عموم برســاند و اين گونــه بود كه رســانه هاى خصوصى – بخوانيد 
مردمى – به ابزارهاى نظارتى جامعه بر حاكمان تبديل شدند.(روزنامه، 
راديو، تلويزيون، ســايت، وبالگ، فضاى مجازى و...) حكومت هم كه 
مخارجش وابســته به درآمد مردم و ادامه كارش مســتلزم اعتماد ملت 
بود؛ الَجَرم از يكسو خود را ملزم به بهبود و ارتقاى وضعيت اقتصادى 
و درآمدى مردم مى دانست؛ زيرا تنها در اين صورت مى توانست درآمد 
پايدار مالياتى بيشــترى داشته باشد و از سوى ديگر خود را مجبور  به 
پاســخگويى مى ديد؛ زيرا درصورت سلب اعتماد عمومى ادامه كارش 

غيرممكن بود.
دوم- در ايران اما شكل گيرى دولت مدرن(براى ما: شوربختانه) با كشف 
نفت همزمان شــد. دولتى كه با رأى مردم انتخاب مى شد و مى بايستى 
در ايجاد ترتيباِت رونق اقتصادى و اجتماعى مردم بكوشــد و در قبال 
كنش هاى مالى و غيرمالى خود پاســخگو باشــد، به يكباره خزانه باد 
آورده اى(پول نفت) را در اختيار خود ديد كه انگار او را از وابســتگى 
به ملت بى نياز مى كرد كه هيچ، بلكه اين خاصيت را داشت كه ملت را 
هم به او وابسته كند. در اين شكل خاص از حكومت، رابطه پاسخگويى 
دولت و ملت هم عوض شد. پول نفتى كه دولت به جامعه تزريق مى كرد 
(يارانه هاى مستقيم و غيرمستقيم نقدى و غيرنقدى بر همه چيز از بنزين 
و مرغ و نان و كبريت و مســكن و تحصيل و سيگار و بهداشت و...) 
جامعه را وابسته و پاسخگو به دولت كرده بود. گويى مام وطن به يارى 
قابله نفت، به جاى دولت مدرن، نوزاد اعوجاج ديگرى زاييده بود. حاال 
مردم هر مشكلى داشتند، پيش از هر راه حلى، دستشان پيش دولت دراز 
مى شد، مسكن، اشــتغال، ازدواج، خودرو و...؛ «پس اين دولت چكار 
مى كند؟» به گوشتان آشنا نيست؟ و البته پاسخ دولت ها همواره يكى بود، 
وام! وام ازدواج براى حل مشــكل ازدواج، وام مسكن براى حل مشكل 

مسكن، وام خودرو براى حل مشكل خودرو و قس على هذا.
از ســاختار بيمار و رانتير و مفاسدى كه به واسطه پول نفت در اجزاى 
دولت ريشه دوانده مى گذرم، «شرح اين هجران و اين خون جگر، اين 

زمان بگذار تا وقتى دگر».
ســوم- امروز اما كفگير به ته ديگ خورده اســت. نه تنها منابعمان را 
بالكّل تخليه كرده ايم، از آب و جنگل و زمين كشاورزى و سرمايه هاى 
اجتماعى و انســانى و ...، بلكه در بخش نفت و گاز مشخصا تحريم، 
مستهلك شــدن سرمايه گذارى هاى ســال هاى دور، كاهش استخراج، 
تحول و پيشرفت جهانى در انرژى هاى غيرفسيلى و نهايتا كاهش درآمد 
نفت و حاال نياز دوباره دولت به مردم، دولتى كه عادت به پول پاشى در 
جامعه داشت و مردمى كه عادت به پرداخت ماليات ندارند. پارادوكس 
عجيبى اســت. طبق اليحه بودجه سال 1399 مردم بايد قريب به 190

هزار ميليارد تومان از درآمدهاى دولت را تأمين كنند. طبق آمار در 6 ماهه 
نخست امسال نزديك به 85 هزار ميليارد تومان از اين مبلغ تأمين شده 
اســت. البته نگاهى به جزئيات تركيب درآمد دولت در اين 6 ماهه ديد 
بهتر و چشــم انداز دقيق ترى در برابر خواننده قرار مى دهد كه در مجال 

ديگرى در مورد آن خواهيم گفت. 
* حسابرس ارشد اداره كل امور مالياتى استان همدان

آخرين خبرهاي خريد واكسن كرونا
 از زبان همتي

 رئيس كل بانك مركزى تالش هاى صورت گرفته براى خريد واكســن 
كرونا و مانع تراشى هاى آمريكا در اين زمينه را تشريح كرد.

عبدالناصر همتى در پســتى اينستاگرامى درباره واكسن كرونا، گفت: برخى 
نادانســته يا مغرضانه، سعى در تطهير اقدامات غيرانسانى آمريكا در تحريم 
ايران را دارند و تنها به ادعاى دروغين آمريكا بر نبود محدوديت بر معامالت 

دارو تأكيد مى كنند.

وى تصريــح كرد: براى ثبت در حافظــه تاريخى بايد بگويم كه اعالم خبر 
مربوط به توزيع واكسن كرونا توسط برخى كشورهاى همسايه بين مردمشان 
 (covax) تلخ ترين پاسخ به اين عده است. از آنجا كه خريد واكسن كرونا
بايســتى از مسير رسمى سازمان بهداشــت جهانى انجام گيرد، تاكنون هر 
طريقــى براى پرداخت و انتقال ارز مورد نياز، به خاطر تحريم غيرانســانى 

دولت آمريكا و ضرورت اخذ مجوز اوفك، با مانع مواجه شده است.
بــه گفته همتى، كره جنوبى بابت انتقال پول از مســير U-turn دالر براى 
خريدهاى بشردوســتانه، نتوانست تضمينى براى مصادره نكردن پول بانك 

مركزى ايران توسط دولت آمريكا در هنگام انتقال بدهد.

رئيــس كل بانك مركزى افزود: صندوق بين المللى پول با فشــار و تهديد 
آمريكا و به رغم اذعان به حق ايران و نبود هيچ گونه مانع اقتصادى يا حقوقى، 
حتى جرأت مطرح كردن وام بشردوســتانه ايران در هيأت مديره صندوق 

را پيدا نكرد.
همتى گفت: البته انتقال پول از مســيرهاى ديگر تحت پيگيرى اســت كه 
ان شــاءا... با همكارى و اقدام به موقع دستگاه هاى ذى ربط به نتيجه خواهد 
رسيد. خريد واكســن از ديگر كشورها نيز در دستور كار همكاران وزارت 
بهداشــت قرار دارد و اخبار واصله درباره توليد داخلى واكســن كرونا نيز 

اميدواركننده است.
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 مالير-زهــرا اميرى-خبرنگار همدان پيام: 
دهم آذرماه روزى بود كــه نظام توليد انگور 
مالير به عنوان 53 ميراث كشاورزى جهان در 
فائو ثبت شد  . پرورش دانه هاى ياقوت البه الى 
مودارهــاى درهــم تنيده به دســت باغداران 
توانمند كه سال ها از خاك طال چيده اند و نسل 
به نسل اين ميراث گرانبها را منتقل كرده اند تا 
به امروز كه مالير، شهر جهانى انگور ميراث دار 

اين كشاورزى كهن باشد، ادامه داشته است.
بيش از 700 سال نظام توليد انگور دره جوزان 
مالير قدمت دارد و ساالنه افزون بر 240 هزار 
تن انگــور از حدود 11 هزار هكتار باغ انگور 
برداشــت مى شــود؛ محصولى كه مى تواند با 
تدبير و پيگيرى مستمر مســئوالن شهرستان 
نقش مهمى را در توســعه صــادرات و بهبود 
شرايط و معيشت باغداران و كشاورزان ايجاد 

كند.
از اين ميزان محصول 70 درصد به كشــمش 
تبديل مى شود كه با توجه به صادرات ساالنه 
بين 200 تا 250 هزار تن كشــمش از ايران به 
بازارهاى هدف، سهم شــهر جهانى انگور از 
ايــن رقم بين 40 تا 50 هزار تن اســت و 25
درصد ارزش دالرى صادرات ايران را به خود 

اختصاص داده است.
با اين حال باتوجه به ظرفيت سرشار مالير در 
حوزه باغات انگــور با رقابتى كردن اين بازار 

سهم مالير مى تواند بيشتر شود.
يكى از عمده ترين مشــكلى كه باغداران با آن 
مواجه هستند افت ناگهانى قيمت كشمش در 
آبان ماه است كه هرســاله اين اتفاق مى افتد و 

رنج باغدار را به باد مى دهد.
در اين باره نماينده مردم مالير در گفت وگو با 
همدان پيام گفت: با توجه به ظرفيت سرشــار 
ماليــر در اين حوزه جلســات متعــددى با 
معاون اقتصــادى وزير امور خارجه با حضور 
صادركنندگان كشمش شهرستان مالير برگزار 

شد.
حجت االســالم والمســلمين احد آزاديخواه 

افزود: در اين جلسات با جديت تمام به دنبال 
ايــن بوديم كه انجمــن ملى كشــمش را با 
محوريت مالير تشكيل دهيم كه رئيس سازمان 
توسعه تعاون روستايى كمك هاى بسيار خوبى 

را در اين زمينه انجام داد.
وى در ادامــه گفت: با اقدامات صورت گرفته 
در آينده بســيار نزديك شاهد تشكيل انجمن 

ملى كشمش با محوريت مالير خواهيم بود.
دبير كميســيون كشــاورزى مجلس شوراى 
اسالمى با اشــاره به ســفر اعضاى كميسون 
كشــاورزى بــه مالير افــزود: 3 يــا 4 طرح 
شهرستانى هم براى روانســازى اين امور در 
سازمان تعاونى روستايى كشور مصوب شده 
اســت كه اگر به ثمر بنشــيند براى صادرات 

كشمش مالير شرايط خوبى خواهد بود.
 قيمت پايين كشمش 

مهم ترين چالش پيش روى باغداران
آزاديخواه به قيمت پايين كشــمش اشــاره 
كرد و گفت: مهم ترين هدف ما از تشــكيل 

انجمن ملى كشــمش يا ميز كشــمش اين 
اســت كه با رقابتــى كردن ايــن موضوع 
بتوانيــم صادرات اين محصول را توســعه 
بدهيــم تا كشــاورزان و باغــداران بتوانند 
راحت تر و بــا قيمت بهتر محصول خود را 

برسانند. به فروش 

با ظرفيت سرشارى كه مالير در حوزه باغات 
انگــور دارد اگر پيگيرى هاى الزم از ســمت 
مسئوالن شهرســتان صورت پذيرد هم ارزش 
افزوده بيشترى نصيب كشاورزان مى شود و هم 
باغداران انگيره بيشــترى براى توسعه باغ هاى 

خود پيدا مى كند .

 از روز يكشنبه قيمت مصوب هر كيلو مرغ 
در بازار همدان 20 هزار و 400 تومان تعيين و 

اعالم شده است.
معاون نظارت و بازرســى ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان همــدان گفت: همه 
واحدهــا موظف به رعايــت قيمت مصوب 

هستند.
داريوش صفارى در گفت و گو با تسنيم با بيان 
اينكه در 2 هفتــه اخير گرانى ناگهانى مرغ را 
تجربه كرديم كه مشــكل كشورى بود و تنها 
مربوط به استان ما نبود، تصريح كرد: مشكالت 
مربوط به تأمين نهاده ها مهم ترين علت افزايش 

قيمت مرغ در اين مدت بوده است.
وي با تأكيد بــر اينكه با همــكارى و ورود 
جهاد كشاورزى مشــكل مرغ استان برطرف 
شده است، اظهار داشــت: از اين پس عرضه 
مرغ به قيمــت بيش از نرخ مصوب تخلف و 

گرانفروشى محسوب مى شود.

صفارى با اشــاره بــه اينكه مــردم مى توانند 
گزارش مربوط به تخلف اصناف را به سامانه 
124 اعــالم كنند، تصريح كــرد: همكاران ما 
شــكايات مردمى را بررسى و متناسب با نوع 

تخلف برخورد قضايى انجام مى شود.
وى بــا بيان اينكه از ابتداى امســال 2 هزار و 
714 مورد شــكايات مردمى در سامانه 124
ثبت شده اســت، عنوان كرد: برخى از مردم 
انتظار دارند در عرض چند ســاعت شكايت 
آنها به نتيجه برسد اما برخى شكايات زمان بر 

است و نياز به بررسى بيشترى دارد.
معاون نظارت و بازرســى ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان همــدان با تأكيد بر 
اينكه حتى در روزهــاى تعطيل كرونايى نيز 
بازرســان ما در 2 شيفت صبح و بعد از ظهر 
مشــغول نظارت بر بازار بودند گفت: تخلف 
واحدهــاى صنفى به معناى نبــود نظارت بر 

اوضاع بازار نيست.

پتروشيمى بوعلي سينا 
در راه عرضه اوليه

420 ميليون سهم، معادل 12 درصد سهام شركت پتروشيمى بوعلى سينا(نماد بوعلى) روز 
چهارشنبه عرضه اوليه مى شود.

به گزارش ايســنا، در روز چهارشــنبه (19 آذرماه)، تعداد 420 ميليون سهم معادل 12 درصد 
از سهام شركت «پتروشيمى بوعلى سينا» به عنوان پانصدوهفتادو هشتمين شركت در فهرست 
شركت هاى پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش «محصوالت شيميايى» گروه 
و طبقه «توليد مواد شيميايى پايه به جز كو»" در فهرست نرخ هاى بازار دوم و در نماد «بوعلى» 

به شيوه ثبت سفارش جهت كشف قيمت عرضه خواهد شد.
در اين عرضه اوليه، هر كد بورســى (حقيقى و حقوقى) مى تواند حداكثر 200 ســهم در بازه 

قيمتى 3 هزار و 936 تا 4 هزار و 143 تومان معادل 828 هزار و 600 تومان خريدارى كند.
تعداد 315ميليون ســهم از كل ســهام قابل عرضه در فرايند كشــف قيمت جهت عرضه به 
عموم به غير از صندوق هاى ســرمايه گذارى در روز عرضه اختصاص خواهد يافت و تعداد 
105 ميليون ســهم نيز تنها به صندوق هاى سرمايه گذارى در روز معامالتى شنبه (22 آذر)، به 
قيمت كشــف شده در روز عرضه اختصاص خواهد يافت كه سازوكار عملياتى آن و سهميه 

صندوق هاى سرمايه گذارى متعاقبا اعالم خواهد شد.

همسان سازى حقوق 4400 بازنشسته 
صندوق بيمه اجتماعى همدان

 مدير صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستائيان و عشاير استان 
همدان با اشاره به اينكه با همسان سازى حقوق بازنشستگان 52 درصد 
به حقوق بازنشستگان اضافه شده است، گفت: در استان همدان 4400 
خانواده از صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، روســتائيان و عشاير 

مستمرى دريافت مى كنند كه مشمول طرح همسان سازى شدند.
مهدى ســماواتى با بيان اينكه 5 هزار و 500 خانواده از صندوق بيمه 
اجتماعى كشــاورزان، روستائيان و عشاير اســتان مستمرى دريافت 
مى كنند، افزود: معوقات بازنشســتگان اين صندوق نيز پرداخت شده 

است و اميد خوبى در بين جامعه هدف صندوق ايجاد شد.
سماواتى با اشاره به اينكه 112 هزار خانواده در صندوق بيمه اجتماعى 
كشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان عضويت دارند، به ايسنا 
گفت: در سالجارى 6 هزار و 900 نفر ثبت نام جديد در اين صندوق 

انجام گرفت كه 20 درصد از سهميه ابالغى استان باالتر بوده است.
وى با بيان اينكه شهرســتان هاى فامنين و همدان نســبت به سهميه 
وضعيت مطلوبى دارند، افزود: در فروردين ماه به علت شــيوع كرونا 
و مشــكالتى كه براى معيشت خانواده ها به وجود آمده، سبب شد در 
واريز حق بيمه ها شــيب پايينى داشته باشيم كه در ارديبهشت ماه اين 

روند افزايشى شد و وضعيت بهبود يافت.
ســماواتى با تأكيد بر اينكه اميدواريم شــرايط كرونا طورى پيش  
بــرود كه جامعه هــدف ما كمترين آســيب را ببيند و مشــكلى 
پيــش نيايد، يادآور شــد: به دليل شــيوع ويــروس كرونا تمامى 
كارگزارى هاى صندوق بيمه روســتائيان و عشــاير به دستگاه پوز 
مجهز شــده و كار را كامــًال الكترونيك كرده ايم كه نياز به حضور 

افراد در كارگزارى ها نباشد.
مدير صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، روستائيان و عشاير استان 
همدان خاطرنشان كرد: با مصوبه دولت يك ميليون و 400 هزار بدون 
بيمه در كشــور قرار است به صندوق بيمه روستائيان و عشاير اضافه 
شوند، اينكه سهم استان چقدر باشد هنوز مشخص نيست اما به زودى 

اعالم مى شود در استان چه تعداد مشمول اين طرح خواهند بود.

آغاز عمليات خاكبردارى ملى مسكن 
در شهرك مدني

 مديركل راه و شهرســازى اســتان همدان گفت: خاكبردارى پروژه 
104 واحدى طرح اقدام ملى توليد مســكن در شهرك مدنى همدان با 

كارگزارى ستاد اجرايى فرمان حضرت امام خمينى(ره) آغاز شد.
به گزارش روابط عمومى راه وشهرســازى اســتان همــدان، داريوش 
حسينى با اشــاره به اينكه در استان همدان و در طرح اقدام ملى توليد 
مسكن 14 هزار نفر واجد شرايط شــناخته شدند؛ عنوان كرد: يكى از 
پروژه هاى طرح اقدام ملى توليد مسكن اين استان، پروژه 104 واحدى 
شهرك مدنى اســت كه با كارگزارى ستاد اجرايى فرمان حضرت امام 

خمينى(ره) عمليات خاكبردارى آن آغاز شده است.
وى ادامــه داد: اراضى كه به طرح اقدام ملى توليد مســكن در اســتان 
تخصيص يافته به 2 دســته تقسيم شده و شامل شهرهاى زير صد هزار 

نفر جميعت و باالى صد هزار نفر جمعيت است.
مديركل راه و شهرســازى اســتان همدان عنوان كرد: در شــهرهاى 
همدان و ماليــر كه داراى بيش از صد هزارنفــر جمعيت بوده امور 
مربوط به ســاخت مســكن در طرح اقدام ملى در اين 2 شهر به ستاد 
اجرايى فرمان حضرت امام(ره) واگذار شــده كه پروژه 104 يكى از 

اين پروژه ها است.

نماينده مردم مالير خبر داد

تأسيس تشكل ملى توليد و صادرات كشمش 
در كشور با محوريت مالير

قيمت مصوب مرغ در همدان 20400 تومان اعالم شد

متخلفان را به سامانه 124 معرفى كنيد
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نجات كوهنورد مصدوم در مالير

  كوهنورد مصدوم از قله كوه ســرده با همكارى تيم امداد و نجات 
هالل احمر و كوهنوردى شهرستان مالير نجات يافت.

به گزارش روابط عمومى جمعيت هالل احمر شهرستان مالير، پس از 
دريافت تماس تلفنى مبنى بر سقوط كوهنورد ماليرى از ارتفاع حدود 
20 مترى زير قله كوه سرده با توجه به صعب العبور و برفى بودن منطقه، 
امداد و نجات با كمك تيم هيأت كوهنوردى پس از جمع آورى ابزار و 
تجهيزات موردنياز امداد، حركت خود را از مســير دره شير و پلنگ به 
سمت قله كوه سرده آغاز كردند كه در سريعترين زمان ممكن و پس از 

حدود يك ساعت به منطقه موردنظر در قله كوه سرده رسيدند.
پس از بررسى شــرايط و ايجاد كارگاه فرود به مصدوم دسترسى پيدا 
كردنــد و پس از انجــام اقدامات اوليه و آتل بنــدى پا و فيكس كردن 
مصدوم، اقدام به برپايى كارگاه براى دسترسى به ارتفاع يا همان باال بردن 

كوهنورد آسيب ديده كردند.
تيم امدادكوهستان پس از تالشــى طاقت فرسا توانستند مصدوم را به 

سمت باال انتقال داده و او را به جاى امنى برسانند.
تيم امداد و نجات هالل احمر و هيأت كوهنوردى، مصدوم را از منطقه 
يخ زده و صعب العبور به مكان امن انتقال داده و در ساعت 9 شب جهت 

انتقال به مراكز درمانى مصدوم را به عوامل اورژانس تحويل دادند.

تالش هاى بى وقفه كادر درمان 
بايد ديده شود

 تالش هاى بى وقفه و شبانه روزى دانشكده علوم پزشكى شهرستان 
اســدآباد بايد ديده شــود. اين اقدامات مثبت و حركت روبه پيشرفت 

موجب اميدبخشى به جامعه خواهد شد.
يه گزارش روابط عمومى دانشــكده علوم پزشكى شهرستان اسدآباد، 
نماينده مردم شهرســتان اسدآباد در مجلس شــوراى اسالمى به اتفاق 
رئيس دفتر نماينده و هيأت همراه در دانشــكده علوم پزشكى اسدآباد 
حضــور يافتند. كيومرث ســرمدى به منظور  بررســى و رفع موانع و 
مشكالت حوزه سالمت و دانشكده علوم پزشكى اسدآباد ضمن حضور 
در دانشكده با رياست، معاونان، اعضاى هيأت رئيسه و مديران دانشكده، 

جلسه اى برگزار كرد.
نماينده مردم شهرستان اسدآباد ضمن خداقوت به تيم مديريتى و رئيس 
دانشكده و همچنين مدافعان ايثارگر سالمت شاغل در دانشكده علوم 
پزشكى اسدآباد، افزود؛ مســئوالن امنيتى شهرستان به خاطر تالش در 
راستاى پيشــگيرى و مديريت كرونا ويروس صالحى به نمايندگى از 

كاركنان زحمتكش حوزه سالمت، قدردانى كردند.
ســرمدى با بيان اهميت همدل بودن مردم و مسئوالن و نياز جامعه 
به اين مهم، تأكيد كرد: تالش همه ما اين اســت كه همدل و همسو 
باشيم و همدلى يك ابزار مهم براى حركت به سمت رفع مشكالت 
است و امروز فضاى شهرستان به سمت و سوِى كار و تالش درحال 

حركت است. 
شــايان ذكر است در اين نشســت، گزارش وضعيت گذشته و اكنون 
حوزه هاى معاونت آموزشــى و رشــته ها و پيگيرى امورات اين حوزه 
در پيشــبرد اهداف دانشــجويى - پژوهشــى - جذب اعضاى هيأت 
علمى، معاونت توســعه و بيان وضعيت منابع انسانى، مالى و بودجه، 
وضعيت پرداختى پرســنلى و بهبود در اين زمينه، معاونت بهداشتى و 
اعالم بهبود وضعيت در اين بخش، معاونت درمان و اقدامات انجام شده 
در بيمارســتان و كلينيك هاى تخصصى و مديريت غذا و دارو و اعالم 
وضعيــت مطلوب دارويى و همچنين گزارش اقدامات انجام شــده در 
دانشكده و بيان ميزان پيشــرفت پروژه هاى عمرانى و پروژه دانشكده 
پرستارى كه مدت ها متوقف شــده بود و اكنون با تزريق مالى مناسب 
به سرعت درحال انجام است، از مهم ترين مسائل مطرح شده توسط تيم 

مديريتى دانشكده در اين جلسه بود.

دستگيرى اراذل و اوباش 
و مواد فروشان يكى از روستاهاى نهاوند

 چند تَن اراذل و اوباش و مواد فروش در يكى از روستاهاى نهاوند 
شناسايى و دستگير شدند.

دادســتان عمومى و انقالب نهاوند، گفت: چند نفر از افراد موادفروش، 
توسط عوامل انتظامى شناسايى دســتگير و با صدور قرار بازداشت به 

زندان معرفى شدند.
به گزارش پايگاه خبرى تحليلى گرو، عباس آزادبخت اظهار كرد: حفظ 
آسايش ، آرامش و امنيت شهروندان عزيز از اولويت هاى دادستانى است 
و دستگاه قضايى از همكارى ، تعامل و تالش هاى خوب نيروى انتظامى 
شهرستان جهت برقرارى نظم عمومى و امنيت جامعه تشكر و قدردانى 
مى كند و در اين راســتا با تمام توان با اخاللگران و برهم زنندگان نظم 

عمومى برخورد مى كند.

افتتاح 3 طرح پزشكى در اسدآباد

 سه طرح بهداشتى شامل قرارگاه طرح قاسم سليمانى، طرح تجهيز 
اورژانس تنفســى بيماران كرونايى بيمارستان قائم(عج) و طرح تجهيز 
مركز جامع سالمت بوعلى روســتاى آقاجان بالغى شهرستان اسدآباد 

افتتاح شد و فعاليت خود را آغاز كرد.
با توجه به آغاز مرحله اجرايى طرح شهيد قاسم سليمانى در شهرستان 
اســدآباد، اين قرارگاه در يكى از ساختمان هاى ستادى دانشكده علوم 
پزشكى اسدآباد در مركز شهر به همت دانشكده علوم پزشكى اسدآباد 

راه اندازى شد.
به گزارش روابط عمومى دانشكده علوم پزشكى شهرستان اسدآباد طرح 
يادشــده متشكل از 5 كميته است كه با استقرار در اين قرارگاه و انجام 
وظايف محوله، نســبت به پيگيرى، نظارت و پايش، آموزش همگانى، 
قرنطينه ســازى و حمايت را با همكارى پررنگ بسيج و ديگر اعضاى 

كميته ها، دنبال خواهند كرد.
قرارگاه مركزى كنترل كرونا (طرح شهيدقاســم ســليمانى) شهرستان 
اسدآباد با حضور سعيد كتابى فرماندار، كيومرث سرمدى نماينده مردم 
در مجلس، ايرج صالحى رئيس دانشــكده علوم پزشــكى و مسئوالن 

شهرستان اسدآباد، روز گذشته 16 آذر 1399 افتتاح شد.
مركز خدمات جامع سالمت بوعلى هم كه در سال 1395 ساخته و بدون 
تجهيزات و دارو بود، به همت رئيس و مسئوالن دانشكده علوم پزشكى 

اسدآباد ضمن تجهيز شدن، راه اندازى و آماده ارائه خدمات شد.
معاون بهداشتى دانشكده علوم پزشكى اسدآباد در حاشيه راه اندازى و 
تجهيز اين مركز سالمت، اظهار كرد: ساختمان اين مركز در سال 1395
در زمينى اهدايى خيرين روستا به مساحت 540 مترمربع با اعتبار 680
ميليون تومان ساخته شد كه براى تجهيز آن هم 750 ميليون تومان هزينه 

صرف شده است.
الهام عظيمى تصريح كرد: اين مركز سالمت هزار و 952 نفر را در قالب 
525 خانوار تحت پوشش خود دارد كه البته روستاهاى همجوار آن نيز 
از جمله؛ ايوراع، سميران، امين آباد، على آباد، چارق، نعمت آباد، دوبراله، 

سياه كمر و قره بالغ را نيز شامل مى شود.
وى گفت: اين مركز داراى يك پزشــك است كه به صورت يك روز 
در ميان در اين مركز و چنارعليا فعاليت دارد، البته اين مركز داراى ماما، 
بهيار و دارويار، كارشناس مبارزه با بيمارى ها، بهداشت محيط، خانواده، 

پذيرش و سريدار و خدمتگزار است.
معاون درمان دانشكده علوم پزشكى اسدآباد در افتتاح اورژانس تنفسى 
بيماران كرونايى بيمارستان حضرت قائم(عج) اظهار كرد: كرونا درحال 
نزديك شــدن به يكسالگى خود بوده و يكى از نگرانى هايى كه جامعه 
را تهديد مى كند افزايش مراجعه بيماران تنفسى است كه موجب هراس 
مردم عادى و بيماران مزمن شــده و اين امر منجر به مراجعه ديرهنگام 

آنها به بيمارستان مى شود.
عاطفه ســمائى افزود: يكى از دغدغه هاى وزارت بهداشت و دانشكده 
علوم پزشــكى در باره حمايت درمانى بيماران بوده كه در همين راستا 
نسبت به ايجاد يك حاشيه امن خاكسترى در بيمارستان ها اقدام شد تا 
بيمارانى كه عالئم غيرتنفسى دارند، بتوانند از خدمات درمانى بهره مند 
شــوند و در پاييز 1399 اين امكان در بيمارســتان حضرت قائم(عج) 
اســدآباد محقق شــد. وى تصريح كرد: اورژانس تنفســى بيمارستان 
شهرســتان به صورت كامل از اورژانس غيرتنفسى جدا شده و در اين 
اورژانس امكانات كلينيك تنفسى، فيزيوتراپى تنفسى، بهره مندى از طب 
سنتى و ايرانى اسالمى، مشاوره، ترياژ تنفسى و امكان پيگيرى بيماران 

به صورت سرپايى وجود دارد.
شــايان ذكر اســت در آئين راه اندازى پروژه هاى مذكور، نماينده مردم 
اســدآباد در مجلس شوراى اسالمى، ســعيد كتابى فرماندار شهرستان 
اســدآباد، رئيس دانشكده علوم پزشــكى و خدمات بهداشتى درمانى 
اسدآباد، جانشــين فرماندهى ســپاه ناحيه فرماندهى نيروى انتظامى، 
معاونان توســعه، آموزش و درمان، رئيس دفتر حوزه رياست، مديران 
و مسئوالن دانشكده و بيمارستان و مسئوالن شهرستانى حضور داشتند.

نماينده مردم نهاوند در مجلس:
خانه تاريخى صمصام به تملك 
ميراث فرهنگى نهاوند درمى آيد

 با پيگيرى هاى به عمل آمده خانه تاريخى صمصام به تملك ميراث 
فرهنگى نهاوند درخواهد آمد.

نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اسالمى گفت: در پى تعطيلى 
موزه نهاوند و تملك ســاختمان موزه توسط شهردارى نهاوند و بنا بر 
مطالبه به حق مردم نهاوند، با پيگيرى هــاى به عمل آمده خانه تاريخى 

صمصام در آينده اى نزديك به تملك ميراث فرهنگى درخواهد آمد.
به گزارش پايگاه خبرى تحليلى گرو، عليرضا شهبازى گفت: واقعا برايم 
دردناك است كه اين شرايط پيش آمده است، هرچند به حفظ وحدت 
شهرستان معتقدم و اينكه ديگر حاضر نيستم به اختالفات كه در گذشته 
سبب توسعه نيافتگى شهرستان شده است، تنفس بدهيم، اما نبايد اجازه 
مى داديم كه كار به اينجا بكشــد و اين شرايط پيش آيد و حاال هم بايد 

دنبال راهكار بود.
وى افزود: تاكنون 2/5 ســهم از اين خانه تاريخى تملك شده كه مابقى 
آن هم با تعامل مالك خانه در شرف انجام است و با رايزنى با سازمان 
ميراث فرهنگى كشور قرار شد براى تأمين اعتبار تملك مابقى سهم خانه 

صمصام، پيگيرى الزم انجام شود.

اجراى عمليات آبخيزدارى و بيولوژيكى
 در فامنين 

ــى  ــد جهان ــن در كمربن ــتان فامني ــه شهرس ــه اينك ــه ب ــا توج  ب
ــى  ــرار دارد، در ســالجارى و به مناســبت روز جهان ــى ق فرســايش آب
ــاك و  ــايش خ ــرى از فرس ــراى جلوگي ــم ب ــدام مه ــد اق ــاك چن خ

ــده اســت. ــى انجــام ش ــظ پوشــش گياه حف
رئيــس اداره منابــع طبيعــى و آبخيــزدارى شهرســتان فامنيــن در 
ــه  ــرى از شــخم و چــراى بى روي ــاال گفــت: جلوگي ــر ب تشــريح خب

و زودهنــگام مراتــع در ســطح 57 هــزار هكتــار اراضــى ملــى 
ــت. ــده اس ــام ش ــن انج ــتان فامني شهرس

حسن زبرجدى با اشاره به اينكه جلوگيرى از چراى بى رويه كه پيش از 
موعد مقرر انجام مى گيرد، با هدف عدم فرســايش خاك انجام مى شود، 
ادامه داد: اين كار توســط اكيپ گشــت و حفاظت اداره منابع طبيعى و 

آبخيزدارى صورت مى گيرد.
وى افــزود: اجــراى عمليــات آبخيــزدارى در ســطح حــوزه مرغ آبــاد 
و رضاباغــى بــا مســاحت 4 هــزار و 466 هكتــار و بــا اعتبــارى بالــغ 
ــاك و  ــايش خ ــرى از فرس ــور جلوگي ــال به منظ ــارد ري ــر ده ميلي ب

ــدوق توســعه ملــى انجــام شــده  ــارات صن ــال رســوبات از اعتب انتق
اســت.

زبرجــدى خاطرنشــان كــرد: اجــراى عمليــات آبخيــزدارى در حــوزه 
ــار  ــا اعتب ــار ب ــزار و 405 هكت ــه مســاحت 2 ه ــدان ب ــز گل خن آبخي
ــارات صنــدوق توســعه  ــارد و 800 ميليــون تومــان از اعتب يــك ميلي

ملــى هــم انجــام شــده اســت.
وى گفــت: اجــراى عمليــات بيولوژيكــى حفاظــت خــاك بــا اجــراى 
50 هكتــار كپــه كارى و صــد هكتــار بذرپاشــى بــا اعتبــار 850 
ميليــون ريــال از محــل صنــدوق توســعه ملــى انجــام شــده اســت.

براساس  همدان پيام:  درگزين-خبرنگار   
برنامه سند توسعه شهرستان درگزين با 189 
درصد تحقق بيشــترين ميزان اشتغال را در 
بين شهرستان هاى استان كسب كرده است.

فرماندار شهرســتان درگزين گفت: ســند 
راهبردى و برنامه عملياتى توســعه اســتان 
از ابتكارات اســتاندارى بوده است؛ از اين 
جهت كه تمام نقاط استان از توسعه متوازنى 
برخودار باشــد و معيشــت مردم را بتواند 

تغيير دهد و معضل اشتغال را حل كند. 
على اصغر ناظرى پور ادامه داد: اجرا شــدن 
ســند توســعه در شهرســتان درگزيــن با 
مشكالت اساسى از جمله نبود دستگاه ها و 
زيرســاخت  مواجه بود. بــه اين دليل كه به 
شهرســتان درگزين كمتر توجه شده و الزم 
بود تحولى اساســى در آن رقــم بخورد با 
هدف اولويت قرار دادن خواست مطالبات 
جدى مردم اهداف ســند توسعه را اجرايى 
كرديــم و در ســال 98 تمام اهداف ســند 

توسعه در درگزين محقق شد.
60 واحد گلخانه راه اندازى شد

وى گفت: تنها 2 واحد گلخانه در شهرستان 
وجود داشت كه به 60 گلخانه افزايش يافته 
و درحال حاضر صد درصد زيرساخت ها و 
فضاهايى كه براى ايجاد شــهرك گلخانه اى 

الزم بود فراهم شده است.
راســتاى  در  كرد:  خاطرنشــان  ناظرى پور 
ســرمايه گذارى ملزم به جذب 120 ميليارد 
در ســال 98 بوديم كه تنهــا يك واحدمان 
حدود 500 ميليارد سرمايه جذب كرد؛ يعنى 
5 برابر عددى كه در سند توسعه تعيين شده 

بود، سرمايه گذارى جذب كرديم. 
وى خاطرنشــان كــرد: انقــالب بزرگــى 
در حــوزه زيرســاخت ها انجــام داديــم. 
در حــوزه مخابــرات و آب به انــدازه 20

ــم.  ــرفت كني ــتيم پيش ــال توانس ــا 40 س ت
ــر  ــت آمپ ــرق 12 مگاباي ــبكه ب ــت ش ظرفي
ــن  ــيد. اي ــت رس ــه 30 مگاباي ــه ب ــود ك ب
ــاى  ــتان ها و واحده ــن شهرس ــزان را بي مي

ــم. ــع كني ــد توزي ــادى باي اقتص
 شهرك گلخانه اى كرفس
 پروژه اى شاخص در كشور

درحال حاضر  كرد:  خاطرنشــان  ناظرى پور 
شهرك گلخانه اى كرفس در مرحله مناقصه 

نقشــه كار و طراحى و عملياتى شــدن اين 
گلخانه است. زمين آن مشخص شده است 
و فقط 9 هزار ميليارد ريال اعتبار مى خواهد 
تا با تأســيس آن حدود 3 هزار نفر مشغول 

به كار  شوند.
وى افزود: براساس ســند توسعه در زمينه 
گلخانه ها بايد 120 ميليــارد تومان 9 هزار 
ميليارد تومان آن مربوط به ســرمايه گذارى 
در شــهرك گلخانه اى كرفس است، به طور 
جد اين طرح شــاخص با حمايت استاندار 

پيش خواهد رفت.
ناظرى پــور ادامــه داد: در شــهرك صنعتــى 
كــه يكــى از شــاخص هاى مــا بــراى 

توســعه اســت، ده هــا واحــد توليــدى 
ميليــارد   50 حــدود  مى شــود.  مســتقر 
ســرمايه گذارى  نصــف  يعنــى  تومــان 
ــام  ــال انج ــاخت ها درح ــث زيرس در بح
ــر  ــزار نف ــود 7 ه ــى مى ش ــت. پيش بين اس
ــوند.  ــه كار ش ــغول ب ــهرك مش ــن ش در اي
وى گفت: به دنبال اين هستيم كه شهرستان 
درگزين به قطب اقتصادى شــمال اســتان 
تبديل شود و بستر را آماده مى كنيم كه شهر 
قروه درگزين گنجايش صــد تا 150 هزار 
نفر جمعيت را داشــته باشد و اين گام هاى 
اساســى است كه در راســتاى سند توسعه 

برداشته ايم.

كمالوند-خبرنــگار  نهاوند-معصومــه   
همدان پيام: پــس از رايزنى ها و مطالبه گرى 
4 ساله مردم نهاوند براى اختصاص دستگاه 
MRI، سرانجام اواخر اسفند 98 در بحبوحه 
انتخابات مجلــس يازدهم به هر زحمتى كه 
مى شــد، اين دســتگاه تحويل نهاوند شد تا 
پيگيرى ها و ديدارهاى بهرام نيا نماينده وقت 
نهاوند، با وزير سابق و فعلى وزارت بهداشت 
و درمان و تالش دانشگاه علوم پزشكى يك 
دستگاه MRI پيشرفته به ارزش 11 ميليارد 

تومان براى شهرستان اختصاص يابد.
اين دســتگاه آنچنان كه عنوان شده بود برند 
كشــور كره با قطعات سخت افزارى شركت 
فيليپس اســت كه تاكنون 7 دستگاه از آن در 
كشور و مراكز دولتى نصب و راه اندازى شده 

و درحال سرويس دهى به مردم است.
اما راه اندازى آن حواشى متعددى را به دنبال 
داشــت. اين دستگاه در اســفندماه، تحويل 
گرفته شــد اما راه اندازى نهايى نشد، همين 
سبب شــد تا صحبت از تالش براى گرفتن 

دستگاه جديد و جايگزين آن مطرح شود.
 زيمنس پاى حواشى را باز كرد

امــا نماينــده نهاوند در مجلــس يازدهم از 
تالش براى اختصاص يك دستگاه با برند و 

ويژگى هاى بهتر و باالترى خبر داد!
همين موضوع دســتگاه قبلى را به حاشيه 
كشــاند و برخى هــم از فرصــت نهايت 
اســتفاده را بــرده و آغاز به كاشــت بذر 
بى اعتمــادى در ذهن مردم نســبت به اين 
امكانات كردنــد. درحالى كه بحث نماينده 
نهاوند در مجلس يازدهــم ارتقاى كيفيت 
دســتگاه و خدمات دهى بهتر بــود. اما در 
حالتى هم نمى شــد با شرايط فعلى از خير 

حداقلى اين دستگاه گذشت.
در هر حال پروســه هاى حاشيه دار همچنان 
در فضاى مجازى ادامه داشــت تا اينكه خبر 

بازگشت دستگاهى كه سال 98 به شهرستان 
تحويل داده شــده بود، مطرح شد! اما رئيس 
بيمارســتان و سرپرســت شــبكه بهداشت 
همچنان به ثابت ماندن دستگاه و تالش براى 
راه اندازى آن معتقد بودند و اينكه فعال بايد از 
داشته ها و امكاناتى كه موجود است استفاده 

كرد.
درنهايت اينكه MRI از حاشيه بازگشت، در 
امان ماند؛ اما بحث تحويل زيمنس يا همان 
دستگاه دوم با برند بهتر از كشور آلمان مطرح 

بوده و پابرجا است.
اينكه اختصاص امكانات و تجهيزات به هر 
شهرســتان يا اســتانى معموال مورد استقبال 
مردم قرار مى گيرد اما در نهاوند حاشيه ســاز 
شــد هم خود جاى تعجب داشــت و اينكه 
هنوز ســايه حواشى انتخابات تا اوايل تيرماه 
رخت از اين شهرستان نبسته بود هم تحمل 

و تأمل بيشترى نياز داشت.
موارد متعــددى مطرح مى شــد اينكه اگر 
دســتگاه فعلــى را نگــه داريم، دســتگاه 
دومى اختصاص نخواهــد يافت، يا هزينه 
كمتر  بســيار  دســتگاه  همين  راه انــدازى 
از پيگيــرى و از صفــر آغاز كــردن براى 
اختصــاص دســتگاه دوم خواهــد بود و 
يــا برخى هم اين نظر را داشــتند كه فعال 
اين دســتگاه را راه اندازى و از تعدد تردد 
مردم به شــهرهاى اطراف مالير، همدان و 
يا بروجرد و استان هاى همجوار و تحميل 
هزينه هاى اضافى به بيمار جلوگيرى شــود 
سپس اگر شرايط فراهم شد دستگاه دوم با 

كيفيت بهتر هم خريدارى مى شود.
يك و نيم  شــده  خريدارى   MRI دســتگاه 
تسالى سايمديكس ســاخت كره جنوبى به 
ارزش 11 ميليارد تومان تحويل بيمارســتان 

شهيد قدوسى شده است.
بنا به گفته پزشكان و مديران اين حوزه، نصب 

اين سامانه پزشكى تصويربردارى از سفرهاى 
درون و برون استانى مى كاهد و روند درمان را 
سرعت مى بخشد و اينكه وجود اين دستگاه 
در شهرســتان نهاونــد از ترددهــاى متعدد 
بيماران و مراجعه به مركز استان و خطرات و 
مشكالت و تحميل هزينه هاى اضافى به مردم 

جلوگيرى خواهد كرد.
 مقدمات راه اندازى درحال پايان

با گذشــت ده ماه حاشيه دار براى MRI از 
زمان تحويل آن به شهرستان و البته حدود 
4 ســال مطالبه براى اختصاص اين دستگاه 
به بخش درمان شهرســتان، از نهايى شدن 
فعاليت اين دستگاه در شهرستان خبر داده 
مى شود و قرار اســت به زودى با گذراندن 
مراحــل مقدماتى كه تقريبــا درحال پايان 
اســت، خدمات دهى از طريق اين دستگاه 
به مردم در بيمارســتان شهيد قدوسى آغاز 

شود.
  مديــر شــبكه: 2 برنامه پيش رو 

داريم
مدير شــبكه بهداشــت و درمان شهرستان 
نهاوند كه در كاســتن حواشى و سامان دادن 
به شرايط موجود براى راه اندازى اين دستگاه 
و ارائه خدمات از طريــق آن به مردم نقش 
كليدى داشــت، از راه اندازى اين دستگاه در 
بيمارستان شهيد قدوســى در آينده نزديك 

خبر مى دهد.
سيامك دانشــور مى گويد: پس از گذراندن 
يك پروسه 4 ساله و تالش براى اختصاص 
دستگاه به شهرستان، حاال 2 برنامه پيش رو 
قرار داده ايم، نخســت اينكه با حمايت هاى 
استان  پزشــكى  علوم  شهرســتان،  نماينده 
و مســئوالن در شهرســتان، از داشــته ها و 
فرصت هايــى كه موجود اســت اســتفاده 
كنيم و دوم اينكه با فراهم شــدن شــرايط 
جديــد براى اختصــاص دســتگاه دوم با 

كيفيت بهتر هم تالش و اســتقبال خواهيم 
كــرد. برخالف آنچــه برخى افــراد بدون 
آگاهى از علم پزشــكى و مسائل مرتبط به 
آن، مطرح كرده اند، اين دســتگاه با شرايط 
فعلى پاسخگوى نياز بيماران خواهد بود و 
مى تواند نيازهاى شهرستان را در اين زمينه 

تأمين كند.
 از دستگاه دوم هم استقبال مى كنيم
دانشور با بيان اينكه تاكنون بخش عمده اى 
از مقدمــات اجرا و راه انــدازى MRI در 
نهاوند انجام شــده است، تصريح كرد: اين 
دستگاه را راه اندازى و از طريق آن به مردم 
خدمات خواهيم داد و چنانچه شرايط فراهم 
شــد و امكان اختصاص دستگاه دومى حاال 
با هر برندى باالتر و بهتر براى شهرســتان 
فراهم شــد، اســتقبال مى كنيم و از نماينده 
شهرســتان، علوم پزشكى استان و مسئوالن 
در شهرستان هم خواستار حمايت و كمك 
در اين رابطه هســتيم تا كيفيت خدمات به 

مردم را در شهرستان ارتقا دهيم.
 هزينه 6 ميلياردى
 از تحويل تا راه اندازى

دانشــور مى گويد: از زمان تحويل دســتگاه 
تاكنون كه در مرحلــه راه اندازى قرار داريم، 
بالغ بر 6 ميليارد تومان هزينه شــده است كه 
تصور مى شود كمتر از يك ماه ديگر فعاليت 

آن آغاز شود.
 اظهارنظر درباره خدمات تجهيزات 

بر عهده شبكه است
دانشور درباره برخى نظرات و صحبت هاى 
افراد غيرمســئول و كارشناس درباره دستگاه 
و امكانــات و تجهيزات حــوزه درمان هم 
درباره  پاســخگويى  تنهــا مرجع  مى گويد: 
تجهيــزات، امكانات و خدمــات و هرآنچه 
به اين حوزه مرتبط اســت، بر عهده شــبكه 

بهداشت و درمان شهرستان است.

مدير بهداشت و درمان نهاوند:
باالخره حاشيه هاى دستگاه MRI نهاوند تمام شد

■ خدمات دهى دستگاه  MRI به زودى در بيمارستان قدوسى آغاز مى شود

فرمانداردرگزين اعالم كرد

درگزين رتبه يك استان 
در ايجاد اشتغال

كمك ميليونى خير درگزينى 
به دانش آموزان كم برخوردار

خيــر  پيــام:  همــدان  درگزين-خبرنــگار   
كارت   776 شــاهنجرينى  حميــد  نيك انديــش 

هديــه يــك ميليــون ريالــى معــادل 776 ميليــون 
ــوزان كم برخــوردار شهرســتان  ــه دانش آم ــال ب ري

ــرد. ــدا ك ــن اه درگزي
مديريــت  عمومــى  روابــط  گــزارش  بــه 
درگزيــن،  شهرســتان  پــرورش  و  آمــوزش 

بــا هــدف آمــاده كــردن شــرايط مناســب 
بــراى دانش آمــوزان كم برخــوردار در مســير 
ــه همــت واالى خيــر  تحصيــل در شهرســتان، ب
نيك انديــش حميــد شــاهنجرينى، 776 كارت 
ــوزان  ــه دانش آم ــى ب ــون ريال ــك ميلي ــه ي هدي

كــرد. اهــدا  كم برخــوردار 
كم برخــوردار  دانش آمــوزان  بــه  كمــك  وى 
ــته و در  ــود دانس ــار خ ــروم را افتخ ــق مح مناط
زمينــه تأميــن هزينــه ديگــر دانش آمــوزان نيازمنــد 
نيــز قــول همــكارى داده اســت. در ادامــه يحيــى 

ــرورش  ــر اداره آمــوزش و پ شــجاعى حاصل مدي
ــه ديگــران جــزو  ــان كــرد: نيكــى ب در جلســه بي
اصــول و محــور همــه خوبى هــا اســت و انفــاق 
ــان  ــد من ــه ديگــران موهبتــى اســت كــه خداون ب

ــد.  ــش مى كن ــدگان اليق ــب بن ــط نصي فق
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ميزان فروش اوراق در اليحه بودجه 1400 
بايد تعديل شود

 متأســفانه ارقام بودجه در فروش اوراق در اليحه 1400 افزايش 
بســيار زيادى نسبت به ســالجارى دارد و بايستى آن را تعديل كنيم، 
بودجه شــركت هاى دولتى و درآمدهاى دولت واقعى نيســت و بايد 

ساختار آن را اصالح كنيم.
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى در 
گفت وگو با فارس درباره اليحه بودجه 1400 اظهار كرد: پيش بينى هايى 
كه از پيش انجام شــده و هزينه هاى اوراقى كه در بودجه هاى سنوات 
گذشته از سوى دولت انجام شده است، نشان مى دهد كه ما در زمينه 

اوراق در سال 1400 به هيچ وجه وضعيت خوبى نخواهيم داشت.
حميدرضا حاجى بابايى در توضيح بيشتر افزود: متأسفانه ارقام بودجه 
در اليحــه 1400 درباره فروش اوراق افزايش بســيار زيادى دارد و 
بايســتى اين افزايــش را به نحوى در اليحه و با اســتفاده از اصالح 

ساختار بودجه تعديل كنيم.
نماينده همدان و فامنيــن در مجلس تصريح كرد: بودجه حدود 841
هزار ميليارد تومان اســت كه 250 هــزار ميليارد آن يعنى ماليات ها و 
حقوق گمركى درآمد واقعى محســوب مى شــود و بقيه را نمى توان 

به عنوان منبع حساب كرد.
وى اظهــار كرد: يكى از مشــكالت اساســى در اليحــه به بودجه 
شــركت هاى دولتى بازمى گردد؛ زيرا عدد و رقم بودجه شركت هاى 

دولتى واقعى نيست.

رژيم صهيونيستى پاسخ ترور شهيد 
فخرى زاده را دريافت مى كند

 مجازات آمران داخلى و خارجى به شــهادت رســاندن شــهيد 
فخرى زاده الزامى است، رژيم صهيونيستى پاسخ ترور شهيد فخرى زاده 

را دريافت مى كند.
عضو كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفت وگو با ايســنا 
با اشــاره به شــهادت فخرى زاده گفت: قطعا نظام ســلطه در مقابل 
پيشرفت هاى مختلف جمهورى اسالمى در زمينه هاى علمى و نظامى 
ســكوت نخواهد كرد؛ زيرا اكنون تــوازن در منطقه در حوزه نظامى 
به نفع جمهورى اســالمى ايران است و در حوزه علمى نيز رتبه 15 را 

در جهان و رتبه نخست را در منطقه به دست آورده است.
حجت االســالم احمدحسين فالحى در ادامه افزود: در همين موضوع 
مبــارزه با ويروس كرونا بايد توجه كنيم ما دومين كشــور بوديم كه 
درگير اين ويروس شــديم، دومين كشــور بوديم كه شيوع را كنترل 
كرديم و دومين كشــور هم بوديم كه كيت هاى تشخيص كروناى ما 

توسط همين شهيد بزرگوار و پژوهشگران توليد شد.
نماينده همدان و فامنين در مجلس بيان كرد: ســاليانى بود كه به دنبال 
ترور اين بزرگوار بودند اما موفق نشده بودند، اين بار نيز از پيچيده ترين 
و جديدترين عمليات تروريستى براى تحقق اين هدف شوم استفاده 
كردند كه اعتراف هم كردند رژيم صهيونيســتى اين كار را انجام داده 
است، يكســرى عامالن اين حادثه افراد فريب خورده داخلى هستند 
كه قطعا به مجازات خود خواهند رســيد، يكســرى آمران داخلى و 
خارجى نيز مطرح است، آنان كه در نگاه سلطه گران نظام را تضعيف 
مى كنند و به دشــمن گرا مى دهند از نظر ما آمران داخلى هستند كه از 
دستگاه هاى امنيتى و قوه قضاييه درخواست مى كنم اينها را نيز تحت 

پيگرد قرار دهد.
رئيس مجمع نمايندگان اســتان اضافه كرد: آمــران بيرونى كه رژيم 
صهيونيستى و استكبار جهانى است قطعا به سزاى عمل خود خواهند 
رسيد زيرا  پيش تر مجازات رفتار خود را تاحدى شاهد بودند اگرچه 
اين مجازات هنوز كامل نشــده اســت، رژيم صهيونيستى بايد بداند 
درباره چنين جنايتى پاســخ قاطعانه اى را دريافت مى كند كه بار ديگر 

دست به دامن اروپا و ديگر كشورها خواهد شد.

آزاديخواه براى نظارت انتخابات به ونزوئال 
اعزام شد

 هيأت بلندپايه اى از جمهورى اسالمى ايران با محوريت كميسيون 
امنيت ملى و سياست خارجى و همچنين گروه دوستى پارلمانى ايران 

- ونزوئال به اين كشور اعزام شدند.
به گزارش مهر، حجت االسالم والمسلمين احد آزاديخواه نماينده مالير 
در مجلس شوراى اسالمى كه يكى از اعضاى گروه دوستى پارلمانى 
ايران و ونزوئال محســوب مى شود براى نظارت بر انتخابات مجلس 

ونزوئال به اين كشور سفر كرد.
بــا توجه به اتهاماتى كه آمريكا عليــه ونزوئال مطرح مى كند تا فرايند 
انتخابات در اين كشور زير سؤال برود، ونزوئال از كشورهاى مختلف 
دنيــا دعوت كرده تا ضمن اعزام نمايندگانى به اين كشــور، بر روند 

انتخابات پارلمانى آنها نظارت داشته باشند.
بر اين اســاس شــهريار حيدرى و ابوالفضل عمويى نايب رئيس و 
سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس، محمدرضا 
صباغيان بافقى و ابوالفضل ابوترابى از اعضاى كميســيون امور داخلى 
و شــوراهاى مجلس نيز ديگر نمايندگانى هستند كه براى نظارت بر 

انتخابات پارلمانى اين كشور به ونزوئال سفر كردند.

ابراز نگرانى تروئيكاى اروپا از نصب 
سانتريفيوژهاى جديد در نطنز

 ســه كشــور اروپايى عضو برجام ضمن ابراز نگرانى از تصميم ايران براى 
نصب سانتريفيوژهاى جديد در تأسيســات نطنز، ادعا كردند اين اقدام ناقض 

توافق هسته اى و مخالف ديپلماسى است.
به گزارش فارس، كشــورهاى فرانسه، آلمان و انگليس روزگذشته در بيانيه اى 
مشــترك در واكنش به قانون گفتند: «اگر ايران درباره حفظ فضاى ديپلماسى 

جدى است، بايد از توافق تبعيت كند».
تروئيكاى اروپايى مدعى شــدند: «با نگرانى شــديد به قانون اخير كه توسط 
پارلمان ايران تصويب شــده، توجه مى كنيم. [قانونى] كه اگر اجرا شود، به طور 
اساسى برنامه هسته اى ايران را توسعه داده و دسترسى هاى نظارتى آژانس اتمى 

را محدود مى كند».

سابقه امنيتى مهم نيست
 ذهنيت امنيتى نباشد

 وقتى مى گوييد آدم هايى سابقه امنيتى دارند انگار هركس با اين سابقه باشد 
حتماً ديدگاه امنيتى دارد! به گزارش ايسنا، سخنگوى دولت در ديدارى گفت: 
آدم هايى را مى شناســيم كه اصًال سابقه امنيتى ندارند اما ديدشان امنيتى است و 
كسانى در جاهاى ديگرى هســتند و هيچ سابقه امنيتى ندارند اما ديدگاهشان 

امنيتى است، پس مهم تفكر افراد است نه سابقه شان.
على ربيعى در ادامه همچنين افزود: همه بايد تالش كنيم به ســمت نظام چند 
حزبى پيش برويم. جناح راهكار نيست. كسى از جناح برنامه نخواهد خواست 
و جناح در برابر مشكالت و بى برنامگى ها پاسخگو نيست. بايد موانع ساختارى 
سر راه تحزب را برداريم. وقتى ساختار حزبى وجود نداشته باشد افراد به سمت 

كارهاى جناحى مى روند.

قدردانى رئيس قوه قضاييه از نمايندگان مجلس 
به دليل تصويب قانون لغو تحريم ها

 رئيس قوه قضاييه از نمايندگان مجلس به دليل تصويب قانون قانون «اقدام 
راهبردى براى لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت» قدردانى كرد و گفت كه 

فشار آوردن به مردم ما بى هزينه نيست.
به گزارش خانه ملت، آيت ا... سيدابراهيم رئيسى در جلسه روزگذشته شوراى 
عالى قوه قضاييه گفت: در اين ميدان پيام اين اقدامات به همگان آن اســت كه 
هرگونه فشــار بر ملت بزرگ ايران اســالمى، بى هزينه نيست و هزينه ها بايد 

پرداخت شود. 
وى همچنين افزود: هزينه آنها را در اين رابطه بايد باال برد و راه آن هم افزايش 
توليد اهرم ها و مؤلفه هاى قدرت است؛ بنابراين هرچه توليد اهرم ها و مؤلفه ها 

را در اين ميدان افزايش دهيم، دست ما پر مى شود.

 آگهى مزايده عمومى خانه هاى سازمانى (مرحله سوم) (انتشار نوبت دوم) 

سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان

مبلغ ضمانتنامه قيمت پايه كارشناسىشرحرديف
آدرس(ريال)

واحد مسكونى با پالك ثبتى 1
1/1367/10587 به متراژ 204 متر مربع

همدان – خيابان مهديه ، پشت بيمارستان 72/060/000/0004/000/000/000
بوعلى ، كوچه اطلس 2 پالك 55

آپارتمان با پالك ثبتى 1/5796/8572 به 2
متراژ 85/18 متر مربع

همدان- ميدان پاسداران، بلوار شاه حسينى 4/560/000/000250/000/000
آپارتمان هاى مسكن و شهرسازى

آپارتمان با پالك ثبتى 19/3089/5294 به 3
متراژ 93/5 متر مربع

همدان ، شهرك مدنى ، فاز 2 ، بلوك 14 ، 4/488/000/000250/000/000
طبقه سوم ، واحد 9

آپارتمان با پالك ثبتى 19/3089/5295 به 4
متراژ 93/5 متر مربع

همدان ، شهرك مدنى ، فاز 2 ، بلوك 14 ، 4/488/000/000250/000/000
طبقه سوم ، واحد 10

* متقاضيان جهت شركت در مزايده مى بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را به صورت ضمانتنامه بانكى و يا واريز به حساب شماره 4065004507730048 
به همراه كپى شناسنامه و كارت ملى و فيش واريزى و فرم پيشنهاد قيمت در پاكت الك و مهر شده پس از ثبت در دبيرخانه سازمان به واحد امور مالى 

سازمان (آقاى نپتونى) تحويل و رسيد دريافت نمايند. (ضمانتنامه از تاريخ صدور سه ماه اعتبار داشته باشد.)
* كليه مراحل برگزارى مزايده از مرحله دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكتها از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس 

www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
* تاريخ انتشار آگهى مزايده در سامانه ستاد مورخ 1399/09/17 مى باشد. 

* مهلت زمانى دريافت اسناد مزايده از ساعت 10 صبح مورخ 1399/09/17  لغايت 14 ظهر مورخ 1399/09/18 مى باشد. 
*مهلت زمانى ثبت اسناد مزايده در سامانه و تحويل پاكت الف به سازمان (واحد امور مالى) و بازديد از ملك از 1399/09/19 لغايت 1399/09/29 در ساعات 

ادارى به جز ايام تعطيل امكان پذير مى باشد. 
*زمان بازگشايى پاكات و برگزارى مزايده سازمان راس ساعت 10 صبح  مورخ 1399/09/30 در محل سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان تشكيل 

خواهد شد. 
* سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مى باشد. 

* بهاى ملك بصورت كامال نقدى از برنده مزايده دريافت خواهد شد. 
* چنانچه برنده مزايده جهت انعقاد قرارداد ظرف مدت 3 روز اقدام ننمايد سپرده وى بنفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و به اين صورت تا نفر 

سوم ادامه خواهد داشت. (به شرط اينكه كليه قيمتها باالتر از قيمت پايه كارشناسى باشد)
* متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و جهت هماهنگى براى بازديد از ملك فوق الذكر به سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان واحد امور مالى 

آقاى مجتبى نپتونى مراجعه و يا با شماره 38386501-081 داخلى 118 تماس حاصل فرماييد.
* قابل ذكر مى باشد كليه اسناد مى بايستى توسط مزايده گر به امضاء و اثر انگشت ممهور و در سامانه ستاد بارگذارى گردد و در صورت عدم انجام كار 

پاكت شخص بازگشايى نمى گردد. 
(م الف 1270)

ســازمان مديريــت و برنامــه ريــزى اســتان همــدان در نظــر دارد در اجــراى ضوابــط و مقــررات مربــوط بــه آييــن نامــه اجرايــى مــاده 8 قانــون 
ســاماندهى و حمايــت از توليــد و عرضــه مســكن و اصالحيــه آن  بــر مبنــاى قيمــت كارشناســى رســمى دادگســترى و بــا رعايــت قوانيــن و 
مقــررات بــا شــرايط نقــدى از طريــق ســامانه تــداركات دولــت الكترونيــك بــا شــماره مزايــده 2099004146000003 امــالك در اختيــار خــود را  

بــه شــرح ذيــل از طريــق مزايــده و حاكــم نمــودن آييــن نامــه معامــالت دولتــى بــه فــروش برســاند. 

كارت دانشجويى به نام اميرساالر جاويدفر، فرزند محمدرضا، 
به شماره شناسنامه 0018993303 ، به شماره دانشجويى : 

9332175004 رشته صنايع از دانشگاه بوعلى سيناهمدان مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهـي مزايـده

على افشارى - رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان كبودراهنگ 

واحد  دو  تعداد  دارد  نظر  در  كبودراهنگ  شهرستان  خيريه  امور  و  اوقاف  اداره 
آپارتمان مسكونى را از طريق مزايده به اجاره واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان مى توانند جهت شركت در مزايده و دريافت اسناد،مدارك و تضامين 
شركت در مزايده از تاريخ نشر اين آگهى لغايت 1399/09/28 به اداره اوقاف و امور 

خيريه شهرستان كبودراهنگ واحد اجارات مراجعه نمايند. (م الف 314)
تلفن تماس: 08135222988 داخلى 2

محمد ترابى»
 چند روز پيش ســتاد انتخابات كشــور خبر داد 
كه ثبت نام داوطلبــان انتخابات شــوراهاى شــهر 
و روســتا از ســــاعت 8 صبح روز چهارشنبه 20
اســفندماه 99 آغاز مى شــــود و به مــدت 7 روز 
نيز ادامه دارد. شــوراى شــهر مجلسى درون شهرى 
اســت كه نمايندگان آن توســط مردم همان شــهر 
انتخاب مى شوند. وظيفه اصلى اين مجلس «انتخاب 
شــهردار»، تصويب بودجه و نظــارت بر عملكرد 
شهردارى هاســت. ديگر وظايف شوراهاى اسالمى 
شــهر در حوزه نظارت، پژوهــش و برنامه ريزى و 

تصويب بودجه است.
پس از پيروزي انقالب اسالمي شوراها به عنوان يكي 
از ســاختارها و نهادهاي برخاسته از عزت بخشي و 
احترام به افكار مردم در جامعه جايگاه ويژه اي يافتند 
و امــام خميني(ره) رهبر كبير انقالب آن را به عنوان 

يكي از خواسته هاي مردم، پيوسته مطرح مي كردند.
با تدوين و تصويب قانون اساســي بر اثر تالش ها و 
اقدام هاي مجدانه مرحوم آيت ا... طالقاني شوراهاي 
اســالمي به عنوان يكي از اركان جمهوري اسالمي 

مطرح و تثبيت شد.
در اوايــل انقالب با پيگيري هاي جهاد ســازندگي 
شوراهاي اسالمي تشكيل و آغاز به فعاليت كردند، 
ولــي به دليل نبود قانون مناســب و كارآمد، متوقف 
شدند.نخستين قانون شــوراهاي اسالمي كشور در 
ســال 1361 از تصويب مجلس شــوراي اسالمي 
گذشــت و در جريان حوادث پس از انقالب 5 بار 
دســتخوش تغييرات و اصالحات قــرار گرفت و 
باالخره در سال 1375 آخرين اصالح آن به تصويب 
مجلس پنجم رسيد و با تشكيل دولت آقاي خاتمي 
انتخابات شوراهاي اسالمي در سال 1377 فراهم شد 
و نخســتين دوره نمايندگان شوراهاي اسالمي شهر 
و روســتا از تاريخ 1378/2/9 فعاليت خود را آغاز 

كردند.
البته به گفته حجت االســالم احمدحســين فالحى 
نماينده همدان و فامنين در جلســه روز يكشــنبه 
شوراى شهر همدان، طرح جامع مديريت شهرى كه 
كليات آن نيز در كميسيون شوراها به تصويب رسيده 
است، عملكرد شوراها را دستخوش تغيير كرده و بر 

اختيارات آنها بيفزايد. 
حال مى خواهيــم در روزنامه همدان پيام در چندين 
گزارش تاريخچه شوراهاى برخى از شهرهاى بزرگ 

استان را مورد بررسى قرار دهيم.
شوراى شهر همدان درحال حاضر از 9 كميسيون و 

11 عضو تشكيل شده است. 
ارديبهشت ماه سال 96 همزمان با انتخابات رياست 
جمهور 11 عضو فعلى شوراى شهر همدان انتخاب 
شــدند كه در اين ميان به نقل از على تعالى فرماندار 
وقت همدان، حميد بادامى نجات با كسب 23 هزار 
و 491 رأى و بيشــترين آرا بين نامزدهاى انتخابات 
شــوراهاى شــهر بخش مركزى همــدان به عنوان 

نخستين عضو شورا انتخاب شد.
دوره يكــم؛ مير عفراتى، فاطمه دباغيــــان، اقدس 
لقمانيــان،  رضا  ايــــزدى،  محمدجــواد  طالبيان، 
طاهــره ايزدى، ســــيدعلى اكبر فاميــــل كريمى، 
پژمان محبى، محمود مسگريان، ســيدمحمد كاظم 
حجازى، ده عضو دوره نخست شوراى شهر همدان 

بودند كه در سال 77 كار خود را آغاز كردند. 
دوره دوم؛ قاســم مســتقيم، سيداحمد حســنى حلم، 
رضا عزتــــى و على اكبر نظرى، فاطمــه دباغيان، 
طاهره ايزدى، ســــيدعلى اكبر فاميل كريمى، پژمان 
محبى، محمود مسگريان و سيدمحمدكاظم حجازى 
منتخبان مردم براى دوره دوم شــوراى شهر همدان 

بودند. 
دوره سوم؛ فاطمه دباغيان، نرگس نورا... زاده، محسن 
صادقيان، محمدســعيد بيات، فاطمــه باغبان بهار، 
مهرنــوش نجفى راغــب، رضــا غالمى خجســته، 
ســيداحمد حســنى حلم، محمدرضا الياسى و رضا 
ميرزايى نيز اعضاى تشــكيل دهنده ســومين دوره 

شوراى شهر همدان بودند. 
دوره چهارم؛ ابراهيم مولوى، على رحيمى فر، كامران 
گردان، حســين قره باغى، نرگس نورا... زاده، محمد 

تبريزى شــهروى، سيدمجيد موسوى، 
رضايى،  على  غالمى خجســته،  رضا 
محمدعلى  حســنى حلم،  سيداحمد 
پــرزاد، على اكبر نظــرى، حميدرضا 
طبى مسرور، محمدرضا الياسى و رضا 
ميرزايى نيز اعضاى منتخب مردم در 

چهارميــن دوره شــوراى 
شهر همدان بودند. 

سيدمســعود  پنجم؛  دوره 
عسگريان، ابراهيم مولوى، 
كامران  رحيمى فــر،  على 

گردان، حميد بادامى نجات، حســين قره باغى، مريم 
روانبخش، رضوان سلماسى، نرگس نورا... زاده، على 
فتحى و اكبر كاووسى اميد نيز از اعضاى تشكيل دهنده 

دوره پنجم شوراى شهر همدان هستند. 
■ در حال حاضر

 اعضاى دوره پنجم شوراى شهر همدان
1- سيدمسعود عسگريان(رئيس شورا)

2- ابراهيــم مولوى(نائــب رئيــس و رئيس مركز 
مطالعات و پژوهش ها)

3- على رحيمى فر(رئيس كميسيون فنى عمرانى)
4- كامران گردان (رئيس كميسيون خرمات شهرى، 

حمل و نقل و ترافيك و محيط زيست)
5- حميد بادامى نجات(رئيس كميسيون برنامه بودجه 

و مالى)
6- حســين قراباغى(رئيــس كميســيون اقتصــاد 

سرمايه گذارى و گردشگرى)
7- مريــم روانبخش(رئيس كميســيون حقوقى و 

رسيدگى به شكايات مردمى)
8- رضوان سلماسى(عضو شورا)

9- نرگس نورا... زاده(رئيس كميسيون شهرسازى و 
معمارى)

مواضع اين منتخبان مردمى در شوراى شهر همدان 
در دوره هاى مختلف، با يكديگر متفاوت بوده است. 
دوره هاى يكم و دوم اتفاق نظر در ميان اعضاى شورا 
به نسبت 3 دوره اخير بهتر بوده است. البته اين مسأله 
از يك لحاظ مى تواند به علت تجميع اكثريت اعضا از 
يك حزب مشترك و از سوى ديگر نبود اختالفات 
عميق در ميان احزاب رقيب در كشور نسبت به حال 

حاضر،  باشد. 
شاهد اين مسأله هستيم كه اختالف ديدگاه طرفداران 
و اعضاى 2 حزب اصلى اصولگرا و اصالح طلب در 
كشور نسبت به سال ها و دهه هاى گذشته بيشتر شده 
است، از اين رو سطح اختالفات ميان مسئوالن اين 2

حزب از سطح كشورى گرفته تا شهرى بيشتر شده 
است. دوره ســوم و چهارم شورا به نسبت 2 دوره 
نخستين، با چالش هاى بيشترى ميان اعضا همراه بود، 
با اين حال مى توان گفت كه بيشترين اختالف نظر ها 
را در ميان اعضاى شــوراى شهر فعلى يافت. يكى 
از مســتنداتى كه مى توان بر اين مسأله صحه گذارد، 
تعدد تغيير در بدنه شهردارى از جلمه خود شهرداران 

است. 
اميررضا يوسفيان نخستين شهردار منتخب اعضاى 
شــوراى شــهر همدان كه يك ماه پس از آغاز كار 
اين شورا (ارديبهشت ماه 78) يعنى در 11 خردادماه 
ســال 78 كار خود را آغاز كرد تا پايان مدت 4 ساله 
مديريــت خود در شــهردارى همدان مشــغول به 

خدمت بود.
خســرو سامرى نيز همانند يوسفيان پس از انتصاب 
در 9 ارديبهشــت ماه 82 توسط دومين شوراى شهر 
همدان، توانست 4 سال در پست مديريتى خود باقى 

بماند. 
با اين حال مديريت شــهردارى همدان كه بر عهده 
حســين على قلى زاده بود، تنها توانســت يك سال 
اعتماد اعضاى ســومين دوره شوراى شهر را داشته 
باشد و پس از انتصاب وى در 19 آبان ماه سال 86 در 
آذرماه سال87 مديريت شهردارى همدان دستخوش 

تغيير شد. 
سيدمسعود عسگريان آخرين شهردار معتمد سومين 
دوره شــوراى شهر بود كه پس از قلى زاده روى كار 
آمد و در ابتداى كار چهارمين دوره شــورا كار خود 

را به پايان رساند. 
اعضاى چهارمين دوره شــوراى شهر همدان بارى 
ديگر اميررضا يوسفيان كه مورداعتماد نخستين دوره 
شورا بود را برگزيدند. وى كه در شهريورماه سال 92

توسط شورا براى پست شهردارى انتخاب شده بود، 
اين بار نتوانست كار خود را به پايان برساند و پس از 
گذشت 9 ماه از بازگشت وى به مديريت شهردارى، 

با استعفاى ناگهانى از اين منصب كناره گيرى كرد. 
اعضاى شــوراى چهارم با 3 هفتــه وقفه درنهايت 
سيدمحمد رسولى را گزينه مناسبى براى شهردارى 
همدان ارزيابى كردند و در پايان خردادماه 93 به وى 

رأى مثبت دادند. 
در پايان عباس صوفى شهردار فعلى همدان، آبان ماه 
سال 96 با كسب ده رأى مثبت از 11 رأى اعضاى 
پنجمين دوره شوراى شــهر همدان، توانست كار 
خود را در مديريت شهردارى آغاز كند. با اين حال 
و با وجود اينكه شــوراى پنجم تاكنون شــهردار 
خود را عوض نكرده است، اما شاهد اختالفات و 
چالش هاى ميان شورا و شهردارى بر سر انتصاب 

مديران بوده ايم. 
از سوى ديگر با توجه به شرايط سياسى-حزبى حال 
حاضر كشور و ايجاد شكاف و اختالفات در ميان 2
حزب رقيب، مى توان گفت كه در اين دوره شــاهد 

برخى جناح كشى ها ميان اعضاى اين شورا هستيم. 

بررسى اعضا و عملكرد شوراى شهر همدان در ادوار مختلف

رشد نگاه هاى حزبى-سياسى 
در شوراى شهر همدان

به مناسبت گراميداشت روز دانشجو از دانشجويان 
مؤسسه دارااليتام قدردانى شد

 مؤسسه دارااليتام مهديه همه ساله با فرا رسيدن 16آذرماه و روز داشنجو از دانشجويان 
تحت حمايت خود تكريم مى كند.

به گزارش مسئول روابط عمومى مؤسسه دارااليتام، در سالجارى با توجه به شيوع ويروس 
كرونا و اهميت حفظ سالمت دانشجويان مددجو، مؤسسه مراسم حضورى برگزار نكرد 

ولى از همه دانشجويان با پرداخت مبلغ 2 ميليون ريال و هديه غيرنقدى قدردامى كرد.
سيدامير آقاميرى افزود: درحال حاضر مؤسسه دارااليتام 60 دانشجوى تحت حمايت دارد 
كه با پرداخت كمك هزينه تحصيلى، وام دانشــجويى، برگزارى همايش هاى دانشجويى، 

تشويق دانشجويان برتر، بازاريابى اشتغال فارغ التحصيالن و... از آنها حمايت مى كند.

هوشيارى و همفكرى ميان ايران و سوريه 
بيش از پيش ضرورى است

 در ديدار محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان و فيصل مقداد، وزير امور خارجه 
سوريه مسائل مختلف دوجانبه، منطقه اى و بين المللى و همچنين مبارزه مشترك عليه تروريسم 

مورد بررسى و گفت وگو قرار گرفت. 
به گزارش ايسنا، 2 طرف با اشاره به روابط گسترده و راهبردى بر اراده خود براى گسترش و 
تحكيم مناسبات تأكيد و پيرامون توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه اقتصادى تبادل نظر كردند.
ظريف در ابتداى مالقات ياد و خاطره مرحوم وليد معلم وزير امور خارجه فقيد ســوريه را 
گرامى داشــت و ضمن تبريك به فيصل مقــداد، آمادگى خود براى همكارى با وزير خارجه 

جديد سوريه را ابراز داشت. 
وزير امور خارجه كشــورمان در اين ديدار با ابراز خرسندى از ادامه روند سياسى در سوريه، 
حمايت جمهورى اسالمى ايران از روند آستانه را مورد تأكيد قرار داد و برگزارى اجالس اخير 

آوارگان را مثبت ارزيابى كرد. 
 ظريف با تشريح شرايط و تحوالت اخير منطقه، ضرورت هوشيارى و همفكرى ميان ايران، 

سوريه و ساير كشورها را بيش از پيش ضرورى دانست.
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مدارس غيردولتى مى توانند از ديگر اپليكيشن ها 
هم استفاده كنند

 مديركل مدارس و مراكز غيردولتى وزارت آموزش و پرورش به ممنوع نبودن استفاده 
از اپليكيشن ها و نرم افزارهاى آموزشى مجازى ديگر در مدارس غيردولتى در كنار شبكه 
شــاد، اشاره كرد. سعيد صالح بيان كرد: درصورتى كه اوليا شكايتى درباره رعايت نكردن 
ســاعات مصوب تدريس در فضاى مجازى دارند مى توانند شكايت خود را در سامانه 
مشاركت ها ثبت كنند. وى در گفت وگو با ايسنا، درباره استفاده از اپليكيشن هاى ديگر به 
جز شــاد در مدارس غيردولتى، اظهار كرد: مدارس غيردولتى همانند ساير مدارس بايد 
وارد شبكه شــاد مى شدند، اما اين اجازه داده شده كه اگر مى خواهند خدمات افزوده اى 

در بسترهاى ديگرى ارائه دهند كه با هماهنگى ادارات مى توانند اين كار را انجام دهند.

همكارى بيمه هاى تكميلى با برنامه نسخه الكترونيك 
سازمان تأمين اجتماعى

 مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعى اعالم كرد كه به منظور پيشگيرى از اختالل در 
ســامانه نسخه الكترونيك، ارتقا و اصالح سامانه در ســاعات 12:30 شب تا 6 صبح 
انجام مى شود و پيگيرى الزم براى همكارى بيمه هاى تكميلى و اتصال به سامانه نسخه 

الكترونيك نيز درحال انجام است.
به گزارش ايرنا، مصطفى ساالرى ارتباط مداوم مديران و كارشناسان ستادى با مديران و 
كارشناسان استان ها را نيز حائز اهميت عنوان كرد و گفت: اداره كل درمان غيرمستقيم 
هر روز با 2 اســتان جلسه كارشناسى گذاشته و شــرايط استان ها را با دقت رسيدگى 

مى كنند تا اين برنامه به بهترين شكل ممكن در سطح كشور اجرايى شود.

ايجاد 150 هزار شغل براى مددجويان كميته امداد
 معاون اشــتغال و خودكفايى كميته امداد اعالم كرد كه از ابتداى سالجارى تاكنون 

150 هزار شغل براى خانواده هاى تحت حمايت كميته امداد ايجاد شده است.
بــه گزارش مهر، حجت ا... عبدالملكى، اظهاركرد: تا پايان ســالجارى ايجاد 200 هزار 
فرصت شغلى مســتقيم هدف گذارى شده است كه با همكارى شبكه بانكى، اين آمار 
محقق خواهد شــد. وى با اعالم آمادگى اين نهاد براى پذيرش مسئوليت اشتغال خرد 
روســتايى و خانگى كل كشور افزود: با آغاز مجلس يازدهم، طى مكاتبه اى كه رئيس 
كميته امداد با رياست مجلس انجام داد، اعالم شد كميته امداد آماده است اين مسئوليت 
ملى و سنگين را بپذيرد و در مقابل آن پاسخگو باشد؛ به شرط آنكه اختيارات و منابع 

موردنظر در اختيار اين نهاد قرار گيرد.

تداوم اجراى طرح مديريت كرونا 
به شيوه محله و خانواده محور در همدان

 معاون جوانان جمعيت هالل احمر اســتان همدان اعالم كرد كه 
اجــراى طرح مديريت و كنترل اپيدمى كوويد-19 به شــيوه محله و 

خانواده محور در استان همدان كماكان ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومى جمعيت هالل احمر، مريم پاك بين با اشاره 
به اهميت مقابله با ويروس منحوس كرونا و لزوم رعايت پروتكل ها 
اظهار كرد: مشاركت فعال و سازمان يافته مردم و محالت و همكارى 
بين بخشى وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى و جمعيت هالل 
احمر از اقدامات قابل توجه در زمينه پيشگيرى از ويروس كرونا بود.

وى افزود: با شــروع اين همكارى، طــرح مديريت و كنترل اپيدمى 
كوويد-19 به شيوه محله و خانواده محور با شعار «هر خانه يك پايگاه 
سالمت» اجرا و استراتژى سپردن كنترل كوويد-19 به مردم محالت 
با بهره گيرى از ايجاد هماهنگى و مشاركت گسترده وزارت بهداشت، 
جمعيت هالل احمر و اعضاى ســازمان هاى مردم نهاد درحال انجام 

است.
معــاون جوانان جمعيت هالل احمر اســتان همــدان هدف كلى از 
اجــراى اين طرح را مديريت و كنترل اين بيمارى از طريق هماهنگى 
بين بخشــى اعالم كرد و گفت: با انجام ايــن اقدامات و قطع زنجيره 

انتقال ويروس با مشاركت مردم امكان پذير است.
وى افــزود: با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى توســط مردم و انجام 
اقدامات پيشــگيرانه، استان همدان از وضعيت قرمز خارج شده و در 
حالت نارنجى است و در راستاى پيشگيرى از بازگشت وضعيت قرمز، 
نظارت بر اجراى پروتكل هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى در 

مراكز تهيه و توزيع مواد غذايى و واحدهاى صنفى ادامه دارد.
پاك بين افزود: داوطلبان هالل احمر ملبس به كاور ســازمان جوانان 
و كارت شناســايى معتبر با همكارى گروه بهداشت محيط محالت، 
ارزيابى و نظارت بر اماكن تهيه و توزيع و واحدهاى صنفى ادارات و 
مراكز ارائه خدمات مردمى، نظارت بر اجراى پروتكل هاى بهداشــتى 
در ادارات، بانك ها، محل هاى تجميعى، بازارها ميادين ميوه و تره بار را 

با بهره گيرى از چك ليست هاى مرتبط برعهده دارند.
معاون جوانان جمعيت هالل احمر استان همدان افزود: نحوه صحيح 
ماســك زدن، رعايــت فاصله گذارى اجتماعــى و توصيه به رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى، نظــارت و ارزيابى عملكرد اصناف شــامل 
نانوايى ها، ابزارفروشى ها، سوپرماركت ها، فروشگاه ها از ديگر اقداماتى 

بوده كه توسط ناظران سالمت مورد تأكيد قرار مى گيرد.
وى يادآور شــد: اعضــاى جمعيت هالل احمــر همچنين در كنترل 
ورودى شهرهاى اســدآباد، كبودراهنگ، فامنين و نهاوند با همكارى 

نيروى انتظامى اين شهرستان ها مشاركت داشتند.
پاك بين گفت: تاكنون 74 نفر از برادران و 7 نفر از خواهران در قالب 

47 تيم اماكن زير پوشش را نظارت داشته اند.

آفتاب اقتصادى: شرط ادامه ثبات قيمت مسكن چيست؟
 از كليد خوردن به در، كى رسيد به شرط گذارى!!

آرمان ملى: تغييرات راديكال مردم را نااميدتر مى كند 
  مردم ديگه چيزى براى از دست دادن ندارن!! 

آسيا: كاهش وابستگى به دالر
  تحويلش نگيريد حساب كار مياد دستش!!

آفتاب اقتصادى: تورم روند كاهشى نخواهد داشت 
 ديگه جون گرفته؛ از اين بيدا نيست كه با اون بادا بلرزه!! 

ابتكار: چتر بورس بر سر انتخابات 1400
 بورسم مى  خواد به هر روشى شده جاشو تو سال جديد باز كنه!!

اعتماد: دانشجويان در غربت كرونا 
 فقط اين ويروس بى شــاخ و دم بود كه تونســت در دانشگاه 

رو ببنده!!
اقتصاد برتر: دغدغه مسكن 1400

 دغدغه هاى سال جديد زودتر از خودش تحويل شد!!
بهار: رسوب موتورسيكلت هاى فرسوده در ريه شهر
 خوبه كرونا اومد درگير شدن ريه رو ُمد كرد!!

تجارت: اليحه بودجه زير تيغ نقد
 بدون شرح!!

ثروت: بهبود وضع اقتصادى ايران با كاهش قيمت ارز
 ميگن تا يكى نميره، يكى ديگه زنده نميشه!!

جهان صنعت: سقف توانايى هاى ايران
 كاش قبل از اينا آستانه تحملش رو اندازه گيرى مى گرفتين!!
جمهورى اسالمى: آزمون و خطا بس است، كرونا را جدى بگيريد

 ديگه تا االن هر راهى براى تست اين ويروس بوده رو رفتيم!!
سياست روز: جاى خالى اعداد معقول در بودجه

 نگران نباشين!! با سياست گذارى معقوالنه پُر مى شه!!
عصر اقتصاد: چشم انتظار شب چله

 ديگه امسال بايد عالوه بر يلدا، ميزبان كرونا هم هستيم!!

كشف 400 ميليون ريال چوب جنگلي قاچاق 
در مالير 

 فرمانده انتظامي شهرستان مالير، از كشف 400 ميليون ريال چوب 
جنگلي قاچاق از يك دستگاه كاميون در اين شهرستان خبر داد. 

محمدباقر ســلگي افزود: در راســتاي برخورد قاطعانه با ورود انواع 
كاالي قاچاق، مأموران مبارزه با جرايم اقتصادي در ايست و بازرسي 
حرم آباد در حين كنترل محورهاي مواصالتي منتهي به شهرســتان به 

يك دستگاه خودروي كاميون مشكوك شدند.
به گزارش پايگاه خبري پليس، وى افزود: با هماهنگي دستگاه قضايي 
اين خودرو به منظور بررسي دقيق تر مدارك و محموله آن متوقف شد.

اين مقام مســئول در ادامه سخنان خود افزود: با بازرسي به عمل آمده 
توســط مأموران، از داخل خودرو، مقدار 13 هــزار كيلوگرم چوب 
جنگلي بدون مجوز قانوني به ارزش 400 ميليون ريال كشف شد كه 

با تشكيل پرونده، متهم تحويل مراجع قانوني شد.
فرمانده انتظامى شهرستان مالير در پايان افزود: برخورد قاطعانه پليس 
مالير با ورود انواع كاالي قاچاق و از جمله چوب هاي جنگلي به عنوان 

يكي از منابع طبيعي مهم و ثروت ملي در دستور كار قرار دارد.

اجراي طرح ارتقاى امنيت اجتماعي 
در اسدآباد 

 فرمانده انتظامي شهرستان اسدآباد از دستگيري 14متهم در نتيجه 
اجــراي طرح ارتقاى امنيت اجتماعي پليس، در روز گذشــته در اين 

شهرستان خبرداد. 
افشــين ياري بيان كرد: در پي اســتمرار اجراي طــرح ارتقاى امنيت 
اجتماعــي پليس، به ويژه منطقه اي كه بــا هدف ناامن كردن محالت 
جرم خيز، پاكســازي نقاط آلــوده و ارتقاى احســاس امنيت در بين 
شهروندان انجام مي شــود، يگان هاي انتظامي شهرســتان اسدآباد با 
بهره گيــري از توان و امكانات موجود به اجــراي طرح هاي مربوطه 
پرداختند. به گزارش پايگاه خبري پليس، وي با اشاره به نتايج اجراي 
طرح افزود: عالوه بر كشــف مقداري انواع مواد مخدر، تعداد 5 نفر 
معتاد و خرده فروش موادمخدر، يك نفر جلبي، 2 نفر ســارق و 6 نفر 

به دليل ارتكاب به ساير جرايم دستگير شدند.
ياري در اين مدت از اجراي طرح ارتقاى انضباط اجتماعي ســخن به 
ميان آورد و گفت: در نتيجه اجراي طرح تعداد 6 دستگاه وسائط نقليه 

مزاحم و متخلف توقيف و روانه پاركينگ شدند.

كشف بيش از 4 تن چوب قاچاق در بهار 
 فرمانده انتظامي شهرســتان بهار از توقيف يك دستگاه خودروي 

حامل 4 تن و500 كيلو چوب قاچاق در اين شهرستان خبر داد. 
بزرگعلي نوري گفت: مأموران انتظامي شهرستان بهار در راستاي طرح 
مبارزه با قاچاق كاال، حين كنترل خودروهاي عبوري به يك دســتگاه 
خودرو كاميونت حامل چوب مشكوك شدند. به گزارش پايگاه خبري 
پليــس، وي افزود: مأموران پس از هماهنگي قضايي و در بازرســي 
از اين خــودرو 4 تن و 500 كيلوگرم چــوب قاچاق و بدون مجوز 
كشــف كردند و خودروي حامل بار نيز توقيف شد. نوري با اشاره به 
دستگيري يك متهم در اين باره، ادامه داد: ارزش محموله كشف شده 

برابر نظر كارشناسان 250 ميليون ريال برآورد شده است.

 اين روزها آفتاب كه غروب مى كند و شهر 
به سوى تاريكى مى رود، تازه چشم هايمان به 
جمال ساختمان هايى روشن مى شود كه ممكن 
اســت نگاهمان در طــول روز حتى يك بار 
هم بــه آنها نيفتاده باشــد! خيلى وقت ها اگر 
همان ســاختمانى كه هر روز صبح از جلوى 
آن رد مى شــويد را پس از تاريكى هوا ببينيد 
نمى شناسيد! افسوس كه همه چيز، كاذب شده!

مطمئناً برايتان پيش آمده است كه شب هنگام 
در برخى مناطق متراكم شــهر، از كنار يكى از 
برج ها و يا آپارتمان هاى بلندقامت، رد و محو 
به اصطالح نورپــردازى و فوران پرقدرت اين 
حجم عظيم نور در فضا شــده باشيد! اما آيا 
آن لحظه احوال ساكنان آن خانه ديواربه ديوار 
كنارى يا همان ساختمان روبه رويى اش را در 
ذهنتان مجســم كرده ايد؟ آيا مى توانيد تصور 
كنيد اين حجم از نور تا چه حد مى تواند براى 
آنها آزاردهنده باشــد و خواب آرام شب را از 
آنها ســلب كند؟ صرفنظر از ساير جنبه هاى 
غيراصولى اغلــب اين گونه نورپردازى ها، اين 
همسايگان، همان كسانى هستند كه اين روزها 
گوش هايمان پر شــده از گاليه هاى به حقشان 
كه ما شــب ها خواب نداريم! امان از اين همه 

نور!
فردگرايى هــا در به نمايــش درآوردن چهره 
خارجى ســاختمان ها، نتيجــه اى جز بر هم 
خوردن توازن، آرامش شهروندى و درنهايت، 
تضييع حقوق شــهروندان نخواهد داشــت؛ 
نكته اى كه توجه به آن، در شــرع و عرف ما، 
بســيار ستودنى و بايسته اســت. امروز آنچه 
در نماى بيرونى ســاختمان، يكى از مهم ترين 
بخش ها در طراحى آن به شــمار مى آيد؛ زيرا 
عالوه بــر اينكــه به نوعى هويتــى درخور به 
ساختمان مى بخشد، بر روى فضا و نماى شهر 
نيز تأثيرى شــگرف دارد. خواه مثبت و خواه 
منفى! به عبارتى ســيماى روز و شب شهر، به 

ميزان زيادى متأثر از ساختمان هاى ماست.
سيماى شبانه در واقع تصور مخاطب از شهر، 
هنگام شب است و شناخت درك مبانى نظرى 
آن مى تواند در ارتقاى كيفيت فضاى شــهرى 
تأثير گسترده اى داشته باشــد. مقوله سيماى 
شبانه شهر بايد به طور همزمان با طراحى هاى 
اوليه برنامه ريزى هاى شهرى مورد مطالعه قرار 
گيرد و ميزان اثرگذارى معماران و سازندگان 

بر آن، از نظر پنهان نماند.
نورپردازى، آميزه اى است از تالقى اعجازآميز 

علــم و هنر چنان كــه از ديربــاز تاكنون در 
طراحى هاى شــهرى به مدد ســيماى شهرى 
آمده و تاكنون نيز پيشرفت هاى خود را براى 
شهرســازى مان در طبق اخالص نهاده است 
.اما آنچه در عمل مى بينيم چيزى نيســت جز 
نــورآزارى!  و تضييع حقوق همســايگان در 

بافت هاى متراكم شهرمان.
در ســال هاى اخير اســتقبال از نورپردازى 
نماى ســاختمان بســيار زياد شــده اســت 
.البتــه اين اســتقبال بى دليل نيســت؛ زيرا با 
تكنيك هاى جديــدى كه براى نورپردازى به 
منصه ظهور پيوســته، شكل بنا مورد تأكيد و 
گاه مبالغه قرار گرفتــه و جلوه بهترى از آن 
ارائه مى گردد .اين روزها شاهد رشد فزاينده 

ســاختمان هايى هســتيم كه بــا نورپردازى 
چشــمگير، زيبايى اغراق شده خويش را به 
رخ مى كشــند! گهگاه اما از همين زيبايى هم 
خبرى نيســت! نور را هدفمندانه و ترفندوار 
به كار مى گيرند، نواقص خود را مى پوشانند 
و با ايجاد خطاى ديد و به كمك ذات زيباى 
نور، براى خود، زيبايى كاذب خلق مى كنند! 
زيبايى  به قيمت ســلب آسايش همسايگان! 
البته كه اين از پيشــرفت هاى نورپردازى هاى 
نوين است و نمى توان توانايى هاى تكنولوژى 
جديــد را انكار كرد. اما حقوق شــهروندى 
چه مى شــود؟ داســتان آلودگى هــاى نورى 
و همچنين بصرى در شــهر مــا تا كجا قرار 
اســت ادامه يابد؟ اينك كوچه و برزن شهر 
ما پر شــده از آپارتمان هايى كه شب هنگام، 
تيرهاى روشــنايى معابر نيز جلويشــان لُنگ 
مى اندازند و براى خود، نورافكنى اند! سال ها 
پيش، اين گونه نورپردازى هاى پُرحجم، فقط 
براى تأمين امنيت و ديد كافى، تعريف بناها و 
اماكن خاص، نشان گذارى هاى شهرى، مراكز 
گردشــگرى، يادمان ها، معابــر و تالقيگاه ها 

و... محدود مى شــد. هويت شهر را تعريف 
مى كرد و به قــول خودمانى ها براى خودش 
ارج و قــرب و تعريفى داشــت. امروز اما به 
دلخواه ســازندگان، انگار تمــام آپارتمان ها 
و ســاختمان هاى شــهر هم جزو اين بناهاى 
كليدى شــهرند.گويا آپارتمان عظيم  الجثه سر 
كوچه ما به اندازه آرامگاه ابوعلى سينا خاص 
است و بايد بدرخشــد! آپارتمان سر خيابان 
شــما نيز بايد پابه پاى يادبود باباطاهر عريان، 
نورانى و خاص باشــد! آن برجى كه دور تا 
دورش كوچه هــاى كم عرض و بافت متراكم 
و تودرتو اســت بايد شــب هنگام با شدت 
تمام بدرخشــد و يك تنه جورِماه را بِكشد! 
به واقع اين چه منطقيست! اين كدام وجهه از 
معمارى اصيل ماست؟ به واقع آيا اين رقابت 
در خويشتن نمايى و عرصه منيّت هاى افراطى 
و مخرب نيســت؟ خاموش و روشن شدن و 
يا شدت نورِ بدنه برخى از اين ساختمان هاى 
پرحجم و بلند گه گاه به حدى عجيب اســت 
كه هيــچ توجيهى براى چرايــِى وجود آنها 
در بافت متراكم مســكونى اطرافشان، منطقى 

نيســت. به راســتى اين راه كــه مى رويم به 
مصرف گرايى،  فردگرايى،  است؟  كدامين سو 
تجمل گرايى، افــراط و زياده روى و هر آنچه 
امكانــش باشــد را به كار مى گيريــم تا همه 
ساختمان هايمان را آرايِش نورى كنيم! بى هيچ 
ضرورت و منطقى! چون دلمان مى خواهد؟

به نظر مى رســد زمان آن فرا رســيده اســت 
كه در الگوهاى شــهرى مشــخصا در بافت 
متراكم تدابير هدايت و يا تعديل كننده در اين 
خصوص اتخاذ گردد. البته كه ورود با تدابير 
بازدارنــده غالباً ماحصلــى نامطلوب برجاى 
مى گذارد. در ضرورت اتخاذ تدابير الزم همين 
بس كه با همين سرعت قارچ گونه اگر به پيش 
رويم در آينده اى نزديك شهرمان تبديل به يك 
توده حجيم نورانى خواهد گشــت و اثرى از 

آرامش شبانه در خانه هايمان نخواهد ماند.
توجه به هر آنچه ذكر شد، در معمارى كنونى 
نه تنها كيفيت فضاهاى شهرى، بلكه همسازى 
بناهــا را با بســتر مكانى افزايــش مى دهد و 
همانند بناهاى به جا مانده از گذشتگان، روح 
جاودانــه اى را در فضاى شــهرى و معمارى 
مى دمد. نورپردازى مناســب و به جا مى تواند 
يكى از عوامل تقويت كننده هويت يك شهر يا 
مكان و ارتقادهنده شخصيت ويژه آن محسوب 
شود و آرامش فضاهاى شخصى، سلسه مراتب 
مكانى، آرامش شــهروندى و افزايش زيبايى 
بصرى را به ارمغان آورد. مى تواند به خوانايى 
شهر، نمادپردازى هاى اصولى و امنيت شهرى 
كمك كند و در يك كالم؛ مى تواند رنگ تعلق 

به شهر ببخشد!
* مريم مختارى نژاد كارشناس ارشد معمارى 
پژوهشگر و نويسنده

نورپردازى 
يا نورآزارى؟

   نشست خبرى شهردار و جمعى 
از مديران شهرى همدان، آغازگر 

امســال  كه  اســت  رويدادى 
3 ســاله شــد، رويدادى به 
نام «جشــنواره شــهروندان 
برگزيده» كه با معرفى بهترين 
شــهروندان هــدف ايده آلى 

همچون شــهر برتر را در ســر 
ديگرى  عنوان  شايد  تا  مى پروراند 

را هم به القــاب پايتخت تاريخ و تمدن 
بيفزايد.

اين ايده كه در پاييزى ترين روزهاى ســال 99، 3
ســالگى اش را به جشــن گرفته، هرسال بزرگ تر 
و پخته تر از گذشــته با جبران كم وكاستى ها سعى 
مى كند به تنوع شاخص ها و مؤلفه هايش اضافه كند 
تا افرادى در طيف ها و گروه هاى مختلف بتوانند در 
اين رقابت خود را محك زده و صاحب نام و نشان 

شهروند برگزيده شوند.
سيدمسعود عسگريان به مناسبت آغاز به كار سومين 
جشنواره شهروند برگزيده همدان در جمع اصحاب 
رسانه، اظهار كرد: ما سال هاست به دنبال اين مسأله 
هســتيم كه در حوزه مديريت شهرى، شهروندانى 
را كه در اين حوزه ها همكارى داشــته و در ارتقاى 
زندگى بهتر در شهر مؤثر بودند و توانستند همدان 
را در سطح كشور مطرح كنند، شناسايى و قدردانى 

كنيم.
وى بــا بيان اينكه در ســالجارى اين برنامه به دليل 
شيوع ويروس كرونا با وقفه مواجه شد اما باالخره 
به مرحله اجرا رســيد، تصريح كــرد: هدف ما از 

برگزارى اين جشــنواره شناسايى و 
شــهروندان  از  تعدادى  معرفى 
است كه در حوزه هاى مختلف 
شهرى اقداماتى داشته و يا با 
برنامه هاى ما همسويى دارند 
تــا از رفتارهــاى اجتماعى 
و شــخصى آنها الگوسازى 
صورت گيــرد و در آموزش 
شــهروندى به كار برده شــود تا 
درنهايت به شــهرى آبادتر و توســعه 

يافته تر دست يابيم.
رئيس شوراى اسالمى شهر همدان درباره برگزارى 
اختتاميه اين برنامه اظهار كرد: اميدواريم تا رسيدن 
زمان اختتاميه شرايط همدان از نظر شيوع ويروس 
كرونا، ســفيد شود و برنامه را در فضاى باز برگزار 
كنيــم، در غير اين صــورت از فضاى مجازى بهره 
خواهيــم برد. وى افزود: برگزارى اين جشــنواره 
موجب شده كه شــهروندان به سمت سالم سازى 
محيط ســوق داده شــده و بر كاهش آســيب هاى 
اجتماعى تأثير داشته باشــد، البته آمار كمى هنوز 
در دســترس نيست و نتيجه قطعى در گرو بررسى 

علمى و دانشگاهى است.
عسگريان تصريح كرد: هرچه تعداد اين الگوها در 
سطح شهر بيشتر و آثار عملكرد آنان گسترش يابد، 
در آينده نه چندان دور، شهروندان برگزيده بيشترى 
خواهيم داشت و شهر ايده آل ترى حاصل مىشود 
كه درنهايت مى توانيم همدان را در كشــور به يك 

الگو تبديل كنيم.
وى با بيان اينكه با برگزارى اين جشــنواره به دنبال 

اين هســتيم كه گوشــه اى از خدمات 
ارزشــمند مردم را به اســتحضار 

عموم برسانيم، ادامه داد: افرادى 
هســتند كه از هــر حيث در 
ارتقاى شــهروندان همدان در 
اصالح امــور گام هاى مؤثرى 
برمى دارنــد و مــا در تــالش 

هســتيم تا در اين برنامه به عموم 
شهروندان معرفى كنيم.

مســئوليت پذير  شــهروندان   
سرمايه هاى ارزشمند براى توسعه

شهردار همدان هم گفت: شهروندان مسئوليت پذير 
سرمايه هاى ارزشمند براى توسعه شهرى و پيشرفت 

در اهداف مديريت شهرى هستند.
عباس صوفى در نشست خبرى به مناسبت سومين 
جشنواره شهروندان برگزيده به شكل فضاى مجازى 
از آغاز ســومين جشنواره «شــهروندان برگزيده» 
با هدف شناســايى، معرفى شــهروندان مسئول در 
حوزه هاى مختلف با شــعار «همدان، شــهر برتر 
با شــهروندان برتر» خبر داد، و افزود: شــهروندان 
مسئوليت پذير ســرمايه هاى ارزشمند براى توسعه 
شــهرى و پيشــرفت اهداف و برنامه هاى مديريت 
شهرى هستند.وى با اشــاره به اينكه ثبت نام براى 
شركت در جشنواره شهروندان برگزيده از 15 آذرماه 
آغاز شــده، اظهار كرد: فعاليت دبيرخانه جشنواره 
شهروند برگزيده مستقر در مركز همايش هاى قرآنى 
شــهر همدان آغاز شــده و اميدواريم اين دوره از 
جشنواره پربارتر و موفق تر از 2 دوره گذشته برگزار 

شود.

رئيس جشنواره شهروندان برگزيده 
همدان با بيان اينكه شهروندان 
برگزيــده، الگــوى جامعه 
هستند   اضافه كرد: استفاده 
از تجربه و تــوان آنها در 
برنامه ها و اهداف آموزش 
شــهروندى داراى اهميت 
گفت:  صوفى  است.  ويژه اى 
اصول  از  يكى  فرهنگ  موضوع 
مهم و محورى مديريت شهرى است 
كه جشنواره شــهروند برگزيده نيز در چارچوب 

همين رويكرد و اصل مهم برگزار مى شود.
رئيــس جشــنواره شــهروندان برگزيــده بيان 
كرد: دراين جشــنواره شــهروندان اخالق مدار، 
قانون پذير، كوشا، مسئوليت پذير و خالق معرفى 
مى شوند تا با الگوســازى در جامعه زمينه براى 
ارتقاى فرهنگ و آموزش هاى شــهروندى فراهم 

شود.
رئيــس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى 
شــهردارى همدان نيز در اين نشست اظهار كرد: 
در ســال هاى97 و 98 جشنواره شهروند برگزيده، 
برگزار شد و امسال نيز سومين دوره اين جشنواره 
را برگــزار مى كنيــم. روح ا... وجدى هويدا افزود: 
عالقه مندان براى ثبت نام در سومين دوره جشنواره 
شــهروندان برگزيده همدان مى توانند از تاريخ 15
www. آذرماه تا 20 دى براى ثبت نام به وب سايت
TCF .hamedan.ir:globe_with_

meridians مراجعه كنند.
وى بــا بيان اينكــه در ايــن دوره 14 نفر به عنوان 

شــهروند افتخارى در بخش هاى مختلف انتخاب 
مى شوند، گفت: با توجه به بخش ويژه كرونا ممكن 

است افراد برگزيده به 20 نفر هم برسند.
رئيس ســازمان فرهنگــى، اجتماعى و ورزشــى 
شهردارى همدان درباره بودجه برگزارى جشنواره 
هم عنوان كرد: در دومين دور اعتبار جشــنواره 3

ميليارد ريــال بود كه امســال افزايش ده درصدى 
پيش بينى شده است.

وجدى در رابطه با چگونگى معرفى و شناســاندن 
افراد برگزيده در دوره هاى گذشــته و اين دوره نيز 
تأكيد كرد: براى معرفى افراد برگزيده اقداماتى چون 
چاپ ويژه نامه در مطبوعات، چاپ كتاب، استفاده از 
اين افراد در شوراى محالت و حضور در برنامه هاى 
تلويزيونى را در دســتور كار داشته و داريم. رئيس 
ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
همدان تصريح كرد: در شــوراى سياســت گذارى 
جشنواره نمايندگانى از فرماندارى، سپاه پاسداران 
انقالب اســالمى، كانون پرورش فكرى كودكان و 

نوجوانان نيز حضور دارند.
 اثرات برگزارى جشــنواره «شــهروند 

برگزيده» بر شهروندان رصد مى شود 
محمدرضــا عراقچيان نيز با بيــان اينكه هدف اين 
جشــنواره ارتقــاى فرهنگ شهرنشــينى و تبديل 
شهرنشين ها به شــهروند است، اظهار كرد: افرادى 
هستند كه در شهر فقط زندگى مى كنند و در مقابل 
افرادى نيز هستند كه نسبت به شهر خود دلسوز و 
دغدغه مند هستند، اما به مراتب عالى تر نرسيده اند و 
افرادى هســتند كه واقعا دلسوز شهر هستند و اين 
جشــنواره به دنبال ايجاد دغدغه در افراد نسبت به 

شهر است.
 وى گفت: اتفاقى كه شــهردارى و شــوراى شهر 
با برگزارى اين جشــنواره به دنبال آن است ارتقاى 
دانش شــهروندى اســت و اين مهم با مشاركت 

سراسرى شهروندان محقق خواهد شد.

رئيس شوراى اسالمى شهر همدان: 

هدف «جشنواره شهروند برگزيده» تبديل همدان به شهر الگو در كشور است


