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دعوت متفاوت و هنرمندانه 
به عدالت اجتماعى

 1- چنــد روزى اســت كــه پرويــز 
پرستويى، هنرمند مردمى، محبوب و مشهور 
كبودراهنگى با نامه اى كه به رئيس جمهور 
نوشــته و در فضاى مجازى منتشــر كرده، 
توجه جامعه را به عملكرد رئيس جمهور، 

معطوف كرده است....

 2021 ژانويـــه    14   1442 جمـــادى االول   30   1399 مـــاه  دى   25 پنجشـــنبه  
تومـــان   3000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   3951 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 
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فرهنگسراى 
«هنر و رسانه» 
آماده تحويل 
به اهالى رسانه 
همدان

معلم نهاوندى 
برگزيده  جشنواره 
«مهتاب در نور»

اولتيماتوم 
مديركل ورزش 
به باشگاه پاس

براى پاداش پايان 
خدمت كاركنان 
دولت سقف 
پرداخت تعيين 
مى شود

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

بازار مسكن در همدان جان ندارد
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83 خانه شناسنامه دار شدند

خانه ميرابيان ملى شد

بنام يگانه هستى عالم
تقدير و تشكر

با نهايت احترام و ادب و در كمال تواضع و ارادت و با عرض سپاس، بدين وسيله مراتب قدردانى 
و تشكر خود را از يكايك شما سروران، دوستان، آشنايان، على الخصوص مديران دستگاه اجراى استان، 

امام جمعه محترم شهرستان بهار، فرماندار محترم شهرستان بهار، اصحاب رسانه استان و شهرستان مديران دستگاه 
اجراى شهرستان، اصحاب فرهنگ و هنر و مديران كانال هاى خبرى شهرستان بهار، كه با ارسال پيام تسليت و يا تماس تلفنى 

تسلى بخش خاطر ما بودند و ابراز همدردى كردند، صميمانه تقدير و تشكر مى كنم.
 اميدوارم خداوند بزرگ عنايت فرمايد تا بتوانم لطف و زحمات يكايك شما عزيزان را در شادى جبران كنم .

حبيب شهنــوازيــان

همدان نخستين استان تاب آوركشور شد 
■ معاون رئيس سازمان مديريت بحران كشور: رويكرد اصلى تاب آورى طراحى با آسيب پذيرى كمتر و انعطاف پذيرى بيشتر است

فرماندار رزن در ديدار با همدان پيامى ها عنوان كرد

ساماندهى صادرات 
رازيانه از مسير جديد
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 مديركل كميته  امداد امام خمينى(ره) 
استان همدان از بهره مندى تمام مددجويان 
كميته امداد از دفترچه بيمه درمانى، بيمه 

تكميلى و پزشك خانواده خبر داد.
پيمــان تركمانه در گفت وگــو با فارس 
بــا بيان اينكه توجه به تأمين ســالمت و 
بهداشــت خانواده هاى تحــت حمايت، 
از جملــه مهم ترين خدمــات اين نهاد با 
توانمندســازى محرومان است،  رويكرد 
اظهار كرد: تمام خانواده هاى زيرپوشــش 

اين نهاد براى بهره مندى از خدمات بيمه 
ســالمت، داراى دفترچه بيمه بوده و 90 
درصد هزينه هــاى درمانى آنها به صورت 

رايگان تأمين است.
وى بــا تأكيد دوباره بــر اهميت موضوع 
تأمين سالمت نيازمندان افزود: از آنجايى 
كه ده درصد از هزينه هاى درمان، در زمان 
مراجعه بــه مراكز كلينيكى و پاراكلينيكى 
بايد توســط بيمــار، به عنوان فرانشــيز 
پرداخت شود، تمام مددجويان از خدمات 

بيمــه تكميلى هم برخوردار هســتند كه 
بــا ارائه اين خدمــت، تقريباً صد درصد 
هزينه هاى درمانــى مددجويان به صورت 

رايگان است.
مديــركل كميته امداد امــام خمينى(ره) 
همدان با بيان اينكه براى تسهيل و بهبود 
فرايند درمان نيازمندان، همه خانواده هاى 
تحــت حمايت داراى پزشــك خانواده 
هستند، عنوان كرد: براى پرداخت كمك 
هزينه فرانشــيز به مددجويان، در قالب 

بيمه تكميلى، بيش از يك ميليارد و 500 
ميليــون تومان در 9 ماهه امســال هزينه 

شده است.
وى بــا بيان اينكه بيمــاران صعب العالج 
خانواده هاى زيرپوشش، عالوه بر خدمات 
فوق، از خدمات ويــژه اى نيز برخوردار 
هســتند، گفت: در 9 ماهه امســال 352 
ميليــون تومــان در زمينه هــاى مختلف 
درمانى به اين افراد زيرپوشش مساعدت 

شده است.

پيش بينــى  مركــز  كارشــناس   
هواشناســى اســتان همدان از افزايش 
دمــا تا پايان هفته تــا 6 درجه و عبور 
يك ســامانه بارشى از آسمان در امروز 
كه شــرايط را براى خروج آالينده ها از 

استان فراهم مى كند، خبر داد.
روح ا... زاهدى در گفت وگو با ايســنا، 
اظهار كرد: براســاس آمارهاى موجود، 
دى و بهمن ماه، سردترين ماه هاى سال 
هستند اما امسال در دى ماه دماى هواى 

مطلق افزايش داشته است.
وى تصريح كــرد: از نظر ميانگين دما 
تغيير محسوســى نســبت به سال هاى 
گذشته نداشتيم اما دماهاى مطلق براى 
دى ماه مى توانست ســردتر از دماهاى 
موجود باشــد و از طرفــى تقريبًا هيچ 
بارشى در اين ماه تاكنون نداشتيم و تا 

پايان ماه نيز نخواهيم داشت.

كارشــناس مركز پيش بينى هواشناسى 
اســتان همدان بــا بيان اينكــه تا روز 
جمعه هواى همدان 6 درجه سلسيوس 
افزايــش پيدا مى كنــد، توضيح داد: از 
امروز دماى هوا در استان افزايش پيدا 
مى كند اما از روز شنبه دوباره هوا سرد 

خواهد شد.
وى خاطرنشان كرد: امروز و فردا هواى 
اســتان صاف و آفتابى است و به دليل 
پايدارى هــوا در شــهرهاى بزرگ و 
صنعتى آلودگى هوا مشــاهده مى شود 
اما از روز پنجشــنبه بــا توجه به اينكه 
يك سامانه از شمال غرب كشور عبور 
مى كنــد كه براى ما در روز پنجشــنبه 
ابرناكى و در روز جمعه وزش باد را به 
همراه دارد و شرايط را براى ناپايدارى 
ايجاد مى كنــد، انباشــت آالينده ها را 

نخواهيم داشت.

 رئيــس دانشــگاه آزاد همــدان از 
بازگشــايى و برگــزارى كالس هــاى 
عملــى، كارگاهى و آزمايشــگاهى در 
ترم دوم دانشگاه ها منوط به مجوز ستاد 
ملى مقابله با كرونا و وزارت بهداشت، 
درمــان و آموزش پزشــكى با اولويت 
توجه به سالمت دانشجويان، خبر داد.

مرتضــى قائمــى در گفت و گــو بــا 
خبرنــگار مــا دربــاره نحــوه آغــاز تــرم 
دوم ســال تحصيلــى جــارى دانشــگاه 
آزاد  دانشــگاه  كــرد:  اظهــار  آزاد، 
همــدان آمادگــى دارد بــراى دروس 
آزمايشــگاهى  و  كارگاهــى  عملــى، 
امــا  باشــند  دانشــجويان  پذيــراى 
تــرم  بــراى  دانشــجويان  حضــور 
ــه مجــوز  ــده در دانشــگاه منــوط ب آين
ســتاد ملــى كرونــا و وزارت بهداشــت 

ــت. اس

وى تأكيد كرد: بســيارى از دانشجويان 
دانشــگاه هاى جامع علمــى كاربردى 
فنى و حرفه اى، بومى همان شــهر و  و 
محل  دانشگاه  در  به تحصيل  مشــغول 
زندگى هستند، درصورتى كه ستاد ملى 
كرونا مجوز صادر كند، امكان برگزارى 
دروس عملى براى اين دانشجويان هم 

وجود دارد.
حضــورى  برگــزارى  دربــاره  وى 
ــوزش  ــا آم ــه ب ــورى ك كالس هــاى تئ
ــت،  ــام اس ــال انج ــى درح الكترونيك
حضــور  بــراى  اولويــت  گفــت: 
دانشــجويان در دانشــگاه بــا دروس 
آزمايشــگاهى  و  كارگاهــى  عملــى، 
اســت بــا وجــود ايــن، ســالمتى 
ــه  ــت ك ــت اس ــجويان در اولوي دانش
درصــورت فراهــم آمــدن شــرايط، در 

مى يابنــد. حضــور  دانشــگاه 

بهره مندى مددجويـان كميتـه امداد 
 از خدمـات بيمـه اى و پـزشك خانـواده

شرايط خروج آالينده ها 
از آسمان همدان فراهم مى شود

بازگشايى دانشگاه ها 
مشروط به مجوز ستاد كرونا است

چتر حمايتى تأمين اجتماعى 
آب مى دهد

بيمـه اى كه 
بالى جـان است
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

دعوت متفاوت و هنرمندانه 
به عدالت اجتماعى

 1- چند روزى است كه پرويز پرستويى، هنرمند مردمى، محبوب 
و مشــهور كبودراهنگى با نامه اى كه به رئيس جمهور نوشــته و در 
فضاى مجازى منتشر كرده، توجه جامعه را به عملكرد رئيس جمهور، 

معطوف كرده است.
وى در ايــن نامــه، كارهايى را كه حســن روحانى در اين 8 ســال 

مى توانست انجام دهد و نداد به وى يادآورى كرده است.
2- پرســتويى در اين نامه قصد نداشته كارنامه رئيس جمهور را ورق 

بزند و تنها، دو موضوع و اقدام نكرده را يادآورى كرده است.
پرســتويى به روحانى يادآورى كرده؛ براى مــردم فقير و نيازمند در 
حاشيه شهرهاى تهران و استان ها و كشورمان هيچ كارى نكرديد و در 
اين 2 دوره يك بار ســراغ هنرمندان كه بيشتر نقش مهمى در انتخاب 

شما داشتند را نگرفتيد.
3- پرســتويى در اين نامــه اقداماتى كه در اين ســال كرونايى براى 
رفع مشــكل از محرومان جامعه با گروهى كه دارند و با جمع آورى 
كمك هاى مردمى انجام داده را برشــمرده كــه اقدامات قابل توجهى 
اســت و البته مواردى از آن نيز در اســتان انجام و اطالع رسانى شده 

است.
ســفرهاى دوره اى براى توزيع ارزاق، ساختن درمانگاه، ساختن خانه 
براى كپرنشينان، ساختن مدرســه و پروتز براى دست هاى قطع شده 

توسط گاندوها... بخشى از كارهاى اين گروه است.
4-پرستويى در ادامه اين نامه از مشاهدات خود نوشته كه فقر مطلق، 
بى خانمانى و بيكارى، بى آبى، بى هويتى (بدون شناسنامه، كارت ملى، 
يارانه) نداشتن مسكن، درمانگاه، مدرسه و تغذيه بيداد مى كند و براى 
اثبات اين حرف ها از رئيس جمهور خواسته؛ يك سفر همراه ما ميهمان 
باشــيد، بياييد و از نزديك ببينيد كه چه كارهايى مى توانستيد بكنيد و 

نكرديد يا به گوشتان نرسيده.
5- پرستويى در اين نامه، دعوت متفاوتى از رئيس جمهور براى جبران 

كم كارى در اين 2 حوزه داشته است.
وى خطاب به رئيس جمهور نوشــته؛ بياييد يك سفر دوره اى در اين 
روزهاى آخر كه مســئوليت داريد با هــم به جاهايى كه عرض كردم 
داشته باشــيم. بياييد ســرى به اهالى فرهنگ و هنر بزنيد. ديگر اين 

فرصت پيش نخواهد آمد 
6- نامه پرســتويى دربردارنده دو موضوع مهم است، گسترش فقر و 
توزيع ناعادالنه امكانات در جامعه كه با فشارهاى اقتصادى و دعواهاى 
سياسى چپ و راست بر سر قدرت، شدت يافته و وضعيت بد زندگى 
هنرمندان كه گرفتار محدوديت هاى كرونا شــده اند و كسى هم حالى 

از آنها نمى پرسد.
دو واقعيتى كه اگر رئيس جمهور فعلى هم به آنها توجه كند، داوطلبان 
انتخابات رياســت جمهورى نيز بايد به آنهــا توجه كنند و براى آنها 

برنامه داشته باشند.
7- عدالت اجتماعى موضوع بسيار مهمى است كه اين روزها دوباره 
در آســتانه انتخابات رياســت جمهورى مطرح شده و اين بار در نامه 
هنرمند سرشــناس و متعهد، پرويز پرســتويى به شــكلى متفاوت و 
با صراحت بيشــتر و دعوتى هنرمندانه از رئيــس جمهور به عدالت 

اجتماعى، مطرح شده است.
وضعيــت عدالت اجتماعى، تشــديد اختالف طبقاتــى و افزايش 
فاصله شــمال با جنوب شهرها و شــهرها با روستاها موضوعاتى 
مشــهود در جامعه است كه پسنديده كشــور و نظام نيست و اين 
وضعيــت اگر تدبير و كنترل نشــود و مردم عدالــت اجتماعى و 
مساوات را احســاس نكنند و داوطلبان رياست جمهورى در اين 
مســير گام برندارند، تداوم اين وضعيت بســيار براى آينده كشور 

پرهزينه و خطرناك خواهد بود.

افزايش ترافيك جاده هاى استان 
با كاهش محدوديت ها

 با توجه به كاهش ســطح محدوديــت و ممنوعيت هاى تردد مرتبط با 
كرونا، ميزان تردد و ترافيك جاده هاى برون شهرى استان حدود 40 درصد 

افزايش يافته است.
رئيــس پليس راه اســتان همــدان اظهار كــرد: با كاهــش و رفع برخى 
محدوديت هاى ترافيكى پيش بينى شــده براى ترددهاى بين شهرى، شاهد 
افزايش ترافيك و تردد خودرويى در جاده هاى برون شــهرى استان همدان 

شامل آزادراه همدان - ساوه، جاده قديم همدان - تهران، محور همدان - 
كرمانشاه و همدان - رزن هستيم.

رضا عزيزى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: برهمين اســاس بروز و ثبت 
برخى تخلفات از جمله سرعت غيرمجاز با افزايش حجم ترافيك و تردد 

خودرويى در جاده هاى برون شهرى استان همدان نيز بيشتر شده است.
رئيس پليس راه اســتان همدان از رانندگان خواست با رعايت دقيق قوانين 
و حفظ ســرعت مطمئنه هنگام تردد در محورهاى ارتباطى استان از بروز 

هرگونه سانحه پيشگيرى كنند.
عزيزى گفت: بى توجهى به اصل مهم بستن كمربند ايمنى از ديگر تخلفات 

رانندگى در جاده هاى برون شهرى استان همدان است، به نحوى كه روزانه 
تعدادى زيادى خودرو به دليل همين تخلف اعمال قانون و جريمه مى شود.

وى با بيان اينكه بســتن كمربند ايمنى نقش بسيار مهمى در حفظ سالمت 
راننده و سرنشــين خودرو هنگام بروز ســانحه دارد، افزود: آمار استفاده 
سرنشينان خودرو از كمربند ايمنى در محورهاى فرعى و روستايى(برعكس 

محورهاى ارتباطى اصلى) حدود ده درصد است.
به گفته عزيزى، اعمال قانون درباره استفاده نكردن از كمربند ايمنى به عنوان 
يكى از تخلفات به صورت جدى در دســتور كار نيروهاى پليس راه استان 

همدان قرار دارد.

چتر حمايتى تأمين اجتماعى آب مى دهد

بيمه اى كه بالى جان است

تبيين پويش ملى 
«من مادرم، بچه هاى ايران فرزند من»

 مديركل نوسازى مدارس استان همدان با حضور در دفتر مديركل 
امور بانوان اســتاندارى همدان به بيان اهداف پويش ملى «من مادرم، 

بچه هاى ايران فرزند من» پرداخت.
در اين نشســت مديركل نوسازى مدارس اســتان همدان با اشاره به 
اهميــت ترويج و گســترش فرهنگ مشــاركت هاى مردمى در بين 
اقشــار مختلف مردم، اظهار كرد: هــدف از اجراى اين طرح عالوه بر 
فرهنگ ســازى كار خير مدرسه ســازى، بهره گيرى از ظرفيت و توان 

بانوان در مشاركت هاى خرد مردمى در اين امر خير است.
محمدحسين مرادى با اشاره به حضور 46 خيّر مدرسه ساز خانم در 
اســتان همدان كه به ساخت مدرسه اقدام كرده اند، يادآورى كرد: به 
همت اين بانوان 6 هزار نفر از دانش آموزان اســتان در كالس هايى 
درس مى خوانند كه به دســت پرتوان بانوان مدرسه ساز ساخته شده 

است.
 به گزارش روابط عمومى اداره كل نوســازى مدارس اســتان، وى با 
اشــاره به تحقق صد درصدى ميزان برآورد مشــاركت خيرين در امر 
مدرسه سازى در ســالجارى گفت: در بحث مشاركت هاى خرد طرح 
تحولى آجر به آجر نيز اميدواريم با اجراى پويش «من مادرم بچه هاى 

ايران فرزند من» بتوانيم به هدف گذارى مطلوب برسيم.
مديركل امور بانوان اســتاندارى همدان نيز در اين جلســه با اشاره به 
اهميــت حضور بانوان در كارهاى خير، ضمــن قدردانى از اقدامات 
فرهنگى نوســازى مدارس در جلب و جــذب خيرين، اظهار كرد: با 
وجود بيش از 20 هزار كارمند شــاغل در ســطح اســتان مى توان از 

ظرفيت اين بانوان در اين پويش مادرانه نهايت استفاده را كرد.
ربيعه عليمحمدى همچنين با اشــاره به معضل نبود فضاى ورزشــى 
مناســب براى دختران به ويــژه در مدارس مناطــق كم برخوردار، از 
مديركل نوســازى مدارس درخواست كرد عالوه بر لحاظ نمودن اين 
فضاها براى مدارس دخترانه به زيباسازى و ايجاد فضاى سبز مناسب 

در مدارس اهتمام ويژه داشته باشد.

1817 مددجوى بهزيستى استان 
مشغول به كار شدند

 معاون اشــتغال و مشــاركت هاى مردمى اداره كل بهزيستى استان 
همدان از ايجاد هزار و 817 شــغل از ابتداى ســالجارى تاكنون براى 

مددجويان زير پوشش اين اداره كل خبر داد.
حمدا... فارسى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: ايجاد اشتغال براى هزار 
و 908 مددجوى زير پوشش در سالجارى از تعهدات اين اداره كل است 

كه تاكنون از اين ميزان 95 درصد محقق شده است.
وى ادامه داد: براى اين ميزان شغل، بهزيستى 64 ميليارد و 300 ميليون 

تومان تسهيالت پرداخت كرده است.
فارســى افزود: از تعداد هزار و 817 نفر مددجوى شاغل در سالجارى، 
هزار و 200 نفر از طريق پرداخت تسهيالت ابالغى تخصيص داده شده 
مشغول به كار شدند و مابقى از طريق ماده 26 واگذارى مكان، ماده 28

مشــوق هاى بيمه اى، خويش فرمايى و كارفرمايى، 3 درصد معلوالن و 
اشتغال به كار در مراكز غيردولتى به توانمندى و اشتغال پايدار رسيدند.

وى با بيان اينكه همه ســاله از محل تبصره 16 قانون بودجه، تسهيالت 
قرض الحســنه به منظور اشــتغالزايى جامعه هدف نهادهاى حمايتى، 
اعتباراتى از ســوى بانك مركزى ابالغ مى شــود، اظهار كرد: امسال 70

ميليارد و 700 ميليون تومان اعتبار در اين بخش ابالغ شده است.
فارسى خاطرنشان كرد: از اين مبلغ 64 ميليارد و 300 ميليون تومان در 
زمينه اشتغالزايى به افراد داراى معلوليت به بانك هاى  عامل استان همدان 

اختصاص يافته كه 55 ميليارد تومان جذب شده است.
معاون اشتغال و مشاركت هاى مردمى اداره كل بهزيستى استان همدان 
شرط سنى تمام مددجويان واجد شرايط توانمندسازى از طريق مشوق ها 

را بين 18 تا 55 سال اعالم كرد. 
اين مقام مسئول آمار اشتغال مددجويان بهزيستى استان همدان را در سال 
گذشته 2 هزار و 340 نفر عنوان كرد و اظهار داشت: اشتغال ايجادشده 

براى اين افراد در رشته هاى خدماتى، كشاورزى و صنعتى است.
فارســى بر اجرايى شــدن قانون جامــع حمايت معلوالن از ســوى 
دستگاه هاى اجرايى تأكيد كرد و گفت: اشتغال جوهره سالمت و اساس 
توانمندى هاى مددجويان و معلوالن است و در همين ارتباط تالش شده 

با تأمين اعتبار الزم زمينه شغلى براى جامعه هدف فراهم شود.
وى خاطرنشان كرد: در راستاى حمايت از اشتغال معلوالن و مددجويان 
بهزيستى، كارفرمايانى كه در اين زمينه اقدام كرده و معلول يا مددجوى 
زير پوشش بهزيســتى را طبق قانون كار، به كار گيرند، به ازاى اشتغال 
به كار هر فرد، مبلغ 500 ميليون ريال تســهيالت قرض الحسنه با سود 

كارمزد 4 درصد دريافت مى كنند.
معاون اشتغال و مشاركت هاى مردمى اداره كل بهزيستى استان همدان 
با اشاره به چشم انداز و ظرفيت كارآفرينى در سال جهش توليد گفت: 
بهزيستى با پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايى مددجويان و معلوالنى كه 
با استفاده از تسهيالت كارفرمايى مشغول به كار شده اند سهم بسزايى در 

اشتغال پايدار براى گروه هاى هدف دارد.
تعداد معلوالن زير پوشــش سازمان بهزيستى در استان همدان 45 هزار 
و 530 نفر است كه بيشترين تعداد مربوط به شهر همدان با 17 هزار و 
636 و فامنين با هزار و 332 نفر معلول است و 60 درصد آنها را مرد و 

40 درصد را زنان تشكيل مى دهند.

1- حاشيه ســازى «شاهين» به بازار نرســيده، آغاز شده است. گويا 
حواله داران خودرو شــاهين در محل ســاختمان ســازمان بازرسى 
كل كشــور تجمع كرده اند. گفتنى اســت80 ميليون تومان از قيمت 
شاهين به عنوان پيش  پرداخت از سوى خريداران واريز شده و قيمت 
تمام شده شاهين 160 ميليون تومان بوده اما قيمت آن با نظر شوراى 
رقابت 267 ميليون تومــان اعالم و دليل اصلى اعتراض حواله داران 

شده است.
2- دعواى درون گروهى فرزندان هاشــمى همچنان ادامه دارد. گويا 
ياســر هاشمى هم به فائزه نامه نوشته و به مواضع وى درباره ترامپ 
انتقاد كرده است. گفتنى است فائزه، پاسخ محسن هاشمى را با كنايه 

و بيان اينكه محسن براى آينده برنامه دارد، داده بود.
3- پرويــز پرســتويى هنرمند كبودراهنگى به حســن روحانى نامه 
انتقادى نوشته اســت. گويا پرستويى در اين نامه از بى عملى رئيس 
جمهور براى بهبود شــرايط زندگى حاشيه نشينان انتقاد كرده است. 
گفتنى اســت وى در اين نامه از بى خبرى رئيس جمهور از روزگار 

هنرمندان نيز گاليه كرده است.
4- آمار خروج پزشكان از ايران با ابهام مواجه شده است. گويا ادعا 
شده بيشتر از تعداد اعالمى 3 هزار پزشك در ده ماه گذشته از ايران 
مهاجرت كرده اند. گفتنى اســت مهاجرت پزشكان دليلى شده تا در 
يك ايالت آنتاريو واقع در كانادا فقط نزديك به 400 دندان پزشــك 

ايرانى مشغول به كار باشند. 
5- بنياد مستضعفان به توانمندسازى حاشيه برخى از شهرهاى كشور 
ورود كرده است. گويا اين اقدام بنياد، در هيچ يك از شهرهاى استان 
انجام نشــده است. گفتنى اســت با توجه به منابع مالى خوب بنياد، 
رايزنى و اقناع بنياد براى اقدام به توانمندســازى در حاشيه شهرهاى 

استان ضرورى است.

  مالير - خبرنگار همدان پيام: موج ششــم 
تبليغات گسترده تلويزيونى و جشنواره اينترنتى 
مبــل و منبت مالير با تالش هــاى مجدانه و 
پيگيرى هاى مستمر بيژن شهبازخانى و فعاالن 
صنعت مبل و منبت مالير چند روز ديگر آغاز 

مى شود.
رئيس هيأت مديره بازار مبل مالير با اعالم اين 
خبر گفت:  با شــيوع كرونا و امكانپذير نبودن 
حضور مســافران و خريد حضورى، تصميم 

گرفتيم چهارمين جشــنواره مبــل و منبت را 
به صورت اينترنتى برگزار كنيم.

يــدا... كريمى با بيان اينكه فــروش اينترنتى 
بهترين راه عرضه استعدادهاى بى نظير هنرمندان 
و اســتادكاران مبل و منبت به داخل و خارج 
كشور در شرايط كرونايى است، افزود: در اين 
راستا، سايت اختصاصى صنعت مبل و منبت با 
 «www.malayerager.ir» ماليرآگر  برند 
طراحى و بارگذارى شده و در اختيار خريداران 

قرار گرفته است.
وى با بيان اينكه در اين سايت، شرايط سخت 
گيرانه اى براى ثبت نام فروشندگان گذاشته ايم، 
افــزود: تاكنــون 30 برند خوشــنام كه تعهد 
كارى بــاال دارند، خدمات پس از فروش ارائه 
مى دهند، تخلف و شكايتى نداشته و كاال را به 
موقع تحويل مى دهند، با 150 عكس در سايت 

ثبت نام كرده اند.
به گفته وى، سايت ماليرآگر به 2 زبان فارسى 
و انگليســى آماده و در اختيار خريداران قرار 
گرفته است و به زودى زبان هاى روسى، عربى 

و فرانسه نيز به آن افزوده مى شود. 
كريمــى با اشــاره بــه پخش موج ششــم 

شبكه هاى  از  تلويزيونى  گســترده  تبليغات 
مختلف رســانه ملى، بيان كرد: با تالش هاى 
مستمر بيژن شــهبازخانى و فعاالن صنعت 
مبل و منبــت، 2 هزار ثانيه تيــزر تبليغاتى 
و در ســاعات پيك بينــدگان تلويزيونى و 
برنامه هاى پرمخاطب، براى تبليغ جشــنواره 
و فــروش اينترنتى در اختيــار مبل و منبت 

مالير قرار گرفته است. 
 رئيس هيــأت مديره بازار مبل مالير در پايان 
گفت: جشــنواره اينترنتى مبل و منبت مالير 
از يكم تا دهم بهمن ماه برگزار مى شود و اين 
امكان وجود دارد با ادامه رايزنى ها و درصورت 

تأمين بودجه تا 20 بهمن ادامه يابد.

 آئين اختتاميه محفل ادبى عصر شعر «ساعت 
دلتنگى» سه شنبه 23 دى ماه به مناسبت نخستين 
ســالگرد شهادت شهيد حاح قاسم سليمانى به 
همت معاونت فرهنگى جهاددانشگاهى همدان 

برگزار شد.
رئيس جهاددانشــگاهى واحد همــدان در اين 
مراسم گفت: شهيد سليمانى يكى از مفاخر ملى، 
مذهبى و نظامى و از افتخارات كشور است كه 
در سطح مجامع بين المللى شناخته شده و وظيفه 
جهاد ددانشــگاهى اســت كه هرچه بيشتر در 
جهت اشاعه فرهنگ مقاومت و ابعاد شخصيتى 

و سير و سلوك او قدم بردارد. 
على كالنترنيا، با اشاره به اينكه جهاددانشگاهى 
از سالروز شهادت قاســم سليمانى برنامه هاى 
فراوانى را در سراسر كشور تدارك ديده است، 
گفت: در همدان برنامه عصر شــعر «ســاعت 
دلتنگى» با همكارى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى استان برنامه ريزى شــد و 270 اثر در 
قالب شــعر، دلنوشــته، عكس و خوشنويسى 
نستعليق و شكسته نستعليق با موضوع شهادت 
حاج قاســم ســليمانى به دبيرخانه رسيد كه 
از اين تعداد 105 شــعر، 85 دلنوشــته، 23 اثر 

خوشنويسى و 57 قطعه عكس بود. 
مديركل اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان 
همدان نيز مطرح كرد: اتفاقاتى كه در40 ســال 
گذشته از ابتداى انقالب اسالمى آغاز شد، نقطه 

عطفى در تاريخ و تمدن ايران زمين است. 

احمدرضا احسانى بيان كرد: هويت هر كشور 
با افتخــارات، نمادها و ســمبل هاى آن منطقه 
اســت و فرهنگ ايرانى مملو از اين افتخارات 
است و زمانى كه اين فرهنگ غنى با ارزش هاى 
نورانى بخش اسالم تلفيق شد الگو و چراغ راهى 
 شد كه ارزش ها و  مسير فرهنگ كشور را روشن 
كــرد.  وى افزود: دفاع مقــدس ادامه انقالب 
اسالمى و انقالب اسالمى ادامه قيام عاشوراست 
و اين راه همچنان ادامه خواهد داشت و فرهنگ 
مقاومت، عاشــورا و دفاع مقدس عجين شده 
و دفاع مقدس با شهيد ســليمانى ها ادامه پيدا 
خواهد كرد. احسانى تصريح كرد: هويت كشور 
و جهان اسالم به امثال شهيد سليمانى و شهيد 
فخرى زاده هاست و نماد افتخار كشور هستند كه 
بايد فارغ از هرگونه جناح بندى سياسى به آنها 
نگريست.  اين مقام مســئول ادامه داد: 8 سال 
دفاع مقدس 8 ســال ايثار و شــهادت و جهاد 
و  نوع دوســتى و ازخودگذشتگى است و خون 
240 هزار شهيد كه از بهترين هاى اين مرز و بوم 

بودند، گواه اين نكته است.
وى مطــرح كرد: فرهنــگ و ارزش هاى دفاع 
مقدس بايد فارغ از مسائل اقتصادى و سياسى 
حفظ شود و حساب ماهيت انقالب اسالمى و 
دفاع مقدس از عملكرد افراد جداســت و اگر 
آنها را با هم قضاوت كنيم قضاوتى نادرست و 

بى انصافانه خواهد بود.
احسانى افزود: اتفاقى كه پس از شهادت قاسم 

سليمانى افتاد و وحدتى كه در جامعه ايجاد شد 
در هيچ نظام و سياستى از دنيا قابل تفسير نيست 

و چيزى است كه در دل همه ما وجود دارد.
وى اظهار كرد: شــهادت سليمانى عشق است 
و نشــانه هاى اين عشق در جامعه ديده شده و 
مى شود و اگرچه جسم او در اين دنيا نيست اما 
وجود شهيد سليمانى همواره در جامعه احساس 
مى شود و مكتبى كه پايه گذارى كرد، به راه خود 

ادامه خواهد داد. 
احسانى با بيان اينكه حساب جناح هاى سياسى 
را بايد از مكتب شهيد سليمانى جدا كرد، گفت: 
انتقال ارزش هاى اين مكتب به نسل هاى آينده 
بايد حساب شــده باشد و حوزه فرهنگ و هنر 
يكى از بهترين حوزه هاى تأثيرگذار در اين زمينه 

است كه بايد از آن استفاده كنيم. 
فرمانده تيپ انصارالحسين(ع) استان همدان نيز 
با بيان اينكه بنابر فرمايشات رهبر معظم انقالب 
اسالمى، شهيد سليمانى يك مكتب بود، گفت: 
مكتب يك تئورى اســت كه طرح منســجم و 
جامع دارد و  مبنايش براساس كمال انسان است.

ولى بهاريان دربــاره برخى از ويژگى هاى بارز 
شهيد ســليمانى اظهار كرد: در بحث يگانگى 
همين بس كه اعتقاد شــهيد سليمانى كه همه 
دشــمنان براســاس آن با او دشــمنى داشتند 
ايستادگى در مقابل داعش و اسرائيل و آمريكا 

بود و درنهايت با افتخار به شهادت رسيد. 
وى تصريح كرد: ســردار دل ها درمورد عدالت 

اجتماعى فرقى بين شيعه و سنى نمى گذاشت 
و جاذبــه و دافعــه اى در او وجــود داشــت 
به صورتى كه در برابر دشمنان فردى باهيبت بود 

و جاذبه اى در بين خانواده شهدا داشت.
در پايــان برنامه نفــرات برگزيده نخســتين 
سوگواره «ســاعت دلتنگى» در 4 بخش شعر، 
دلنوشــته، عكس و خوشنويســى بدين شرح 
اعالم شد: در بخش شعر «سعيد مبشر» از اردبيل 
نفر اول، «محمد خــادم» از اصفهان نفر دوم و 
«ســيده اعظم جالل زاده ميبدى» از يزد به عنوان 
نفر سوم انتخاب شدند.  بخش دلنوشته نخستين 
سوگواره ساعت دلتنگى برگزيده اول نداشت، 
«دنيا اسكندرزاده» از تهران به عنوان نفر دوم اين 
بخش معرفى شد و «عطيه سادات مهديون» از 
تويسركان رتبه سوم را به خود اختصاص داد، 
همچنين در اين بخش از «فرنوش رئيســى» از 

مالير و «آسيه ثانوى» از قم قدردانى شد.
در بخش عكس «على هاشمى كوشان» از تهران 
رتبــه اول را به خود اختصاص داد، «حســين 
شاه بداغى» از قم نفر دوم و «اميرحسين تركمن» 

از همدان به عنوان نفر سوم انتخاب شد. 
در بخش خوشنويسى رتبه اول رشته نستعليق 
به «احسان خدابخشى» از همدان رسيد، نفر دوم 
نيز به «محمد بيگدلى» از همدان تعلق گرفت و 
«نعمت ا... سالم» از اسدآباد حائز رتبه سوم شد. 
«مونا منوچهريان» از همدان نيز نفر اول رشــته 

شكسته نستعليق شد.

 بيشــتر مردم حساســيت خاصى نسبت 
بــه واريز حق بيمــه و تمديــد بيمه نامه هاى 
خود دارند، به ويژه از نــوع خدمات درمانى! 
تاجايى كه گاهى از نان شب هم برايشان مهمتر 
مى شود و شايد تنها اميدى كه دارند اين است 
كه در گرفتارى و درماندگى اين دفترچه هاى 
درمانى به كمكشــان بيايد و گره از مشــكل 

بزرگ هزينه هاى آن چنانى درمان باز كند.
اما آنسوى ماجرا شــنيدنى تر است، وقتى هر 
فردى پس از ســال ها پرداخــت حق بيمه به 
اميد اســتفاده از آن در روز تنگنا، از كارشناس 
بيمه مى شنود كه هزينه انجام شده در تعهدات 

بيمه اى نيست و جزو استثناست!
جالب آنكه اين اســتثنا دقيقا در مواردى اتفاق 
مى افتد كه فرد براى تأمين هزينه درمان و تهيه 
دارو هاى خود اميد به حمايت بيمه به ويژه بيمه 

تأمين اجتماعى، بسته است.
اينجاست كه بســيارى از افرادى كه در چنين 
شرايطى قرار گرفته اند، شركت هاى بيمه گر را 
دروغگو مى دانند و احساس مى كنند پرداخت 
حق بيمه به منظور اســتفاده از خدمات پس از 
آن كاله بزرگى است كه در مدت زمان درازى 

روى سرشان جا خوش كرده است.
با اينكه هرساله حق بيمه براى بيمه شوندگان 
و كارفرمايان افزايشــى است اما شركت هاى 
بيمه گــر كه در رأس آن، تأمين اجتماعى قرار 
دارد اما ريسك باالبردن تعهدات خدماتى در 
آنها به هيچ  عنوان ديده نمى شــود، تاجايى كه 
تنهــا درصدى از هزينه هاى خــرد و پراكنده 
را برعهــده مى گيرنــد و پرداخت هزينه هاى 
آن چنانى درمان را بر عهــده فرد مى گذراند 
و در بهترين حالــت ممكن تنها درصد كمى 
از آن را با هزاران شــرط  و شروط  پرداخت 

مى كنند.
اين درحالى اســت كه در بحــث هزينه هاى 
آزمايشــگاهى با اينكه كليه آزمايشــگاه هاى 
دولتى و خصوصى همدان طــرف قرارداد با 
تأمين اجتماعى هســتند بــا باالرفتن هزينه ها 
فرانشيز آزمايشگاهى از افراد دريافت مى شود 
و در مقابل با نامه اى به تأمين اجتماعى فرد را 
به دنبال وصول سهم بيمه اى مى فرستند كه خود 

از بيمار به طور كامل دريافت كرده اند.
بــراى تصديق ايــن ادعا كافى اســت وارد 
ســاختمان تأمين اجتماعى اســتان شويد، آن 
وقت است كه با حجم بااليى از افرادى مواجه 
مى شويد كه هر يك به دليلى به اين مركز براى 

دريافــت هزينه جبرانى درمــان خود مراجعه 
كرده اند.

ليال يكى از همين افراد است، او مى گويد: در 
اثر ابتال به كرونا به مدت يك ماه نتوانسته در 
محل كار خود حاضر شود و اين اتفاق نه تنها 
سبب شــده كه ســابقه بيمه وى تحت تأثير 
قــرار گيرد بلكــه تنها يــك دوم مدت زمان 

استعالجى اش را بيمه پرداخت كرده است.
او مى افزايد: با اين حــال دليل اصلى مراجعه 
به بيمه تنها موضوع عنوان شــده نيست بلكه 
براســاس قراردادى كه با بيمه تكميلى دارد، 
هزينه چند شب بسترى شدن او در بيمارستان 
بايد براســاس تعرفه درمانى پرداخت شود كه 
متأسفانه چون در بيمارستان خصوصى بسترى 
بوده اســت تمام هزينــه را به طور كامل تقبل 
كــرده و حاال براى دريافت مبلغ ســهم بيمه، 
بيش از 40 روز اســت كه پله ها و راهروهاى 
تأمين اجتماعــى را از اين اتاق به آن اتاق زير 

پا مى  گذارد.
فرد ديگرى كه دفترچه درمان به دست درحال 

ُغر زدن به كارشناس بيمه است هم مى گويد: 
تازه متوجه شــده ام كه تأمين اجتماعى سال ها 
هزينه اضافى از من گرفته است كه به اصطالح 
در روزهاى سخت مريضى و درد حمايتم كند 

اما حاال به نظر مى رسد اشتباه كرده ام.
او ادامه مى دهد: چند وقت پيش به دليل سقوط 
از ارتفاع دچار شكستگى لگن شدم و چون در 
محل كار اين اتفاق برايم افتاد مشمول پرداخت 
هزينه خسارتى بيمه شدم اما اكنون بيشتر از 3
ماه اســت كه دنبال كارم هستم و هنوز جواب 

درست و حسابى نگرفته ام.
متين هم يكى از افرادى است كه اگرچه تحت 
پوشش بيمه تأمين اجتماعى است اما با وجود 
سال ها سابقه عضويت در اين بيمه حاال كه به 
داروى خاصى براى درمان ســرطان فرزندش 
نيــاز دارد و هزينه آن پس از 8 ســال كمرش 
را خم كرده اســت اما نمى تواند چندان اميدى 
به بيمه داشــته باشد زيرا به او گفته اند اگرچه 
داروى مــورد نيازش جــزو داروهاى خاص 
است اما داروخانه اى كه فقط در يك منطقه از 

شهر آن را دارد طرف قرارداد با تأمين اجتماعى 
نيست!

او بــه خبرنگار ما مى گويد: با اين شــرايطى 
كــه دارم روزى هــزار بار مرگــم را از خدا 
دولتى  بيمارســتان هاى  متأسفانه  مى خواهم، 
براى هــر بار چكاپ دختــرم مبالغ متفاوتى 
دريافت مى كنند كه هر نوبت هم نســبت به 
نوبت قبلــى افزايش پيدا مى كنــد و در تنها 
بيمارستان خصوصى همدان هم كه ساده ترين 
آزمايــش چندصد تومان هزينــه دارد و كم 
نيســتند خدماتى كه هيچ بيمه اى در همدان 

آنها را پوشش نمى دهد.
اين شــرايط درحالى است كه در برخى موارد 
پزشــكان جراح هزينه هاى درمانــى خود از 
بيمــاران را خارج از صورتحســاب دريافت 
مى كننــد كه بيمه هم هيچ تعهــدى در مقابل 
پرداخــت آن ندارد و اين اســت كه هر روز 
غوزى باالى غوز خدمات دهى بيمه ها به ويژه 
تأمين اجتماعــى در بحث دارو و درمان، قرار 

مى گيرد.

نخستين سوگواره «ساعت دلتنگى» در همدان پايان يافت

آغاز تبليغات تلويزيونى 
و جشنواره اينترنتى مبل مالير از يكم بهمن 
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مهلت يكماهه دادستان نهاوند
 براى اصالح جاده هاى پر خطر 

 نهاوند - خبرنگار- همدان پيام: با توجه به نارضايتى و شــكايات 
متعدد مردم از وضعيت جاده هاى فرعى و اصلى نهاوند عباس آزادبخت 
به همراه خزايى مدير ســتاد پيشــگيرى از جرم دادگسترى، صفدرى 
رئيس اداره راهدارى و حمل ونقل جاده اى، ســلگى رئيس اداره راه و 
شهرسازى و گمار رئيس پليس راه نهاوند از جاده هاى مواصالتى نهاوند 

بازديد كرد.
حســب دســتور دادســتان نهاوند پس از بازديد و بررسى نواقص و 
كمبودهاى جاده هاى ذكرشــده، در محل صورت جلســه اى تنظيم و 

موارد ذيل با امضاى حاضران مصوب شد.
مقرر شــد، اداره راهــدارى و حمل ونقل جاده اى نهاوند نســبت به 
خط كشــى جاده هاى ذكرشده پس از هماهنگى با مديركل راهدارى و 

حمل ونقل جاده اى استان اقدام كند.
اداره راهدارى و حمل ونقل جاده اى نهاوند، در يك ماه از تاريخ سه شنبه 
23 دى ماه ســالجارى نسبت به نصب تابلو و عالئم هشدار و خطر در 
محورهاى مذكور اقدام و همچنين درباره جمع آورى سرعت گيرهاى 
غيرمجــاز و غيرقانونى با نظر كارشناســى پليــس راه و رنگ آميزى 
سرعت گيرهاى مجاز در محورهاى ذكرشده و داخل حريم روستاهاى 
جهان آباد و كوهانى به نحوى كه در شــب قابل رؤيت رانندگان باشد، 

اقدام شود.
درباره جاده نهاوند- نورآباد نرســيده به سراب گاماسياب مصوب شد 
كه ظرف يك ماه آينده نسبت به رفع نواقص از قبيل خط كشى و نصب 
تابلو و عالئم هشدار و خطر و ترميم روكش آسفالت نيز اقدام شود، در 

غير اين صورت برابر قانون و مقررات برخورد شود.

برگزارى جشنواره «فرهنگ انديشه 
و كارآفرينى» در دانشگاه مالير

 جشــنواره «فرهنگ انديشــه و كارآفرينى» با تركيبى از جشنواره 
«رويش» براى كانون ها، جشنواره «حركت» براى انجمن هاى علمى و 
جشنواره تيتر براى نشريات، فضاى مجازى و رسانه برگزار خواهد شد.
معــاون فرهنگــى و اجتماعى دانشــگاه مالير هــدف از برگزارى 
اين جشــنواره را آماده ســازى دانشــجويان عالقه مند به شركت در 
جشــنواره هاى ملى و بين المللى وزارت علــوم تحقيقات و فناورى 
دانســت و اظهار كرد: جشــنواره فرهنگ، انديشــه و كارآفرينى با 
رويكرد كارآفرينى و ايجاد روحيه همدلى و نشــاط دانشجويان در 

هفته نخست اسفندماه برگزار مى  شود.
حميد نورى تصريح كرد: اين جشنواره با مشاركت همه فعاالن، گروه ها 
و تشــكل هاى دانشجويى و فرهنگى دانشگاه و با تركيبى از جشنواره 
«رويش» براى كانون ها، جشنواره «حركت» براى انجمن هاى علمى و 
جشنواره تيتر براى نشريات، فضاى مجازى و رسانه برگزار خواهد شد.
وى مهلت ارســال آثــار را از يكم دى ماه تــا 22 بهمن ماه عنوان كرد 
و گفت: اين جشــنواره همزمان بــا والدت حضرت على(ع) در هفته 
نخســت اســفندماه 99 به مدت 7 روز در كانال تلگرام، ايتا و صفحه 
اينستاگرام معاونت فرهنگى و اجتماعى و نيز از طريق سامانه ال.ام.اس 

و ادوب كانكت دانشگاه  مالير برگزار مى  شود.
نورى افزود: عالقه مندان مى  توانند از طريق ارتباط با دبيرخانه جشنواره 
مذكور در دفتر مديريت فرهنگى و كارشناسان اجرايى و دبيران مذكور 
با شرايط و ضوابط اين برنامه فرهنگى آشنا شده و ارتباط برقرار كنند.

وى مجموعه هاى دانشجويى را بسترى براى رشد دانشجويان و فرهنگ 
دانشگاهى در قالب تشكل ها و انجمن هاى علمى و فرهنگى دانست و 
يادآور شد: جشــنواره حركت نيز كه در سال هاى اخير با پويندگى و 
بالندگى بيشتر دانشــجويان همراه بوده، توانسته است با ايجاد روحيه 
نشاط علمى و تقويت مشاركت علمى دانشجويان نقش مهمى در فرايند 
روحيه تالش و تحقيق و برنامه ســازى در عرصه كارآفرينى در سطح 

دانشگاه ها ايفا كند.
معاون فرهنگى و اجتماعى دانشــگاه مالير خاطرنشان كرد: جشنواره 
حركت در ســطح دانشگاه و سطوح ملى و بين المللى با هدف بررسى 
آثار انجمن هاى علمى دانشــجويى دانشگاه ها هرساله در ايران برگزار 
مى  شــود. وى جشنواره حركت را زمينه ساز ايجاد همدلى و همفكرى 
براى كارهاى مشــترك علمى براى ساخت برنامه ها، برنامه ريزى هاى 
علمى و كارآفرينى در موضوعات مختلف دانست و مطرح كرد: مديران 
پروژه هاى علمى و تحقيقى بر اين باورند كه در تحقق اين اســتراتژى 
مهم و در اين راستا بايد به سمت انجام امور علمى گروهى و مشترك 
در دانشــگاه ها نيز حركت كنيم زيرا دانشــگاه ها با قرارگيرى در كنار 
يكديگر، جامع نگرى بيشــترى براى حل مشــكالت كشور خواهند 

داشت.
نورى ادامه داد: در طول 20 ســال گذشته با پويايى انجمن هاى علمى 
دانشجويى در اين عرصه، شاهد فعاليت هاى گسترده علمى و پژوهشى 
اين انجمن ها بوديم، به ويژه از ســال 97 با نوســازى و توانمندسازى 
انجمن هــاى علمى و كانون هاى فرهنگى، ايــن كانون ها با بهبود ارائه 
خدمات به جامعه در فرايند توسعه كشور نقش مهم و مؤثرترى داشتند.

معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه مالير با بيان اينكه بين المللى سازى 
يكى از فعاليت هاى مهم جشنواره حركت است، تأكيد كرد: انجمن هاى 
علمى مى توانند مكملى براى فعاليت هاى آموزشــى و پژوهشــى در 

دانشگاه ها باشند.
وى با اشــاره به دومين بخش اين جشنواره با عنوان جشنواره رويش 
اظهــار كرد: جشــنواره رويش به عنوان عرصه تجلــى توانمندى ها و 
استعدادهاى ارزشــمند كانون هاى فرهنگى، هنرى، دينى و اجتماعى 

بستر مناسب براى انعكاس ظرفيت هاى قابل توجه كانون ها است.
نورى يادآور شــد: بر اين اســاس دانشــگاه بر مبناى سياســت ها و 
راهبردهــاى مدون جشــنواره و طبق زمانبندى تعيين شــده زمينه اى 
فراهــم مى  كند تــا برگزيده هاى بخش هاى مختلــف و همچنين آثار 
و دســتاوردهاى كانونى، پس از انجام ارزيابــى و داورى به دبيرخانه 

جشنواره ملى رويش معرفى شوند.

■ اغلب مردم در شهرســتان رزن بدون ماسك هستند و وقتى از آنها 
دليل اين بى توجهى را مى پرســى در پاســخ مى  گويند كه كرونا تمام 
شــده اســت. با توجه به اعالم اينكه احتمال دارد در اسفندماه شاهد 
پيك چهارم كرونا باشــيم، الزم است مســئوالن بيش از پيش به اين 

مهم رسيدگى كنند.
*شهروندى از رزن

■ قيمت مســكن در شهرك بهشــتى بدون منطق باالست. چند روز 
گذشــته براى خريد به اين منطقه رفتيم، وقتى با قيمت هاى نامتعارف 
مواجه شديم و اعتراض كرديم بنگاه دار گفت ملك خودشان است و 
هرقدر كه دوست داشته باشند قيمتگذارى مى  كنند! متأسفانه نظارتى بر 

اين معضل بزرگ نيست.
*شهروندى از همدان

■ از شــهردار اســدآباد براى ســاخت گرمخانه تشــكر مى  كنيم. 
بســيارى از بى پناهان پيش از اين مجبور بودند شب تا صبح را در 
سرما ســپرى كنند. در 2 سال گذشته شاهد تغييرات مثبت زيادى 

در شهر بوده ايم.
*شهروندى از اسدآباد

معلم نهاوندى 
 برگزيده  جشنواره «مهتاب در نور»

 فردين احمدوند از همكاران دوره متوسطه دوم اين شهرستان است 
كه موفق شــد در جشنواره «مهتاب در نور» عنوان برگزيده  كشورى را 

به خود اختصاص دهد.
مدير آموزش و پرورش شهرستان نهاوند با بيان اينكه اين معلم نهاوندى 
در رشــته تجارب برتر و با ارائه طرحى بــا عنوان چگونگى ترغيب 
دانش آموزان به رعايت عفاف و حجاب در اين جشنواره شركت كرد 
افزود: در اين طرح با اســتفاده از اصول روانشناسى نوجوانان، آنان را 
به صورت غيرمســتقيم با حجاب و عفاف از منظر قرآن آشنا كرده كه 

اين شناخت سبب رعايت حجاب و عفاف توسط آنان خواهد شد.
محمدحسين دارايى در پايان گفت: اين همكار فرهنگى سرگروه درس 
آمادگى دفاعى شهرســتان و از معلمين پژوهشــگر و فعال در عرصه  
جشنواره هاى كشورى و استانى است كه تا كنون موفق به كسب 9 رتبه 

برتر كشورى و استانى در جشنواره هاى مختلف شده است.

اختصاص اعتبار 20 ميلياردى 
براى اجراى پروژه هاى بهسازى روستايى

 مالير- خبرنگار همدان پيام: رئيس مجمع نمايندگان استان همدان 
از برگزارى نشستى با حضور عليرضا تابش رئيس بنياد مسكن انقالب 

اسالمى و معاون عمران روستايى خبر داد.
در اين نشست كه حســين فارسى معاون سياسى و امنيتى فرماندارى 
شهرستان نيز حضور داشــت برخى پروژه هاى مهم عمران روستايى 
شهرستان مالير مطرح و مقرر شد از جانب بنياد مسكن انقالب اسالمى 
و تا پايان سال، مبلغ 20 ميليارد ريال ديگر به اجراى طرح هاى بهسازى 

روستايى در مالير اختصاص يابد.
 اختصاص اعتبار 40 ميلياردى به مالير

رئيس مجمع نمايندگان اســتان همدان همچنين با اشــاره به ســفر 
معاون توسعه روســتايى و مناطق محروم رياست جمهورى به اين 
شهرســتان، رهاورد اين ســفر را براى مالير در حوزه هايى همچون 
بهسازى روســتايى، آبرسانى و تســهيالت بانكى اشتغال روستايى 

بسيار مثبت ارزيابى كرد. 
حجت االسالم والمســلمين احد آزادى خواه ابراز كرد: هفته جارى 
به منظور جمع بندى مصوبات اين سفر، نشستى در محل نهاد رياست 
جمهورى با حضور اميد برگزار شــد كه در گام نخست اختصاص 
40 ميليارد ريال براى بهســازى ده روســتا، بهسازى معابر، آبرسانى 
به روستاهاى مشكل دار و تســهيالت بانكى براى متقاضيان اشتغال 

روستايى به مالير، عوايد اين نشست بود.

شركت سيمان نهاوند 150 هزار ُتن سيمان 
به مناطق سيل زده اهدا كرد

 نهاونــد- خبرنگار همدان پيام: رئيس بنياد مســتضعفان قول تأمين و اهداى ســيمان 
موردنياز مناطق آسيب ديده از سيل و زلزله سال هاى اخير را داده است. بيش از يك ميليون 
تُن ســيمان اهدايى بنياد مستضعفان در گروه سيمان تهران تأمين مى شود و سيمان نهاوند 

نيز با اهداى بيش از 150 هزار تُن سيمان، از فعال ترين شركت هاى گروه بوده است.
مديرعامل شــركت ســيمان تهران در بازديد از كارخانه ســيمان نهاوند با بيان اينكه در 
مجموعه ســيمان نهاوند بيش از 90 درصد مديران و سرپرســتان بومى منطقه هســتند، 
تصريح كرد: اين موضوع هم مايه  خوشــحالى و مباهات است و هم نشان دهنده  افزايش 

توانمندى هاى پرسنل در سال هاى گذشته است.
سيدعباس حســينى با قدردانى از زحمات مديران فعلى و پيشين شركت سيمان نهاوند، 
افزود: رشد و تعالى نيروهاى امروز مرهون تالش و پيگيرى تمامى اين مديران بوده و اين 

امر نوعى اطمينان خاطر براى ما ايجاد كرده است.
وى افــزود: برنامه ريزى جــدى و بيش از پيش براى اجراى ســرويس هاى نگهدارى و 
تعميرات پيشــگيرانه (PM) و حتى سيستم هاى مديريتى كالن تر نظير «TPM» و نظاير 

آن بايد در دستور كار قرار گيرد.
مديرعامل شركت ســيمان تهران، هدف گذارى براى عبور از بحران هاى پيش رو در سال 
مالى آتى را خواســتار شــد و تصريح كرد: شركت سيمان نهاوند بايد با وجود مشكالت 
عديده مانند دشوارى تأمين قطعات، جابه جايى پول، مشكالت حوزه  حمل ونقل و … با 

ترسيم استراتژى درست و انجام برنامه ريزى، يك نهضت كاهش هزينه توليد را براى سال 
مالى آينده مدنظر داشته باشد.

كوكبى جالل-خبرنــگار  رزن-فاطمــه   
همدان پيــام: ســاماندهى صــادرات، افزايش 
مشــاركت مردمى و تكيه بر بخش خصوصى 
موجب رونق توليد، اشتغالزايى و بهبود معيشت 

مردم مى  شود.
فرماندار شهرستان رزن در جمع تيم رسانه اى 
همدان پيام با اشــاره به اينكه توسعه بنگاه هاى 
توليدى و بــه حداكثر رســاندن ظرفيت آنها 
در دستور كار اســت، گفت: با توجه به اينكه 
گياه رازيانه در هيچ نقطه اى از كشــور كشت 
نمى شود، شهرستان رزن 2 هزار هكتار از مزارع 
خود را به توليد اين گياه اختصاص داده است و 

به تمام نقاط كشور ارسال مى شود.
سيدرضا سالمتى اظهار كرد: ناآگاهى كشاورزان 
در زمينــه بســته بندى، فرآورى، شناســايى 
محصول، خــواص آن و همچنيــن اينكه در 
علت توليد رازيانه توجيه و تفهيم نشده بودند، 
سبب بى انگيزگى آنها شد و درواقع نتوانستند 
بهره ورى مناسبى از محصول خود داشته باشند. 
وى گفــت: با جذب ســرمايه گذار، فرآورى، 
ســورت بندى و كمــك به پيشــرفت واحد 
بســته بندى در شهرستان دســت واسطه ها و 
دالالن را در اين زمينه حذف مى  كنيم تا به جاى 
آنكه به صورت فله صادر شود، در كشورهايى 
مانند هند و پاكســتان بســته بندى و دوباره با 
قيمت گزاف به كشــور بازگردد، محصول را 
به عنوان برند كشــورى و شهرستانى به خارج 
از كشور صادر كنيم و كشاورز حاصل دسترنج 

خود را در جيب واسطه گرها نبيند.
ســالمتى با اشــاره جايگاه و اهميت گياهان 
دارويى و توســعه كشــت آنها، از كشت گياه 
دارويى رازيانه در سطح بيش از 2 هزار هكتار 
در رزن و كسب رتبه نخست كشورى خبر داد 
و بيان كرد: بيش از 95 درصد رازيانه كشــور 
به ميزان بيش از 5 هزار تن در شهرســتان رزن 

توليد مى شود.
وى با بيان اينكه شهرســتان رزن قطب توليد 
رازيانــه كشــور اســت، گفت: در راســتاى 
برندســازى رازيانه تالش خواهيم كرد تا در 

آينده نه چندان دور اين مهم محقق شود.
وى با اشــاره به اينكه در سالجارى جشنواره 
گياهــان دارويى و رازيانه در شهرســتان رزن 
به صورت مجازى برگزار مى شود، اظهار كرد: 
اين جشنواره براى برندسازى رازيانه با كمك 
ميراث فرهنگى، جهاد كشاورزى و دستگاه هاى 

مسئول برگزار خواهد شد.
سالمتى با اشــاره به اهداف ســند راهبردى، 
اظهاركرد: بر مبنــاى امكانات و اهداف برنامه 
ششم، در صدد هستيم اهداف سند چشم انداز 
توســعه را در شهرســتان محقق كنيم. در اين 
راستا احياى واحدهاى راكد و افزايش ظرفيت 
واحدهــاى فعال را در دســتور كار خود قرار 
داده ايم. به طورى كه كارخانه مس با پيشــرفت 
فيزيكى 90 درصد در سالجارى به بهره بردارى 
مى رســد. وى ادامه داد: سال گذشته با وجود 
761 نفــر تعهد به اشــتغال، 238 درصد اين 
مهم محقق شد. تمام تالش ما بر اين است كه 
حوزه اقتصادى را با سرعت بيشترى در سطح 

شهرستان ادامه دهيم.
8 واحــد توليدى بــه چرخه توليد 

بازگشت
ســالمتى با اشــاره به اينكه در سال گذشته 8

واحد در شــهرك صنعتــى در اختيار بخش 
خصوصى بود، تشــريح كرد: اكنون در شهرك 
صنعتى واحــدى وجود ندارد كــه در تملك 
بانك ها و غيرفعال باشد و هر 8 واحد به چرخه 

توليد بازگشتند.
وى ادامه داد: ساخت كارخانه مس در شهرك 
صنعتى رزن در ســال گذشــته با 8 هزار متر 
مســافت آغاز شده است و هم اكنون باسرعت 

درحال پيشرفت است.
 ســالمتى افزود: كارخانه مس با 1/5 ميليارد 

تومان اعتبار و 150 نفر ايجاد اشتغال به صورت 
مســتقيم و غيرمســتقيم در 2 مــاه آينده به 
بهره بردارى خواهد رســيد. 5 واحد در تملك 
بانك ها بود و يك واحد هم در اختيار صندوق 
ورشكســتگى قرار داشــت و اين يك واحد 
توسط ســرمايه گذار به منظور ساخت كارخانه 
ذوب فلزات خريدارى شده است، سرمايه گذار 
در آســتانه راه اندازى اين واحد است. در واقع 
واحد اكباتان فوم ســابق به واحد ذوب فلزات 
تبديل مى شود.وى با تأكيد بر اينكه از 6 واحد 
در تملك بانك و3 واحد در آستانه آزادسازى 
هســتند، ادامه داد: براى راه اندازى هر 6 واحد 
نياز به هيچ نوع اعتبارى نيســت و با اعتبارات 

سرمايه گذاران راه اندازى مى شوند.
 راه اندازى گلخانه فوق مدرن

ســالمتى اظهار كــرد: گلخانــه 30 هكتارى 
فوق مدرن با داشتن سيســتم تهويه فراز براى 
تنظيــم دما و هيدروپونيك نوين به عنوان يكى 
از پروژه هاى بى نظير در استان همدان و كم نظير 
در سطح كشــور در يك ماه آينده كلنگ زنى 

خواهد شد.
فرماندار شهرســتان رزن با اشــاره به افتتاح 
كشتارگاه ماكيان الوند، ادامه داد: در سالجارى 
از بخش سى تى اســكن بهره بردارى مى شود، 

به طورى كه بيمارســتان 40 درصد پيشــرفت 
روســتاى  درمانگاه  همچنين  دارد.  فيزيكــى 
مالبداغ با اعتبار 2 ميليارد و 500 ميليون تومان 

كه در سال گذشته كلنگ زنى شده است.
 بهره بردارى از 3 پروژه ملى

وى گفت: با تصريــح در راه اندازى كنارگذر 
رزن و كريدور شــمال اســتان كه از 3راهى 
اصله تا 3 راهى اورقين اســت، مشكل ترافيك 
اين محــدوده به طور كامل رفع مى شــود. پل 

فارسجين و پل ورقستان هم فعال مى شود.
صنعتى  شهرك  برق رسانى  مشكل   

حل شد
ســالمتى افزود: كســرى برق در شهرســتان 
صنعتــى رزن به يك مانع بــزرگ براى توليد 
تبديل شــده بود كه با تزريق 9 مگاواتى برق 
به اين منطقه و با تلفيق برق باختر به شــهرك 
صنعتى، واحد هاى مســتقر در شــهرك براى 
توســعه واحدها، با كمبود صنعت برق مواجه 
نيســتند. وى با بيان اينكه با دريافت اعتبارات 
و وام هاى اشــتغال روستايى، اشتغال بيشترى 
ايجاد مى شــود، افزود: در ســالجارى ظرفيت 
بخارى هاى هوشــمند را رونق مى دهيم و صد 

هزار بخارى هرمتيك وارد مدارس مى شود.
فرماندار شهرســتان رزن با تأكيد بر اينكه يك 
باند جديد به بزرگــراه رزن- همدان با اعتبار 
ده ميليارد تومان با هدف كاهش ترافيك اضافه 
مى شود، خاطرنشــان كرد: با توسعه 3 پروژه 
مهم تفريحى و گردشــگرى سدگونلو، كارگاه 
ســنگ برى و... به توسعه اشــتغال و توسعه 

اقتصادى پايدار كمك مى كند.
وى گفت: ســند راهبردى عملياتى استاندار 
به عنــوان يك شــاهكار ميثاقى اســت بين 
دســتگاه هاى اجرايــى، نماينــده و مجموع 
مديريت در رأس آنها اســتاندار پاسخگوى 
مــردم است.ســالمتى افزود: در اين ســند 
راهبردى شهرســتان رزن چند شاخص دارد 
از جمله در حوزه كشــاورزى 285/5 درصد 
تحقق پيدا كرده، در اشــتغال كه دغدغه مردم 
است سال گذشــته 232 درصد تحقق و در 
سالجارى تا پايان آذرماه 777 درصد اشتغال 
بوده كه 131 درصد به تحقق رســيده است. 
در بحــث گلخانه ها ســاالنه 7 هكتار تعهد 
داشــتيم كه متفرقه 5 هكتار تحويل داشتيم و 
30 هكتار در بخش خصوصى در هفته دولت 
نخســتين واحد آن كلنگ زنى شد و نخستين 

سوله 350 مترى به بهره بردارى رسيد.
فرماندار شهرســتان رزن به كشتارگاه صنعتى 
شركت پروتئين ماكيان الوند اشاره كرد و گفت: 
اين مهم در ارديبهشت 95 در اراضى روستاى 
چورمق شهرستان رزن با حضور استاندار وقت 

همدان كلنگ زنى شده است.
وى گفــت: اين پروژه از ســال 95 در زمينى 
به مســاحت 29 هــزار و 756 مترمربع و با 6

هــزار و 530 مترمربع زيربنا آغاز شــده و كل 
سرمايه گذارى طرح معادل 250 ميليارد ريال، 
با سرمايه گذارى ثابت 220 ميليارد ريال(130
ميليارد ريال تسهيالت بانكى و 90 ميليارد ريال 
آورده شخصى) است. از مجموع 130 ميليارد 
ريال تسهيالت طرح، معادل 40 ميليارد ريال از 
محل صندوق توســعه ملى و 90 ميليارد ريال 
از محل صندوق اشــتغال روستايى پرداخت 

گرديده است.
 مركز تعويض پالك

 و صدور گواهينامه در رزن راه اندازى شد
ســالمتى از راه اندازى مركز تعويض پالك و 
صــدور گواهينامه در اين شهرســتان خبر داد 
و گفت: 23 هزار خودرو در شهرســتان رزن 
وجود دارد كه براى تعويض پالك بايد به شهر 
همدان مراجعه مى كردند اما اين مركز در دى ماه 

سال گذشته در شهرستان رزن راه اندازى شد.
وى ادامــه داد: 25 كيلومتر از جاده هاى اصلى 
روســتايى رزن روكش شــده اســت و اين 

شهرستان رتبه نخست در استان را دارد.
سالمتى در پايان در پاسخ به پرسش خبرنگار 
همدان پيام مبنى بر اينكه براى افزايش شــور و 
نشاط در انتخابات پيش رو چه برنامه اى داريد، 
گفت: به دنبال اين هستيم كه انتخاباتى شكوهمند 
مانند دوره هاى گذشته برگزار كنيم، چون مردم 
دوست دارند در انتخاباتى شكوهمند و آن طور 
كه شايسته جامعه ايرانى است شركت كنند و 
حضور مردم پاى صندوق هاى رأى تعيين كننده 

اين انتخابات است.
فرماندار شهرســتان رزن در پايان يادآور شد: 
دولــت مجرى انتخابات اســت؛ در اين زمينه 
2 اســتراتژى مهم و كلى مشاركت حداكثرى 
و ســالمت انتخابات مبنى بــر اصل بى طرفى 
مدنظر اســت، به طورى كه در شهرســتان هاى 
رزن و درگزين شاهد مشاركت 70 درصدى در 
انتخابات مجلس بوديم كه اين ميزان مشاركت، 

در كشور كم نظير است.

 وضعيــت آبــى به معنــاى كم خطــر، يكــى 
رنگ بنــدى  در  جديــد  وضعيت هــاى  از 
ــًال  ــرايط كام ــن ش ــت. اي ــى اس ــرايط كروناي ش
ــى  ــن بى مباالت ــا كوچك تري ــت و ب ــكننده اس ش
ــته  ــرايط گذش ــه ش ــت ب ــهل انگارى وضعي و س
ــت  ــتا رعاي ــن راس ــه در اي ــد گشــت ك بازخواه
فاصله گذارى هــا  و  بهداشــتى  پروتكل هــاى 

ــت. ــى اس ــان الزام همچن
فرماندار شهرستان اسدآباد با اشاره به وضعيت آبى 
شهرستان در ســتاد مديريت پيشگيرى از كروناى 
شهرســتان اســدآباد، با بيان اينكه دورهمى ها و 
تجمعات در هر شرايطى حتى سفيد ممنوع است، 
تصريح كرد: درصورتى كه در ســطح روســتاها 
مواردى از مراســم ها و تجمعات مشــاهده شود 
ضمن تذكر كتبى، با تهيه مســتندات الزم دستگاه 

قضا ورود پيدا كرده و با آنها برخورد مى  كند.
سعيد كتابى با اشاره به اينكه 80 درصد بسترى ها 

و 70 درصد فوتى هاى كرونايى در ســطح كشور 
كاهش داشته، يادآور شد: براساس آمار 52 درصد 
عامل ايجاد و شيوع كرونا شركت در اجتماعات و 
40 درصد دورهمى هاى خانوادگى بوده كه كنترل 
اين موارد نقش مؤثرى در روند كاهشــى شــيوع 

كرونا، خواهد داشت.
از  جدى تــر  بازرســى  بــر  تأكيــد  بــا  وى 
پيشــخوان هاى دولــت ســطح شهرســتان توســط 
ســتاد صيانــت، افــزود: در بحــث بازگشــايى 
ــر  ــز منتظ ــى ني ــاى آموزش ــدارس و فعاليت ه م
اســتان  و  كشــور  كرونــاى  ســتاد  تصميــم 
ــزار  ــا برگ ــزارى و ي ــه برگ ــتيم، ضمــن اينك هس
ــتاد  ــه توســط س ــر هفت ــه ه ــاز جمع ــردن نم نك
ــود. ــالم مى  ش ــه اع ــاز جمع ــت گذارى نم سياس
كتابى با بيان اينكه درصورت لغو شــدن برخى 
محدوديت ها و فعال شدن برخى ديگر از مشاغل 
بــا رعايت پروتكل هاى بهداشــتى، در وضعيت 

آبــى نياز به كنتــرل و بازرســى هاى دوچندان 
خواهد بــود يادآور شــد: محدوديت هاى دفن 
اموات بــا كمترين نفرات همچنان به قوت خود 
باقى اســت ضمن اينكه خوشبختانه در ده روز 
گذشــته موردى از فوت كرونايى در شهرستان 

نداشته ايم.

ــد  ــز رپي ــه مراك ــاره ب ــا اش ــه ب ــى در ادام كتاب
تست(تســت ســريع) شهرســتان، تصريــح كــرد: 
در ايــن زمينــه شهرســتان اســدآباد از ديگــر 
شهرســتان هاى اســتان جلوتــر اســت كــه در ايــن 
امــر مرهــون زحمــات دانشــكده علــوم پزشــكى 

ــتيم ــدآباد هس اس

فرماندار رزن در ديدار با همدان پيامى ها عنوان كرد

ساماندهى صادرات رازيانه از مسير جديد
■ افزايش ظرفيت واحدهاى فعال؛ سندى براى توسعه 

■ رعايت اصل بى طرفى زمينه ساز مشاركت حداكثرى در انتخابات

فرماندار اسدآباد:

شرايط آبـى كرونايى 
شكننـده است
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 شدت آلودگى هوا در برخى از شهر هاى 
غربى كشــور به ويژه تهران، انگشت اتهام به 
سمت نيروگاه ها و اســتفاده آنها از سوخت 
مايــع و به ويژه مازوت، گرفته شــد. ابتداى 
امر علت اســتفاده دولت از مازوت به عنوان 
سوخت جايگزين در نيروگاه ها را برخى پر 
بودن مخازن اين سوخت مايع اعالم كردند. 
ادعــاى پر بودن مخــازن مــازوت تنها در 
زمستان در شرايطى عنوان شده كه ايران در 
تابســتان نيز با تحريم روبه رو بود اما به دليل 
امكان گازرســانى بــه نيروگاه هــا،  هيچ گاه 

مازوت مصرف نشد.
بــا اين حال مهدى اســماعيلى ســخنگوى 
شــركت پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى 
در اين باره مى گويد كه علت اســتفاده از اين 
ســوخت، نه پر بودن مخــازن مازوت بلكه 

كمبود گاز و جلوگيرى از خاموشى است.
شاهد هســتيم كه پس از گذشت چند هفته 
از صحبت هاى سخنگوى شركت پااليش و 
پخــش فرآورده هاى نفتى، قطعى برق نيز در 
كنار آلودگى هوا به شــهر هاى غربى كشور 

تحميل شده است. 
حال گفته مى شــود كه قطعى برق كشــور 
به دليل مزارع بيت كوين چينى ها در كشــور 
اســت و برخــى اســتفاده از مــازوت در 
نيروگاه ها را نيز به اين مسأله مرتبط مى دانند. 
تجارت نيوز در اين باره در گزارشى نوشت 
كــه بســيارى از كارشناســان رمزارزها به 

كه  گفته اند  رســانه ها 
برق  بــاالى  مصرف 
مــزارع بيت كوين  در 
برق  قطعــى  موجب 
شــده اســت. رضــا 
اردكانيــان وزير نيرو، 
اگرچــه به صراحــت 
در  را  بيت كوين  نقش 

قطع برق رد نكرد اما تذكر داد كه با هرگونه 
استفاده غيرمجاز براى استخراج بيت كوين به 

شدت برخورد مى شود.
بــا اين حال برخــى كارشناســان مى گويند 
كــه براســاس گــزارش مؤسســه جهانى 
BITOOD ، ايران ســومين كشور جهان 
در زمينه استخراج رمزارزهاست و اين حجم 
از اســتخراج نمى تواند توسط توليدكنندگان 

خانگى و يا زيرزمينى انجام شود.
در هميــن زمينه نســيم توكل عضــو اتاق 
بازرگانى، توئيتى منتشــر كــرد كه در آن از 
مزرعه بزرگ بيت كوين چينى ها در رفسنجان 

كرمــان خبر داد. اميــر ناظمى 
معــاون وزيــر ارتباطات 

ادعا  اين  تأييــد  با  هم 
گفت  تجارت نيوز  به 
عالوه بر  چينى ها  كه 
كرمان در منطقه آزاد 
ارس هــم بيت كوين 

مى كننــد  اســتخراج 
اســتخراج  حجم  از  اما 

چينى ها  توســط  بيت كوين 
بى اطالع است!

با اين اوصاف روزگذشته سخنگوى صنعت 
برق كشــور در گفت وگو با ايســنا، با بيان 
اينكه در اين مــدت رمزارزهاى غيرمجاز را 
شناســايى مى كنيم و با آنهــا برخورد جدى 
خواهيم كرد، گفت: در مجموع بايد گفت كه 
تعداد استخراج كنندگان رمز ارز باال نيست و 
اگرچه تأثير چندانى در اين شــرايط ندارند 

ولى حتما محدود خواهند شد.
مصطفى رجبى مشهدى در ادامه با بيان اينكه 
در شرايط فعلى 20 هزار مگاوات از ظرفيت 

فعلى نيروگاه ها به دليل بى نيازى و يا 
سرويس  از  خارج  تعميرات 

صنعت  در  گفت:  است، 
و  گاز  ســوخت  برق 
به  تبديل  را  گازوئيل 
بــرق مى كنيم و اگر 
صرفه جويى  مــردم 
باشــند،  داشــته 

ســوخت  مى توانيــم 
بيشــترى دريافــت و برق 

توليد كنيم.
وى در ادامه نيز اعالم كرد: اگر مردم تنها ده 
درصد در مصرف بــرق و گاز صرفه جويى 
داشته باشــند ديگر شاهد خاموشى نخواهيم 
بود و خط قرمــز صنعت برق اعمال نكردن 
خاموشــى برنامه ريزى شده به بخش خانگى 

و بيمارستان ها است.
 ورود دولت به مســأله اســتفاده 
غيرقانونــى از برق براى اســتخراج 

بيت كوين
رئيــس  اين حــال  بــا 
جمهورى  رئيــس  دفتر 
حاشيه  در  روزگذشــته 
جلســه هيأت دولت در 
جمــع خبرنــگاران در 
پاسخ به پرسشى درباره 
و  شهرها  خاموشى هاى 
ارتباط آن با اســتخراج 
بيت كويــن با بيان اينكــه اختالف ديدگاهى 
ميــان ســازمان حفاظت از محيط زيســت، 
وزارت نفــت و وزارت نيرو براى اســتفاده 
از ســوخت وجود داشــت، اظهار كرد: در 
كالنشــهرهايى كه جمعيت آنها زياد است و 
وارونگى هوا در زمستان وجود دارد؛ در آنها 

مازوت استفاده نمى شود. 
طبق گزارش منتشرشــده از ايرنــا، به گفته 
محمــود واعظى، اين ايده موجب شــده كه 
به نوعى جلوى اســتفاده از مازوت در همه 
نيروگاه هــا گرفته شــود و محدوديتى براى 
آن به وجود بيايد. اين محدوديت ناخواســته 
به گونه اى شــد كه خــود وزارت 
نيرو هم ديــروز با يك اتفاق 
پيش بينــى نشــده مواجه 
شــد زيرا فكــر مى كرد 
روتيــن  به صــورت 
سوخت تأمين مى شود.

وى همچنيــن در ادامه 
گفت: اينكه گفته شود كه 
دولت بيت كوين را استفاده 
مى كند، اين اصًال جفا اســت. 
دولت وارد اين مسائل نمى شود اما در 
يك سال گذشته فشارهايى بود. دستگاه ماينر 
بيت كوين به شــكل قاچاق وارد كشور شده 
بود كه دســتگاه كوچكى هم است و ورود 
آن كار ســختى نيســت. در جاهاى مختلف 
استفاده مى شــده و فشار بر روى دولت آمد 
كه به نوعى آن را ضابطه مند و قانونى بكند. 

واعظى با بيان اينكه مســأله بيت كوين 2 بار 
در كميســيون هاى دولــت و دولت مطرح 
شــد، ابراز كرد: اينها بايد از وزارت صمت 
اجازه بگيرنــد و وزارت نيرو هم تأييد  كند 
كه چگونه از آن استفاده كنند. بر اين 
اســاس، براى نصــب در يك 
حدى اجازه هايى داده شده 
و معلوم اســت كه آنها 
كجا هستند و مى توانند 
با آنها ارتبــاط بگيرند 
و بگوينــد كــه مثــًال 
در ماه هاى تابســتان يا 
روزهايى كه وارونگى هوا 
هست، اســتفاده نكنيد يا در 

روزهاى سرد استفاده كنيد. 
وى افزود: امروز در دولت ادعايى شــد كه 
عالوه بر كســانى كه اجازه گرفتند، در برخى 
مرغدارى هــا و جاهــاى مختلف هــم اينها 
اســتفاده مى كنند كه رئيس جمهورى دستور 
دادنــد وزارت اطالعات و وزارت كشــور 

با جديت اين مســأله را دنبــال كنند و اگر 
در جايــى از برق براى بيت كوين اســتفاده 
مى شــود، محكم با آنها برخورد كنند چون 
اكنون از حقى كه مردم براى دماى منزل شان 
يا روشنايى خانه شان اســتفاده كنند، آنها از 

برق براى اين كار استفاده مى كنند.

خبر

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com

بهارستان

لل
 الم

ين
ب

لت
دو

مان
پارل

گام هاى ترامپ به سوى استيضاح
 مجلس نمايندگان آمريكا قطعنامــه اى را به تصويب درآوردند كه 
خواســتار بركنارى ترامپ از قدرت از طريق فعالسازى متمم 25 قانون 

اساسى به دليل تحريك به خشونت در مقابل كنگره آمريكا مى شود.
به گزارش شبكه ســى.ان.ان، قطعنامه فوق كه جيمى راسكين نماينده 
دموكــرات ايالت مريلند آن را ارائه كرده اســت، از مايك پنس معاون 
ترامپ درخواست مى كند كه «هرچه سريعتر از اختيارات و قدرت خود 
طبق بند چهار متمم 25 براى تشــكيل و بسيج كاركنان اصلى ادارات 
اجرايى در كابينه براى اعالم آنچه براى يك ملت وحشــت زده آشكار 
و واضح است، استفاده كند و آن اين است: رئيس جمهور قادر به انجام 

موفقيت آميز وظايف خود نيست».
به گزارش فارس، درحالى اين قطعنامه به تصويب رسيده است كه پنس 
در نامه اى به «نانسى پلوسى» رئيس مجلس نمايندگان آمريكا درخواست 

فعالسازى متمم 25 قانون اساسى براى بركنارى ترامپ را رد كرد.
پنس در اين نامه نوشت: «من اعتقاد ندارم كه چنين اقدامى به نفع ملت ما 
و قانون اساسى باشد.»  مجلس نمايندگان آمريكا بامداد امروز(پنجشنبه) 
به استيضاح دونالد ترامپ به اتهام تحريك آشوب در كنگره رأى دادند، 
اين درحالى است كه روزگذشته نانسى پلوسى 9 دموكرات را به عنوان 

مسئوالن روند استيضاح معرفى كرد.
به گزارش پايگاه خبرى هيل، مسئوالن روند استيضاح، پرونده مجلس 
نمايندگان را در كميسيون قضايى سنا مطرح مى كنند. پلوسى مشخص 

نكرد كه مفاد استيضاح چه زمانى به سنا ارسال خواهد شد.
به گزارش ايســنا، جمى راسكين، استاد ســابق حقوق قانون اساسى 
به عنوان مدير اصلى استيضاح تعيين شــد. ديگر نمايندگان دموكرات 
شــامل ديانا ديجت (كلورادو)، ديويد سيســيلين (رودآيلند)، خواكين 
كاســترو (تگزاس)، اريك اســوالول (كاليفرنيا)، تد ليو (كاليفرنيا)، جو 
نگوس (كلورادو)، مادلين دين (پنســيلوانيا) و دل استيســى پالسكت 
(ويرجين آيلند) هستند. مجلس نمايندگان آمريكا يك بند استيضاح را به 
رأى گذارده كه تصريح مى كند، ترامپ با تحريك جمعيت هوادارانش 
به تالش براى كارشكنى در كار كنگره كه درحال تأييد پيروزى بايدن از 

طريق آراى آلكترال بود، يك حمله به دولت را به راه انداخت.

براى پاداش پايان خدمت كاركنان دولت 
سقف پرداخت تعيين مى شود

 در ادامه بررسى تبصره هاى بودجه سال آينده موضوع تعيين سقف 
ميزان پرداخت پاداش پايان خدمت كاركنان مورد بحث قرار گرفت و 

مقرر شد حداكثرى براى آن تعيين شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شــوراى اسالمى روزگذشته 
در گفت وگو با فارس اظهار كرد: با توجه به اينكه در ســنوات گذشته 
پرداخت هاى پــاداش پايان خدمت در برخى مــوارد خيلى باال بوده 
بنابراين اعضاى كميســيون مربوطه اين موضوع را مورد بررسى قرار 

دادند كه انتظار مى رود در كميسيون تلفيق مورد تصويب قرار گيرد.
عليرضا شهبازى با بيان اينكه سقف پيشنهادى ما براى پرداخت پاداش 
پايان خدمت حداكثر 500 ميليون تومان است، افزود: پس از تأييد نهايى 
اين ماده در كميسيون تلفيق الزم است كه در صحن علنى به تصويب 
نمايندگان برسد كه در اين زمينه ما تالش خواهيم كرد كه اين مورد با 

موافقت نمايندگان روبه رو شود.
نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اســالمى با تكذيب شــايعه 
پيشــنهاد قطع پاداش پايان خدمت كاركنان دولت، افزود: پاداش پايان 
خدمت كاركنان دولت به هيچ عنوان قطع نخواهد شد اما بحث بر سر 

اين است كه الزم است سقفى براى پرداخت آن مشخص شود.
وى با دفاع از پرداخت پاداش پايان خدمت كاركنان گفت: در اين زمينه 
نبايد تبعيضى وجود داشته باشد زيرا در سال هاى گذشته بازنشستگان 
پاداش دريافت كرده اند، بنابراين نبايد تفاوتى در اين زمينه وجود داشته 

باشد.
شــهبازى در ادامه افزود: پرداخت اين پاداش حمايت مالى از كاركنان 
ساده دولت و يا كارمندان و معلمان آموزش و پرورش است كه حقوق 
آنها خيلى باال نيست و اين مبلغ مى تواند كمك خوبى براى آنها باشد و 

لذا ما در اين زمينه حمايت هاى خود را انجام مى دهيم.
 ختصاص 20 ميليارد اعتبار براى ادامه 4بانده شدن 

محور نهاوند-آورزمان
وى در بخش ديگرى از ســخنانش با بيان اينكه ديدار با معاون وزير 
راه و مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل ونقل كشور، 
موضوع ضرورت تســريع در عمليات 4 بانده شــدن محور آورزمان 
به نهاوند مورد بررســى قرار گرفت، افزود: در اين ديدار با اشــاره به 
موقعيت اين محور ارتباطى كه حجم وسيعى از حمل ونقل غرب كشور 
از آن صورت مى گيرد بر لزوم تكميل هرچه سريعتر اين پروژه به عنوان 

مطالبه چندين ساله مردم نهاوند تأكيد شد.
نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمى گفت: محور نهاوند به 
آورزمان و مالير بخشى از كريدور ارتباطى مركز به غرب كشور است 
كــه در ايام اربعين با حجم باالى تــردد زائران عتبات عاليات روبه رو 
است. وى افزود: براساس مباحث مطرح شده در اين ديدار، با موافقت 
مديرعامل ساخت و توسعه زير بناى حمل ونقل كشور مبلغ 20 ميليارد 

تومان اعتبار جهت ادامه طرح تخصيص داده شد.

گزارش هاى آژانس بيانگر صلح آميز بودن 
فعاليت هسته اى ايران است

 ادعاهاى واهى وزير خارجه آمريكا مبنى بر باج گيرى هســته اى از 
سوى كشــورمان برخالف گزارش هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى 

است.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى در گفت وگو با خانه 
ملت، در واكنش بــه ادعاهاى واهى وزير امور خارجه آمريكا با متهم 
كردن ايران اسالمى به باج گيرى هسته اى و لزوم جلوگيرى از غنى سازى 
توســط كشورمان، گفت: ايران همواره براســاس قوانين بين المللى و 

مقررات آژانس بين المللى انرژى اتمى فعاليت هسته اى داشته است.
حجت االسالم والمسلمين احد آزادى خواه اظهار كرد: به نظر مى رسد 
مقامات كاخ ســفيد بايد گزارش هاى اخير مديركل آژانس بين المللى 
انــرژى اتمى را بخوانند كه همگى آنها تأكيد جدى بر صلح آميز بودن 

فعاليت ايران و همچنين نداشتن هرگونه انحراف از قوانين است.
رئيس پيشين مجمع نمايندگان استان ادامه داد: در اين بين بايد يادآور 
شــد بازرســان آژانس نيز فراتر از روال معمول ساير كشورها، اجازه 
دسترسى براى نظارت دارند كه اين امر نيز هر نوع بيان ادعاى واهى از 

سوى پمپئو را تكذيب مى كند.
عضو هيأت رئيسه كميسيون كشــاورزى مجلس خاطرنشان كرد: در 
واقع پروتكل الحاقى از سوى كشورمان به طور داوطلبانه درحال اجرايى 
شدن اســت، از اين رو وزير خارجه آمريكا بايد پاسخ دهد باج گيرى 

هسته اى به چه معنا است.

گزارش تفريغ بودجه آموزشى و پژوهشى 
كشور ارائه شد

 سخنگوى كميسيون آموزش، تحقيقات و فناورى مجلس شوراى 
اســالمى از ارائه گزارش تفريغ بودجه آموزشى و پژوهشى كشور از 
سوى رئيس و دادستان ديوان محاسبات در جلسه كميسيون متبوعش 
خبر داد.  حجت االســالم احمدحســين فالحى در گفت وگو با مهر، 
اظهار كرد: در نشست اين كميسيون به موارد و تخلفات اشاره و روند 

رسيدگى و حسابرسى به تخلفات نيز تشريح شد.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس تصريح كرد: همچنين درباره 
ذى حسابى دانشگاه ها نيز پيشنهاداتى از طرف نمايندگان ارائه شد كه با 
استقبال مسئوالن ارشد ديوان محاسبات روبه رو شد و درباره تخلفات 
احتمالى در ذى حسابى دانشــگاه ها عنوان شد كه احكامى درصورت 

بروز تخلف صادر مى شود.
رئيس مجمع نمايندگان استان همدان در ادامه گفت: با توجه به اينكه 
گزارش تفريغ بودجه امســال حدود 50 روز پيــش از موعد مقرر به 
صحن علنى مجلس ارائه شد، نمايندگان مطالعه دقيقى در اين باره داشته 
و نقاط ضعف را در بودجه 1400 تا حد امكان برطرف كردند و بابت 

اين مسأله نيز از ديوان محاسبات قدردانى شد.

مأموريت ديپلماتيك ما براى رفع توقيف نفتكش 
شكست خورد

 وزارت خارجه كره جنوبى ضمن تأكيد بر شكست مأموريت ديپلماتيك قائم 
مقام وزارت خارجه اين كشور براى رفع توقيف نفتكش كره جنوبى در آب هاى 

ايران اعالم كرد، رايزنى ها بين 2 كشور ادامه دارد.
به گــزارش فارس، طبق اعالم ايــن وزارتخانه، مذاكرات بــراى «حصول به 
راه حل هايى فورى و ســازنده در موضوعات اختالفى» بين كره جنوبى و ايران 

براساس اصول دوستى بلندمدت بين 2 كشور ادامه خواهد يافت.
وزارت خارجــه كره جنوبى اعالم كرد، طرف ايرانى درباره موضوع توقيف 
نفتكــش كره جنوبى وعده انجام «فراينــد منصفانه قضايى» و همچنين رفتار 
انسان دوســتانه و ارائه خدمات و دسترســى هاى كنسولى براى 20 خدمه 

نفتكش را داد.

تالش مى كنيم واكسيناسيون سراسرى 
طبق زمانبندى انجام شود

 رئيس جمهور تأكيد كرد كه دولت براى تأمين و پرداخت ارزى الزم براى 
خريد واكسن كرونا مشكلى ندارد.  به گزارش مهر، حجت االسالم والمسلمين 
حسن روحانى در جلسه هيأت دولت تأكيد كرد: مردم بدانند كه غير از كواكس 
و واكسن هايى كه در دسترس است، با تأكيد بانك مركزى مشكلى براى تأمين و 
پرداخت ارز نداريم و تالش ها صورت مى گيرد تا واكسيناسيون سراسرى طبق 
زمانبندى مشــخص انجام شود. وى در ادامه با تأكيد بر اينكه كمك خداوند و 
همكارى مردم ما را در مقابل فشــارها و در برابر ويروس كرونا موفق خواهد 
كــرد، گفت: با تالش هايى كه صورت گرفت مشــكالتى كه در ماه هاى اخير 
به دليل كرونا به ويژه در آذرماه ايجاد شده بود در دى فرونشست كه اين مسأله 

با همكارى و هماهنگى مردم و فداكارى كادر درمان بود.

نامزد هاى شوراها بايد آزمون بدهند
 نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى با كليات طرح اصالح موادى از قانون 

تشكيالت و وظايف انتخابات شوراهاى اسالمى كشور موافقت كردند.
به گزارش ايسنا، ســخنگوى كميسيون امور داخلى مجلس شوراى اسالمى و 
شــوراها در توضيح گزارش كميسيون، مطرح كرد: يكى از موارد ديده شده در 
اين طرح نظارت در پيش و هنگام ثبت نام داوطلبان اســت، به طورى كه 6 ماه 
پيش از ثبت نام داوطلبان بايد در آزمونى كه از ســوى وزارت كشــور برگزار 
مى شــود شركت كنند، البته اين آزمون براى دوره ششم انتخابات شوراها قابل 

اجرا نيست. 
على حدادى در ادامه تصريح كرد: تكميل پرسش نامه از سوى داوطلبان و تغيير 
در تركيب هيأت نظارت بر انتخابات شوراها از ديگر مواردى است كه در اين 

طرح ديده شده است. 

استفاده از مازوت براى جلوگيرى از قطع 
برق هايى كه قطع شد!

■ ورود وزارت اطالعات و كشور به استفاده غيرقانونى از برق براى استخراج بيت كوين
BITOOD ايران سومين كشور استخراج بيت كوين طبق آمار مؤسسه جهانى ■

عضو اتاق 
بازرگانى: چينى ها در 
ارس و كرمان مزارع 

بيت كوين دارند

سخنگوى 
صنعت برق كشور: 
براى رفع مشكل برق 

مردم 10 درصد در مصرف 

برق صرفه جويى كنند
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زمان تحويل خودروى رانندگان تاكسى مشخص شد
 مديرعامل اتحاديه تاكســيرانى هاى كشور درباره زمان مشخص شده براى تحويل 

خودروى رانندگان تاكسى كه وجه خود را پرداخت كرده اند، توضيحاتى ارائه داد.
مرتضى ضامنى در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه 
براى نوسازى ناوگان تاكسيرانى چه اقداماتى انجام شده و چه برنامه هايى مدنظر قرار گرفته 
است، اظهار كرد: نوسازى ناوگان تاكسيرانى از سال 95 آغاز شده است و تاكنون حدود 73 
هزار خودرو نوســازى شده اند. وى ادامه داد: درحال حاضر 2 هزار و صد نفر از متقاضيان 
فرايند ثبت نام خود را انجام داده اند و تكميل وجه خود را نســبت به شركت خودروساز 
به پايان رســانده ند و منتظر هســتيم تا ماه آينده خودرو اين افراد به آنها تحويل داده شود 

و اميدواريم تا پايان سال در مجموع به عدد ده هزار خودرو ناوگان نوسازى شده برسيم. 

واكسن كرونا با اصول كارشناسى 
به زودى تأمين مى شود

 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با اعالم اينكه واكسن كرونا براساس نگاه 
و اصول كارشناســى به زودى تأمين مى شــود و ارز الزم براى خريد واكسن نيز تأمين 

شده است.
به گزارش ايرنا، ســعيد نمكى افزود: براى تهيه واكســن از منابع معتبر تالش مى كنيم 
و به رغــم بحث هايى كه در جامعه اســت در وزارت بهداشــت با نگاه كارشناســى 
خدمت تصميم گيران رده باالى جمهورى اســالمى هستيم و بدون توجه به هر پديده 
غيركارشناســى كار را دنبال مى كنيم. در دولت هــم بنده موضوع را طرح كردم. بانك 

مركزى هم براى تأمين ارز اعالم آمادگى كرد و به زودى واكسن را وارد مى كنيم.

تسهيالت رفاهى وزارت علوم 
براى دانشجويان نو ورود

 معاون امور دانشجويان صندوق رفاه دانشجويان از تسهيالت جديد صندوق ويژه 
دانشــجويان ورودى جديد دانشــگاه ها خبر داد. الياس منيرى در گفت وگو با مهر با 
اشاره به تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان ويژه دانشجويان ورودى جديد دانشگاه ها، 
گفت: درحال حاضر يكى از مشــكالتى كه وجود دارد مربوط به ثبت نام انواع وام هاى 
دانشــجويى توسط دانشجويان ورودى جديد است. وى ادامه داد: چون فرايند ثبت نام 
و انتخاب واحد اين دانشــجويان به صورت مجازى بوده و ارتباط حضورى با دانشگاه 
و مسئوالن آن نداشته اند، به رغم ارسال پيامك صندوق رفاه، مبنى بر اينكه براى ثبت نام 

وام ها اقدام كنند، به نظر مى رسد آن آگاهى الزم را ندارند.

شهادت حضرت فاطمه(س) 
از ديدگاه اهل شيعه

 حضرت فاطمه زهرا(س) در روز 20 جمادى الثانى ســال پنجم 
پــس از بعثت در مكه مكرمه به دنيا آمــد و 13 جمادى االولى(به 
روايتى) يا ســوم جمادى الثانى سال يازدهم هجرى، و در سن 18

سالگى در مدينه منوره به شهادت رسيد.
حضــرت فاطمه زهــرا(س) دختر گرامى حضــرت خاتم االنبيا و 
حضــرت خديجه كبرى(س) دختر خويلد، همســر حضرت امام 
على(ع) و مادر حضرت امام حسن(ع) و امام حسين(ع) و حضرت 

زينب كبرى(س) است.
پدر بزرگــوارش خاتم پيامبران الهى و برتريــن مخلوق خداوند، 
و مــادرش خديجــه، از زنان بزرگ، شــريف و ثروتمند قريش و 
نخســتين بانويى بود كه به اسالم گرويد و تمامى ثروت و دارايى 
خود را براى خدمت به اســالم و مســلمانان صرف كرد. خديجه 
در دوران جاهليت و دوران پيش از ظهور اســالم نيز به پاكدامنى 

مشهور بود، تا جايى كه از او به طاهره (پاكيزه) ياد مى شد.
حضرت فاطمه زهرا(س) در روز 20 جمادى الثانى سال پنجم پس 

از بعثت در مكه مكرمه، چشم به جهان گشود.
در مــورد تاريخ والدت آن حضرت اختالف وجــود دارد. تاريخ 
والدت ايشــان در بيشــتر منابع اهل سنت، 5 ســال پيش از بعثت 
و در زمانى كه قريش مشــغول مرمت خانه كعبه بودند، در برخى 
سال دوم بعثت و در بيشتر منابع شيعى، 5 سال پس از بعثت پيامبر 

اسالم(ص) ذكر شده است.
 ازدواج حضرت زهرا(س)

وقتى آن حضرت به ســن ازدواج رســيد، افراد زيادى از صحابه 
پيامبر(ص) و بزرگان و سرشناسان مسلمان از ايشان خواستگارى 
كردنــد. از جمله اين افراد ابوبكر و عمر بودند، ليكن پيامبر(ص) 
در جــواب آنان فرمود: درمورد فاطمه منتظر فرمان الهى هســتم. 
پس از آن، خويشــاوندان علــى(ع) و بنابر نقل ديگرى، ابوبكر و 
عمــر از على(ع) خواســتند تا حضرت فاطمــه(س) را از پيامبر 
خواســتگارى كند؛ لذا على(ع) به شــخصه به حضور پيامبر(ص) 
شــرفياب شد؛ ولى شرم و حيا مانع از سخن گفتن ايشان گرديد. 
پيامبر(ص) پرسيد: اباالحسن چه مى خواهى؟ و على(ع) همچنان 
ســاكت بود تا پيغمبر(ص) سه بار پرســش خود را تكرار كرد. 
ســپس فرمود: گويا فاطمه(س) را مى خواهــى؟ على(ع) جواب 
داد: آرى؛ و بنابــر نقــل ديگرى على(ع) بــه پيامبر(ص) عرض 
كــرد، پدر و مــادرم فداى تو باد. تو مى دانى كــه مرا در كودكى 
از پدرم «ابوطالب» و مادرم «فاطمه بنت اســد» گرفتى و در سايه 
تربيت خود پرورش دادى و در اين پرورش از پدر و مادر بر من 
مهربان تر بودى و از ســرگردانى و شــك كه پدران من دچار آن 
بودند، رها نمودى. تو در دنيا و آخرت تنها اندوخته من هســتى. 
اكنون كه خداوند مرا به وسيله تو نيرومند ساخته است، مى خواهم 
به زندگى خود سامان بدهم و ازدواج كنم. من براى خواستگارى 

فاطمه آمده ام. آيا قبول مى كنى؟
با شنيدن اين خبر چهره مبارك پيامبر(ص) از شادمانى برافروخت 
و به روى على(ع) خنديد و فرمود: آيا چيزى دارى كه مهريه فاطمه 
قرار دهى؟ عرض كرد: حال من بر شما پوشيده نيست. جز شمشير 
و شــتر آبكش و زره چيزى ندارم. پيامبر(ص) فرمودند: شمشير را 
براى جهاد و شتر را براى آب دادن به نخل هاى خرما و باركشى در 

سفر مى خواهى، همان زره را مهر قرار بده.
برخى از دانشــمندان اهل ســنت بــراى حفظ موقعيــت خلفا از 
بازگــو كردن اين قطعــه از تاريخ خــوددارى نموده  اند؛ از جمله 
ابن ابى الحديد در شــرح خود مى گويد: «جســاراتى را كه مربوط 
به فاطمه زهرا(س) نقل شــده، در ميان مسلمانان تنها شيعه آن را 

نقل كرده است.»
رويدادهاى تلخ، شــرايط ســخت بيمارى و دورى از پدر بيش از 
پيش شــرايط جســمى و وضعيت روحى حضــرت زهرا(س) را 
دشوارتر مى كرد، اما حضرت فاطمه(س) با اينكه روزبه روز پيكرش 

آب مى شد، هيچ ِشكوه اى از بيمارى نداشت.
حضرت فاطمه(س) ســرانجام پس از رحلت پدر بزرگوار، از حق 
خالفت همســرش كه به تعيين الهى بود به شــدت دفاع كرد و در 
جريــان هجوم عمر بن خطاب (به هــوادارى از خالفت ابوبكر)، 
بــه خانه اش به گونه اى ميان در و ديوار آســيب ديدند كه عالوه بر 
صدمه هاى ســخت، جنين ايشــان نيز ســقط شــد و تازيانه هاى 

بى شمارى بر جان و روح او نشست.
همــه ايــن رويدادهــاى تلــخ و دردنــاك حضــرت زهــرا(س) را 
بــه بســتر بيمــارى كشــاند و بــه شــهادت ايشــان منجــر شــد، در 
ــرا(س)  ــه زه ــداز حضــرت فاطم ــهادت جانگ ــخ ش ــورد تاري م
ــى 75 روز  ــر روايت ــا ب ــى بن ــه  يك ــود دارد ك ــت وج ــد رواي چن
پــس از رحلــت پــدر گراميشــان حضــرت رســول اكــرم(ص) در 
13 جمادى االولــى اســت و بــه روايــت مشــهورترى در ســن 18

ســالگى و 95 روز پــس از رحلــت پيامبــر اســالم(ص) مطابــق بــا 
ــى اســت. ــوم جمادى الثان ــنبه س ــه ش روز س

بنابر وصيت خويش شبانه و به صورت پنهانى دفن گرديد، به طورى 
كه محل قبر شريفش نيز نامعلوم است.

* منبع: تبيان

آرمان ملى: بايد از مسير اشتباه برگشت
 فقط دونه دونه تو ترافيك گير نكنين!!

آفتاب اقتصادى: ارزهاى ديجيتال بالتكليف در ايران 
 فعال نســخه هاى كاغذى رو تعيين تكليــف كنيد؛ ديجيتالى 

پيشكش!!
ابتكار: تضعيف اقتصاد زير سايه يارانه ها

  قرار بود يارانه ها عصاى دستمون باشه كه!!
افكار: توقف تهران پشت چراغ قرمز كرونا

 غرقه در نيل چه انديشه كند باران را !! 
اقتصاد برتر: قطع گسترده برق

 خوبه ديگه قبض برقم نميديم!!
ثروت: كاهش مصرف گوشت در همه دهك ها

 اينجورى آمار گياه خوارا باال ميره!!
اسكناس: تعامل با همسايگان زمينه ساز رشد اقتصادى

 حواستون باشه يهو نشه دوستى خاله خرسه!!
دنياى اقتصادى: حرف قطعى ايران در برجام 

 ديگه خواسته در برخورد اول ميخش رو بكوبه!!
آرمان ملى: ناگفته هايى از عوامل ويرانگرى اقتصاد

 حرف دل در دل بماند بهتر است!!
آفتاب: آموزش مجازى بد است و آموزش حضورى بدتر

 ببينيم چه بر سر آينده سازان خواهد آمد!!
اقتصاد پويا: بازى با اعتماد مردم در بازار سرمايه

 بدون شرح!!
امروز: محكوميت خودروسازان توسط تعزيرات

 همه زنجيره وار متحد شدن قيمت خودرو رو بيارن پايين !!
ايران: خاموشى در زمستان آلودگى در آسمان

 از زمين و آسمون داره ميباره!!
تجارت: وابستگى بودجه به نفت پايان مى بايد

 سن قانونيش رو رد كرده مى خواد مستقل باشه!!
رسالت: پيك چهارم كرونا، خيلى نزديك

 كرونا از اون چيزى كه فكر مى كنيد به ما نزديك تره!!

والدين مراقب «شاد» تقلبى باشند
 شــيادان فضــاى مجــازى همــواره در كمين نشســته اند تا از 
كوچك ترين فرصت اســتفاده كــرده و طعمه هاى خــود را به دام 
بيندازند و با آغاز امتحانات دانش آموزان در دى ماه نيز با اپليكيشــن 

«شاد» تقبلى دست به كار شده اند.
كرونا و پيامدهاى اجتماعى، سياســى، اقتصــادى و فرهنگى اش از 
يكســو و افزايش جرايم فضاى مجازى از ســوى ديگر، شرايط را 
براى مسئوالن و خانواده ها سخت تر كرده است، در شرايطى كه همه 
درگير مبارزه با اين ويروس شاخدار هستند، مجرمان فضاى مجازى 

نيز از اين فرصت استفاده كرده و همچنان مى تازند.
حدود 2 سالى اســت كه دانش آموزان در اپليكيشن شاد برنامه هاى 
آموزشى و درسى خود را فرا مى گيرند اين درحالى است كه همچنان 
عده اى از شــهروندان در دام شيادان فضاى مجازى گرفتار شده و با 
ترفند اينترنت رايگان براى برنامه شــاد يا در قالب اپليكيشن جعلى 

شاد در كمين طعمه هاى خود نشسته اند.
آموزش مجازى و آنالين نخســتين تجربه اغلب كشورها است كه 
در پى شــيوع ويروس ميكروسكوپى و شــاخدار كرونا در مدارس 
و دانشــگاه هاى سراسر دنيا آغاز شــد و با آغاز اين نخستين تجربه 
شــيادان فضاى مجازى نيز بيكار ننشستند و شــيوهاى نوينى براى 
كالهبردارى هاى مجازى پيش گرفتند و همچنان شــاهد خســارات 
و كالهبردارى هايى هســتيم كه در فضاى مجــازى به بهانه اينترنت 
رايگان دانش آموزى، معلمى و دانشــجويى شكل گرفته و پرنده هاى 
بسيارى در اين زمينه در پليس فتاى استان هاى سراسر كشور تشكيل 

شده است.
از زمانى كه استفاده از اپليكيشــن شاد براى استفاده دانش آموزان و 
معلمان خبرى شــد، شيادان نيز دست به كار شــده و اقدام به تبليغ 
اپيلكيشن هاى دروغين يا استفاده از اينترنت رايگان كرده و بسيارى 

از افراد ناآگاه را دام خود انداختند.
با وجود ارســال لينك هاى جعلى با عنوان ثبت نام ســيم كارت شاد 
در شــبكه هاى اجتماعى، خانواده ها بايد توجه داشته باشند اگر قرار 
باشــد سيم كارت دانش آموزى به هموطنان داده شود از طريق پرتال 
رسمى اپراتورها يا وزارتخانه هاى مربوطه اطالع رسانى خواهد شد.
به گزارش ايرنا، ثبت نام ســيم  كارت با قيمت بســيار پايين با ارائه 
خدمــات اينترنتــى رايــگان از ترفندهاى مجرمان ســايبرى براى 
كالهبــردارى از خانواده هاى دانش آموزان شــده كه در ادامه مبلغى 
براى هزينه ثبت  نام ســيم كارت از شــهروندان دريافــت مى كنند؛ 
متأسفانه هموطنان پس از واريز وجوه به حساب كالهبردار هيچ گونه 
كااليى دريافت نكرده و شــخصى پاسخگو نبوده يا كاالى تحويلى 

به آنها تقلبى است.

پروانه ساختمانى مسكونى به نام مجيد مسيبى و شركا، به شماره 
پروانه: 192/53 و شماره پالك ثبتى: 1/337/9453 واقع در 
شهرك مدرس همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

كارت دانشجويى به نام محمدحسين روح القدس، فرزند: ابوالحسن، با 
شماره شناسنامه: 3860934015 و به شماره دانشجويى: 9412451029 
رشته معمارى در مقطع كارشناسى از مؤسسه آموزش عالى عمران و 

توسعه همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى به نام ذبيح ا... فصيحى، فرزند: يارمحمد، 
به شماره دانشجويى: 9723302001 رشته باكترى شناسى از 
دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

بيمه نامه حكمت خودرو پژو 405 سفيد به نام ابوالقاسم بيات، فرزند: 
محمدباقر، به شماره شناسنامه: 5849946731 ، شماره بيمه نامه: 

1398/11101/105/1010/1363، شماره پالك: 28ايران421د66 ، شماره 
 NAAM٣١FE٢JK١٠۵۴164 و شماره شاسى: ٠٠B0179265 :موتور

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 تــاب آورى موضوعــى مهم اســت كه 
مى تواند بــر رشــد اقتصــادى، فرهنگى و 
اجتماعى اثر بگذارد و يكى از اركان اصلى و 
مهم مصوبه ارزيابى اجتماعى پروژه هاست و 
اين الزام وجود دارد كه در شــهر و استان هر 
پروژه اى كه اجرا مى شــود از نظر تاب آورى 
بررسى شود تا حداقل با بحران ناشى از پروژه 

برخورد نشود.
دبيرخانه كشورى شهرهاى تاب آور با حمايت 
ســازمان مديريت بحران كشــور، ســازمان 
شــهردارى ها و دهيارى هاى كشــور و ساير 
شهردارى ها به طور رسمى به شهردارى همدان 

واگذار شد.
نشســت ويدئوكنفرانســى برنامه ريزى تبيين 
تاب آورى شهرهاى اســتان و نحوه اقدامات 
دبيرخانــه در همــدان بــا حضــور معاون 
رئيــس ســازمان مديريت بحران كشــور و 
مديران كشــورى و اســتانى به منظــور ارائه 
طرح برنامه ريزى تبييــن و همكارى اجرايى 
تاب آورى شهرهاى استان همدان تشكيل شد.
معاون رئيــس مديريت بحران كشــور روز 
گذشته در اين مراسم با بيان اينكه تأمين ايمنى 
و افزايــش تاب آورى شــهرى نيازمند وجود 
ساختار هاى مديريتى يكپارچه، چابك و پويا 
است، افزود: در شرايط حســاس بايد بتوان 
بحران هاى شهرى را مديريت كرده و آسيب ها 

را به حداقل رساند.
 اقدامــات شــهردارى همدان در 
نمونه  كشور  در  بحران  مديريت  زمينه 

بوده است
محمدفريــد لطيفــى افــزود: براى داشــتن 
شهر هايى تاب آور در برابر حوادث متعدد بايد 
توجه ويژه به مديريت بحران و ايمنى شهر ها 

داشته باشيم.
وى ابراز كرد: اســتان همدان براى تحقق اين 
راهبرد، نخست ارتقاى تاب آورى شهرستان ها، 
سپس شــهر هاى اســتان و در مرحله نهايى 
روســتا هاى پرجمعيت را بــا عضويت اين 

پويش دنبال كرد.
معاون رئيس ســازمان مديريت بحران كشور 
تأكيد كرد: اداره مديريت بحران شــهردارى 
همــدان به عنوان دبيرخانه پويش شــهر هاى 
تاب آور استان معرفى شد و شهردارى همدان 
فعاليت رسمى خود را در اين زمينه آغاز كرد.

لطيفى اظهــار كرد: تاب آورى مفهوم جديدى 
در طراحى شهرى است كه رويكرد اصلى آن 

طراحى با آسيب پذيرى كمتر 
و انعطاف پذيرى بيشتر براى 
و  تنش ها  برابر  در  شــهر ها 
به گونه اى كه  است،  حوادث 
يك شــهر تاب آور، شهرى 
آماده اســت كــه در مواقع 
به  به ســرعت  اضطــرارى 
شــرايط جديد پاسخ داده و 
با كمترين آسيب به كار خود 

ادامه مى دهد.
 شــهردارى همدان 
مركــز  و  دبيرخانــه 
شهر هاى تاب آور كشور 

شد
در ايــن راســتا مديــركل 

ستاد بحران اســتان همدان نيز بيان كرد: پيرو 
درخواست تشكيل دبيرخانه كشورى شهر هاى 
تــاب آور در شــهردارى همــدان از ســوى 
شهردارى و مديريت بحران استان از سازمان 
مديريت بحران كشور، در تاريخ 24 شهريور 
امسال، اسماعيل نجار رئيس سازمان مديريت 
بحران كشــور در نامه اى با اين درخواســت 
موافقت كرد و شــهردارى همدان دبيرخانه و 

مركز شهر هاى تاب آور كشور شد.
 عليمردان طالبى افزود: اقدامات مؤثر همدان 
در حوزه هاى مختلف مديريت بحران اعم از 
اقدامات پژوهشــى و اجرايى مانند مهار سيل 

و نيز اقدامات مثبت يك 
شهردارى  گذشــته  سال 
زمينه ســاز  همــدان 
مسئوليت  اين  عهده دارى 

بوده است.
وى بيان كرد: از آنجا كه 
اقدامات شهردارى همدان 
در زمينه مديريت بحران 
در كشــور نمونــه بوده، 
واگذارى اين مسئوليت به 
شهردارى همدان به منظور 
تاب آورى  تجارب  انتقال 
كشور  شهر هاى  ديگر  به 
انجام شده است و همدان 
بايــد دانش خــود را در 
زمينه تاب آورى با ديگر شــهر هاى كشور به 

اشتراك بگذارد.
وى اظهار كرد: براســاس ابالغى كه از سوى 
رئيس ســازمان مديريت بحران كشور صادر 
شــد و با حمايت و همكارى نهاد هاى دولتى 
از جمله اســتاندارى، مديريت بحران استان 
و نهاد هاى محلى از جمله شــوراى شــهر، 
شــهردارى، معاونت خدمات شهرى و ستاد 
پيشگيرى و مديريت بحران شهردارى همدان، 
شهردارى همدان دبيرخانه كشورى شهر هاى 

تاب آور شد.
شــهردار همدان نيز اظهار كرد: در دبيرخانه 

شــهرهاى تاب آور تالش خواهيم كرد ضمن 
شناســايى ظرفيت ها و ارزيابــى و نظارت با 
هم فكرى و هم افزايى شــهردارى هاى كشور 
فرهنــگ ايمنــى و تــاب آورى را در جامعه 
نهادينه كنيم و به اتخاذ تدابير زيست  محيطى، 

اجتماعى و فرهنگى بپردازيم.
عبــاس صوفى با اشــاره به اينكــه دبيرخانه 
شــهرهاى تاب آور تــالش دارد با اســتفاده 
از دانــش و نوآورى و آموزش شــهروندى، 
فرهنگ ايمنى و تاب آورى را در جامعه نهادينه 
و آمادگى براى واكنش مؤثر در تمام ســطوح 

را تقويت كند.
وى تصريــح كــرد: اميدوارم بــا اقدامات 
هماهنگ شاهد ارتقاى تاب آورى در شهرها 
و با نظــارت و راهبرى ســازمان مديريت 
بحران كشــور و ســازمان شــهردارى ها و 
واحدهاى استانى شــاهد ارتقاى تاب آورى 

در سطح كشور باشيم.
رئيس شــوراى شــهر همدان نيز با قدردانى 
از مديريت بحران اســتان در موضوع ايمنى 
شــهرها و مطالعات علمى و كاربردى، ادامه 
داد: با ايمن شــدن شــهرها در برابر حوادث 

غيرمترقبه مى توان گام هاى بلندى برداشت.
سيدمسعود عســگريان افزود: انتخاب همدان 
به عنوان دبيرخانه كشورى شهرهاى تاب آور، 
موجب اســتفاده هرچه بيشتر از ظرفيت هاى 

اين استان مى شود.

همدان نخستين استان تاب آوركشور شد 
■  راه اندازى دبيرخانه كشورى شهرهاى تاب آور در همدان 

■ معاون رئيس سازمان مديريت بحران كشور: رويكرد اصلى تاب آورى طراحى با آسيب پذيرى كمتر و انعطاف پذيرى بيشتر است

 معاون بيمه اى ســازمان تأمين اجتماعى 
با اشــاره به سهم ارزشمند اشــتغال مراكز 
آموزشــى غيردولتى با بيان اينكه سازمان از 
ايجاد هرگونه تســهيالت بيمه اى براى اين 
مراكز كه سبب افزايش اشتغال شود، استقبال 
كــرده و آماده همكارى كارشناســى در اين 

زمينه است.
مهرداد قريب در جلســه اى بــا نمايندگان 
آموزشگاه هاى  مدارس،  مديران  انجمن هاى 
غيردولتى و آموزشگاه هاى زبان هاى خارجى 
اظهار كرد: تأمين اجتماعى نهادى عمومى و 
غيردولتى است و در قبال حق بيمه دريافتى 
تعهدات كوتاه مدت و بلندمدتى ارائه مى كند.

وى بــا بيان اينكــه نرخ حق بيمــه تأمين 
اجتماعــى ثابــت اســت، افزود: بخشــى 
ازكارفرمايان براساس قوانين مصوب مجلس 
از معافيت بيمه اى استفاده كردند كه در تعهد 

دولت است.
به گزارش ايرنا، معاون بيمه اى سازمان تأمين 
اجتماعى با اشاره به جامعه 44 ميليون نفرى 
تحت پوشش اين سازمان، اظهار كرد: ماهيانه 
به طور متوســط 15 هزار ميليارد تومان براى 

خدمت رســانى به اين جامعه بزرگ هزينه 
مى شود و تأمين اجتماعى براساس محاسبات 
بيمه اى مكلف اســت كه منابع و مصارف را 

مديريت كند.
قريب ادامه داد: امكان اســتفاده بيشــتر از 
ظرفيت مشــوق هاى بيمــه اى موجود براى 
جذب فارغ التحصيالن دانشگاهى و حمايت 
از آموزشگاه هاى غيردولتى نيز وجود داشته 
و ســازمان آماده همكارى در اين موضوع با 

انجمن هاى ذى ربط است.

وى همچنين بر لزوم اســتفاده تمامى مربيان 
و افــراد شــاغل پاره وقت مراكز آموزشــى 
غيردولتى از خدمات تأمين اجتماعى تأكيد 
كرد و گفت: قوانيــن كار و تأمين اجتماعى 
تعهدات قانونى مشخصى را براى مديران اين 
مراكز تعيين كرده است و ما آمادگى داريم كه 
براى انجمن هاى اين مراكز آموزشى جلسات 
آموزشى برگزار كرده تا از حقوق و تعهدات 
قانونى خود در حيطه تأمين اجتماعى آشنايى 

بيشترى بيابند.

معاون توســعه كارآفرينى و اشــتغال وزير 
تعــاون، كار و رفــاه اجتماعى نيــز در اين 
جلســه گفت: در دوره شــيوع كرونا تالش 
شــد كه آموزشــگاه هاى غيردولتى مشمول 
حمايت هاى مختلفى شــوند و در اين مدت 
خدمات و حمايت هاى متعددى هم از مراكز 

آموزشى غيردولتى صورت گرفته است.
عيسى منصورى با اشاره به اقدامات مختلف 
صــورت گرفته براى حمايت از مربيان فاقد 
بيمه آموزشگاه ها، گفت: در شرايط بحرانى 
مربيان داراى پوشــش بيمه اى شرايط بهترى 
داشــته و از خدمات تأمين اجتماعى استفاده 
كردند؛  اين موضوع اهميت اســتفاده تمامى 
مربيان از بيمه تأمين اجتماعى را نشــان داد 
و براين اســاس بيمه مربيان آموزشگاه هاى 
غيردولتى در آينــده بايد بيش از پيش مورد 

توجه قرار گيرد.
در ايــن جلســه نماينــدگان انجمن هــاى 
مديران مدارس و آموزشــگاه هاى غيردولتى 
و آموزشــگاه هاى زبان هاى خارجى نيز به 
بيان ديدگاه هاى خود درباره خدمات تأمين 

اجتماعى به مربيان اين مراكز پرداختند.

تسهيالت سازمان تأمين اجتماعى براى مراكز مولد اشتغال

بحران  مديريــت  اداره 
همــدان  شــهردارى 
به عنوان دبيرخانه پويش 
استان  تاب آور  شهر هاى 
شهردارى  و  شد  معرفى 
همدان فعاليت رســمى 
خود را در اين زمينه آغاز 

كرد
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خبر

دوباره  كاذب،  قيمت هاى 
فروش  ســايت هاى  در 
رؤيت  قابــل  مســكن 
شــد؛ اتفاقى كه فعاالن 
كســب وكارهاى مجازى 
از مدت ها پيش پيگير آن 
بودند، كسانى كه معتقدند 
حذف قيمت ها شفافيت را 

از بازار مى گيرد

 eghtesad@hamedanpayam.com

خبر

خبـر

معاون اشتغال استان خبر داد
افزايش نرخ بيكارى در همدان

 معاون اشــتغال اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان 
با بيان اينكه نرخ بيكارى اســتان همدان در 9 ماهه امسال كمتر از يك 
درصد افزايش يافته اســت، گفت: نرخ بيكارى 9 ماهه امســال 7/9 
درصد بوده كه نســبت به سال گذشــته كه 7/4 درصد بوده، حدود 
0/6 درصد افزايش داشته كه با توجه به شرايط موجود منطقى است.

مصطفى قربانفر در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به افزايش 0/6 درصدى 
نرخ بيكارى در ســالجارى، اظهار كرد: نرخ بيكارى استان همدان در 
بهار امســال 7/8 درصد، در تابستان 6/8 درصد و در پاييز 9/3 درصد 
بوده اين درحاليســت كه نرخ بيكارى استان در بهار سال گذشته 6/1 
درصد، تابســتان 5/3 درصد، پاييز 8/6 درصد و زمستان 9/3 درصد 

بوده است.
وى با بيان اينكه اســتان همدان يكى از اســتان هاى با مشاركت باال 
بوده به طورى كه نرخ مشــاركت در اســتان همدان 45 درصد است، 
خاطرنشــان كرد: نرخ مشاركت اقتصادى در استان همدان 45 درصد 
اســت كه اين امر به علت وجود مشاغل ُخرد و مشاركت باالى زنان 

در حوزه اشتغال است.
قربانفــر با تأكيد بر اينكه در 9 ماهه امســال 19 هزار و 714 شــغل 
در استان همدان ايجاد شده اســت، بيان كرد: تعهد اشتغال استان در 
ســالجارى 19 هزار و 450 بوده كه تاكنون 19 هزار و 714 نفر تحقق 

يافته و پيش بينى مى شود به 20 تا 21 هزار نفر برسد.
معاون اشــتغال اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان با 
اشــاره به اينكه در 7 ماهه امســال 117 نفر از طريق كارورزى جذب 
واحدهاى توليدى شــدند، از مشوق بيمه اى براى جذب نيرو خبر داد 
و افزود: اگر واحدى نيروهاى ليســانس و ليســانس به باالى خود را 
به دليل شرايط كرونايى اخراج كرده باشد، دوباره به كار برگرداند، بدون 
هيچ قيد و شــرطى تا 2 سال از پرداخت بيمه ســهم كارفرما معاف 

خواهد شد.
وى يادآور شــد: در اســتان همدان 217 نفر از نيروهاى ليســانس و 
ليسانس به باالى واحدهاى توليدى از طريق همين مشوق هاى بيمه اى 
مشغول به كار شدند و با توجه به اينكه 300 نفر ديگر از سهميه استان 
باقى مانــده به واحدها توصيه مى كنيم هرچه زودتر براى جذب نيرو 

اقدام كنند تا از اين مشوق بهره مند شوند.

استانداردسازى 20 جايگاه CNG استان 
به مرحله نهايى رسيد

 بيست جايگاه سوخت CNG در استان با اقدامات انجام شده از 
مرحله پُرخطر به مرحله كم خطر رسيده و به زودى گواهينامه استاندارد 

دريافت مى كنند.
مديركل استاندارد استان همدان گفت: از 48 جايگاه CNG فعال در 
استان، 8 جايگاه پرخطر شناخته شده و بازرسى از 15 جايگاه نيز آغاز 

و بقيه نيز در مراحل كم خطر تا متوسط قرار دارند.
محمد مــددى در گفت وگو با ايرنــا اظهار كــرد: ارزيابى و آزمون 
جايگاه هاى عرضه CNG ســاليانه انجام مى شــود و جايگاه بايد از 
182 آزمون اســتاندارد نمره و امتياز قبولى بگيرد تا گواهينامه مربوطه 

را دريافت كند. 
مديركل استاندارد اســتان همدان تأكيد كرد: عالوه بر اين شاخص ها 
مخازن جايگاه به ويژه آنهايى كه بيش از 5 سال از عمرشان مى گذرد، 
تســت و بررسى مى شوند تا بر اثر فرســودگى و نشتى موجب بروز 

حادثه در جايگاه هاى عرضه سوخت نشوند. 
مددى با قدردانى از تعامل و همكارى شركت پخش فرآورده هاى نفتى 
درباره استاندادسازى جايگاه هاى عرضه سوخت، افزود: جايگاه داراى 
نقص بى درنگ توســط بازرسان اين شركت از چرخه خدمات رسانى 
خارج مى شــود و با رفع نواقص موجود دوباره توســط كارشناسان 
استاندارد آزموده و درصورت تأييد، فعاليت خود را از سر مى گيرند. 

به گفته وى، در سايه اين تعامل جايگاه هاى سوختگيرى استان همدان 
در قياس با ساير استان ها وضعيت بهترى از لحاظ ايمنى دارند. 

مديركل استاندارد استان همدان خاطرنشان كرد: فرايند آزمون جايگاه ها 
پيچيده و طوالنى است اما جايگاه داران بايد براى حفظ ايمنى مجموعه 

خود و مردم شتاب كرده و گواهينامه هاى الزم را دريافت كنند.
مددى همچنين به كاليبراسيون نازل هاى سوخت CNG اشاره كرد و 
افزود: از ابتداى امسال 152 نازل در جايگاه هاى عرضه سوخت استان 

تست و كنترل شده تا حقى از مصرف كنندگان ضايع نشود.
وى تصريــح كرد: درصــورت اطمينان از نبود صحــت عملكرد و 
محرز شــدن كم فروشى در نازل هاى سوخت، تا زمان رفع نقص اين 

تجهيزات غيرفعال مى شود.
مديركل استاندارد استان همدان همچنين از انجام تست هيدرواستاتيك 
مخازن CNG در خودروهاى دوگانه سوز خبر داد و گفت: اين تست 
در هنگام اخذ معاينه فنى توسط آزمايشگاه هاى مورد تأييد استاندارد 

انجام مى شود. 
به گفته مددى، 6 آزمايشگاه در سطح استان براى انجام اين آزمون مهم 
راه اندازى شده و درحال خدمات رسانى به مردم استان همدان هستند. 
وى اظهار كرد: مخزنى كه 5 ســال از زمان نصب آن مى گذرد بايد از 
فيلترهاى استاندارد عبور كند، چنانچه خودرويى در اين آزمون مردود 

شود، مخزن به گونه اى امحا مى شود كه قابل تعمير و ترميم نباشد. 
مديركل استاندارد اســتان همدان، از مالكان خودورهاى دوگانه سوز 
خواست براى تست مخزن گاز خودرو مقاومت نكنند زيرا استفاده از 

مخازن فرسوده و معيوب، بسيار حادثه آفرين است.
 چتر استاندارد از ســال 1392 بر سر جايگاه هاى عرضه CNG نيز 
گســترده شــد و از اين تاريخ جايگاه داران موظف به رعايت موازين 

استاندارد هستند.

كاداستر اراضى ملى، فرصت طاليى
 براى تثبيت مالكيت دولت است

 جلســه مشترك رؤساى سازمان هاى جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى 
و ثبت اسناد و امالك كشور با موضوع بررسى عملكرد استان ها درباره 
تثبيت اراضى ملى و صدور ســند مالكيت عرصه هاى منابع طبيعى با 
حضور معاونان ســازمانى و مديران كل و معاونان استانى، همزمان با 
سراسر كشور در ســالن جلسات اين اداره كل با رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى، به صورت ويدئوكنفرانس برگزار شد.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى اداره كل منابــع طبيعى و آبخيزدارى 
استان، مســعود منصور رئيس سازمان جنگل ها خطاب به مديران كل 
منابع طبيعى و ثبت اســناد استان ها، گفت: مديران كل استان ها بايد از 
فرصت طاليى ايجادشده براى تثبيت مالكيت دولت نهايت استفاده را 

به عمل آورند.
ذبيح ا...خداييان معاون قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك 
كشــور نيز در اين نشست مهم ترين راه پيشگيرى از تعرض به اراضى 
ملى، منابع طبيعى و مبارزه با فســاد را اجراى كاداســتر اراضى ملى و 
تثبيت مالكيت دولت دانست و اظهاركرد: در تثبيت مالكيت و صدور 
اســناد اراضى ملى نبايد هيچ گونه اختالف در 2 سازمان وجود داشته 
باشد. مديركل منابع طبيعى استان نيز در اين نشست، گفت: خوشبختانه 
تعامل خوبى در 2 سال اخير با ثبت اسناد وامالك صورت گرفته است 
و تداخالت اراضى با ثبت و منابع طبيعى به حداقل رســيده يا اصوال 

اختالفى در اين حوزه وجود ندارد.
اســفنديار خزائى مهم ترين راه پيشــگيرى از تعرض به اراضى ملى، 
منابع طبيعى و مبارزه با فساد و زمين خوارى را اجراى كاداستر اراضى 
دانست، گفت: الزمه حفاظت از اراضى ملى تثبيت مالكيت دولت است 
و در سال جهش توليد بايد به صورت تصاعدى و تالش مضاعف كار 
كنيم. مديركل ثبت اسناد وامالك استان همدان نيز  گفت: استان همدان 
به دليل پراكندگى اراضى ملى نسبت به ديگر استان ها در تثبيت مالكيت 

و كاداستر اراضى ملى عقب است و بايد تالش بيشترى انجام دهد.
اصغــر پيرهادى افزود: ما همواره بر تثبت و صدور اراضى ملى اهتمام 
خواهيم داشــت و اميدواريم كمبودها و نواقص هرچه زودتر برطرف 
شوند وصد درصد اراضى ملى استان به كاداستر و نهايتا تثبيت و صدور 

اراضى ملى منجر شود.

قيمت موبايل تا 15 درصد كاهش يافت
 سخنگوى انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبى از كاهش 
12 تــا 20 درصدى انواع موبايــل در روزهاى اخير خبر داد و گفت كه 
اين كاهش قيمت بايد در ساير كاالهاى الكترونيكى از جمله تبلت هم 

رخ دهد.
به گزارش ايسنا، نرخ ارز در بازار آزاد در مهرماه امسال از 32 هزار تومان 
گذشت، اما حاال حدودا در كانال 24 هزار تومان است. با جهش نرخ ارز 
قيمت بسيارى از كاالها از جمله موبايل افزايش يافت و به طبع با كاهش 
قيمت دالر مردم منتظر كاهش قيمت كاالهايى هســتند كه به بهانه نرخ 
ارز گران شده است. درباره قيمت تلفن همراه، واردكنندگان معتقدند كه 

اكنون معادل كاهش نرخ ارز قيمت موبايل كاهش پيدا كرده است.
در اين باره محمدرضا عاليان، ســخنگوى انجمن واردكنندگان موبايل، 
تبلت و لوازم جانبى در گفت وگو با ايسنا،  اظهار كرد: البته عمده افزايش 
قيمت مربــوط به نرخ دالر بود، اما از يك ماه پيش هم روند تخصيص 
ارز بهبود پيدا كرد و هم نرخ دالر كاهشى شد و به كانال 26 هزار تومان 
وارد شد كه در مجموع انتظار مى رفت قيمت موبايل هم به همان نسبت 
كاهش پيدا كند، اما كاالهايى كه از ارز 26 هزار تومانى اســتفاده كردند 

تازه به كشور وارد شدند. 
بنابراين به گفته وى، درحال حاضر شاهد كاهش 12 تا 15 درصدى قيمت 
عمده موبايل ها و كاهش حتى 20 درصدى قيمت، يعنى كاهش حدود 
12 ميليون تومانى موبايل هاى گران تر مانند آيفون 12 پرومكس در بازار 
هستيم. البته قيمت اين مدل آيفون در روزهاى اول واردات به 70 ميليون 

تومان هم رسيد كه بخش زيادى از آن حباب بود. 

موافق آزاد شدن صادرات شيرخشك
در ازاى حذف ارز ترجيحى هستيم

 رئيس انجمن صنفى توليد شير خشك با اشاره به ممنوعيت صادرات شيرخشك از 
ســال 97، گفت: ما موافق حذف ارز 4200 تومانى از واردات نهاده هاى دامى هستيم تا 

در ازاى آن اجازه صادرات داشته باشيم.
سياوش سليمى در گفت وگو با مهر با بيان اينكه انجمن ما به دنبال رفع تنگناها و موانع 
توليدى براى توليدكنندگان شيرخشك صنعتى است، گفت: در اين راستا اقدامات بسيار 

زيادى انجام شده كه پيگيرى رفع ممنوعيت صادرات مهم ترين آنها است.

وى با اشــاره به ممنوعيت صادرات شيرخشــك از ســال 97 تاكنون، افزود: متأسفانه 
صادرات شيرخشــك بدون ارائه هيچ دليل منطقى ممنوع اعالم شــده، به رغم اينكه ما 

عالوه بر تأمين نياز داخل، مازاد نيز داريم.
ســليمى با بيان اينكه تاجران به سختى به بازاريابى براى محصوالت خود اقدام مى كنند، 
تصريح كرد: اقدامات غيركارشناســانه به از دست رفتن بازارهاى هدف و سرخوردگى 
صادركنندگان منجر مى شــود در نتيجه اين امر بــر روى توليدكنندگان و دامداران نيز 
تأثيرگذار اســت. رئيس انجمن صنفى توليد شيرخشــك كشــور، تصريح كرد: ما اين 
موضوع را از طريق كميســيون هاى اقتصادى، صنايع و كشــاورزى مجلس و همچنين 
وزارت جهاد كشاورزى و وزارت صنعت، معدن و تجارت پيگيرى كرديم اما متأسفانه 

تاكنون منجر به نتيجه اى نشده است.
ســليمى با اشــاره به اينكه دولت به بهانه تخصيــص ارز 4200 تومانى براى واردات 
نهاده هاى دامى، اجازه صادرات شيرخشــك را نمى دهد، افزود: با توجه به چالش هاى 
تخصيص ارز 4200 تومانى براى واردات، ما كامًال موافق حذف اين ارز هستيم و دولت 

در ازاى حذف آن از واردات كاالها، اجازه صادرات بدهد تا بازار به تعادل برسد.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به توسعه توليد كره در داخل كشور گفت: 
يكــى از اقدامات مؤثر ما تغيير گروه كااليى محصول كــره از يك به 2 بود كه به دنبال 
اين اتفاق واردات آن كاهش يافت و صنايع توليدى داخل تقويت شــدند كه اين اتفاق 

بسيار خوبى بود.

 نظــرات متفاوتى دربــاره رفع محدوديت 
قيمت گذارى مســكن در سايت هاى اينترنتى 
ارائه مى شــود كه گاهى 180 درجه با هم فرق 
دارند؛ عده اى كه رشــد قيمت مســكن را نه 
تعيين قيمت در ســايت ها بلكه اثرات اقتصاد 
كالن مى دانند، مى گويند كه سانســور نرخ ها 
بازار را از كشف قيمت هاى واقعى ناتوان كرده 
بود. اما برخى ديگــر معتقدند نرخ گذارى به 
ايجاد فضاى رقابتى مى انجامد و روند صعودى 
به بــازار ملك مى دهد. به هــر ترتيب به نظر 
مى رسد بخش مسكن در برهه اى حساس قرار 
گرفته و با توجه به رشد 367 درصدى حدود 
6 تا ده برابري (به نســبت منطقه)، بازار ديگر 

تحمل قيمت هاى حباب گونه را ندارد.
از 2 روز پيــش و پــس از 8 مــاه ممنوعيت 
قيمت گذاري در ســايت ها كه از ارديبهشت 
امسال اعمال شده بود، بنا به دستور دادستانى، 
نرخ گذارى در آگهى هاى فروش مسكن دوباره 
آزاد شد. 4 روز پيش از آن هم قيمت خودرو 
در اپليكشــن ها قابل مشاهده شــد. اين رفع 
محدوديت به طــور قطع به افزايش آگهى ها و 
بازديدها منجر مى شود؛ بازديدهايى كه گاهى 
به يك پنجم پيش از محدوديت رســيده بود. 
رفع اين ممنوعيت به همان اندازه كه صاحبان 
كســب وكارهاى مجازى و برخى فعاالن بازار 
ملك را خوشــحال كرد نگرانى هايى را درباره 
احتمال رشــد قيمت هاى پيشــنهادى در پى 
داشــت؛ قيمت هايى كه براساس داده هاى يك 
ســامانه ملكى از اواسط آبان ماه تاكنون حدود 

22 درصد كاهش يافته است.
واكنش هــا به رفع محدوديــت قيمت گذارى 
مســكن در ســايت هاى اينترنتــى، متفاوت 
بود. روز دوشــنبه 22 دى مــاه پس از حدود 
8 ماه ممنوعيت، قيمت ها مشــروط به احراز 
هويت در ســامانه امتا و همچنين درج نكردن 
قيمت هــاى كاذب، دوبــاره در ســايت هاى 
فروش مســكن قابل رؤيت شــد؛ اتفاقى كه 
فعاالن كســب وكارهاى مجــازى از مدت ها 
پيش پيگير آن بودند، كســانى كــه معتقدند 
حذف قيمت ها شــفافيت را از بازار مى گيرد. 
مسئوالن سايت هاى اينترنتى در هفته هاى اخير 
رايزنى هايى را با مجلس داشتند كه به مجاب 
شدن نمايندگان براى بازگشت دوباره قيمت ها 
انجاميد تا جايى كه مهدى طغيانى ســخنگوى 
كميسيون عمران مجلس، گفت: حذف قيمت 
خودرو و مسكن نه تنها تأثير مثبتى بر قيمت ها 
نداشــته، بلكه موجب افزايــش 35  درصدى 
قيمــت خودرو در مدت اخير شــده اســت. 
به دنبال آن دادســتانى، ممنوعيت درج قيمت 

مسكن و خودرو را برداشت.
اگر پايان سال 1396 را مبناى رشد بازار مسكن 
بدانيم كــه از افزايش نــرخ ارز تأثير گرفت، 
قيمت مسكن در همدان به طور ميانگين حدود 
6 برابر و برخي مناطق تازه الحاق شده به شهر 
و باغــات تا 12-10 برابر افزايش يافته و طبق 
گزارش هاي مركز آمار به طور ميانگين حدود 

380 درصد قيمت مسكن افزايش يافته است.
طبق گزارش هــاي ميداني، اســفندماه 1396
متوســط قيمت هر متر خانه در همدان حدود 
4/5 ميليون تومان بود اما در آذرماه 96 حدود 
5 ميليــون و 760 هزار تومان بود و در آذرماه 
1399 به 28 تا 30 ميليون تومان رســيد. اين 
رشد افسارگســيخته اكنون بازار مسكن را به 
مقداري ركود و بالتكليفي كشانده تاجايى كه 
در آذرمــاه 1399 تعداد معامالت نســبت به 
شهريور حدود 20 درصد كاهش داشته است.

از 8 ماه پيش كه نرخ گذارى 
در سايت ها حذف شده بود 
روند صعودى بازار مسكن 
متوقــف نشــد و قيمت ها 
در ايــن مدت بيــش از 2

برخى  اينكه  با  شــد.  برابر 
كارشناســان و فعاالن بازار 
ملك همواره تأكيد دارند كه 
سانســور نرخ ها در كاهش 
قيمت مسكن بى ثأثير است، 
قيمت هــا  درج  مخالفــان 
از جملــه محمد اســالمى 
وزيــر راه و شهرســازى، 
به  نرخ گــذارى  معتقدنــد 
ايجاد توهم قيمتى در بازار 
وى  مى انجامــد.  مســكن 
حتي از مردادماه نيز جلوى 
بازار  ماهيانه  گزارش هــاى 

مســكن شهر تهران كه از ســوى دفتر اقتصاد 
مســكن وزارتخانه متبوعش منتشر مى شد را 
گرفت؛ زيرا اســالمى بر اين باور اســت كه 
اعــالم قيمت هاى تهران تأثيــر منفى بر ديگر 
شــهرها مى گذارد. البته نوسان قيمتي در چند 
سال گذشته هم نشان مي دهد افزايش قيمت، 
خروج از ركود، ركود و ثبات قيمت در همدان 
نســبت به تهران با فاصله اي كمتر از يك ماه 

رخ مي دهد. 

روس ها ضرب المثلــى دارند كه مى گويد هر 
بازارى دو نادان دارد؛ اولى آن شــخصى است 
كه قيمت خيلى پايينى براى محصولش تعيين 
مى كند و دومى شــخصى كه قيمت را خيلى 
باال مى گذارد. اما پرسش اينجاست كه قيمت 
درست چيست، چگونه مى توان هم نرخ هاى 
متعادل در بازار مسكن ايجاد كرد و هم به بازار 
رونق داد. آن هم در شرايطى كه مسكن كااليى 

ناهمگن است.
وزير راه و شهرســازى روز گذشــته درباره 
بازگشــت دوبــاره قيمت 
بــه آگهى هــاى فــروش 
اســت:  گفتــه  مســكن، 
بازگشت  مخالف  به شدت 
قيمت هــا به ســايت ها و 
هستم؛  مجازى  پلتفرم هاى 
زيــرا قيمت ها بــدون مبنا 
مى شــود.  درج  توهم زا  و 
او ايــن را هم بيان كرد كه 
ســرگيرى  از  پيگير  حتما 
ممنوعيــت درج قيمت در 
خواهيم  مسكن  آگهى هاى 

بود.
معــاون اســالمى هــم با 
او موافــق اســت. محمود 
مسكن  معاون  محمودزاده 
و ســاختمان وزيــر راه و 
شهرســازى در اين باره به 
ايســنا گفت: از مدت ها پيش قرار بود اصالت 
و مالكيت اشــخاصى كه آگهى فروش مسكن 
منتشــر مى كنند محرز شــود ولى اين اتفاق 
نيفتاد. به همين دليل ممكن است واحدى در 
سايت ها عرضه شود كه متعلق به آگهى دهنده 
نباشــد و اين بــه تحريك بــازار و افزايش 
قيمت ها مى انجامد. متأسفانه برخى افراد براى 
بازارگرمى به طــور پياپى آگهى هاى غيرواقعى 
منتشر مى كنند كه اين اقدام آنها روند صعودى 

بازار را در پى دارد.
رئيس اتحاديه مشاوران امالك هم كه همواره 
بر لزوم حذف قيمت از سايت ها تأكيد كرده، 
دل خوشــى از بازگشــت قيمت به سايت ها 
ندارد و درج قيمت را نوعى قماربازى دانست 
و گفت: فــرض كنيد يك نفــر در خانه اش 
نشســته و قيمت خانه اش را مترى 22 ميليون 
تومان آگهى مى كند. همسايه بااليى، قيمت او 
را مى بيند و براى واحد خود 24 ميليون تومان 
نرخ مى گذارد. شــخص اول كــه 22 ميليون 
قيمت داده بود، با ديدن آگهى همسايه بااليى 
قيمــت را 26 ميليون تومان تعيين مى كند. اين 

سازوكار به روند صعودى بازار مى انجامد.
وى افــزود: اگــر قيمت گــذارى كاذب براى 
خودرو به بحران بينجامد سياستگذار مى تواند 
با آزادســازى واردات خودرو جلوى التهاب 
بازار را بگيرد. اما اگر بازار مسكن دچار التهاب 
شد، نمى شــود زمين يا مسكن از خارج، وارد 

كشور كرد.
اين فعال در بازار مســكن گفت: هر برنامه اى 
براى اينكه به نتيجه برســد به زمان نياز دارد. 
پس از 8 ماه بازار مسكن تازه داشت به آرامش 
مى رسيد و آزادسازى نرخ گذارى در سايت ها 
اين نگرانى را ايجاد مى كند كه دوباره قيمت ها 

روند صعودى به خود بگيرد.
از طرف ديگر، برخى كارشناسان بازار مسكن 
از جمله مهدى ســلطان محمدى، نرخ گذارى 
دســتورى را نوعى اعمال فشار دانست كه به 
فرار ســرمايه منجر مى شــود. وى اظهار كرد: 
اگــر ما داده هاى قيمتى را حذف كنيم در واقع 
چشم متقاضيان را به واقعيات بازار مى بنديم. 
البته با توجه به دسترســى عموم مردم به انواع 
وسايل ارتباطى كشف قيمت در تمامى بازارها 
كار دشوارى نيست. 80 درصد افزايش قيمت 
مســكن مربوط به نرخ تورم عمومى است و 
نمى توان با نرخ هاى دســتورى بازار مسكن را 

كنترل كرد.

تقاطــع  عمليــات  اجــراى    
غيرهمســطح غديــر پــس از پايان 
مطالعــات فاز دوم پــروژه از ابتداى 
شهريور 98 با اعتبار اوليه 35 ميليارد 
تومان آغاز شــده و به منظور تكميل 
اين پروژه ملبغ 85 ميليارد تومان نياز 

است.
سرپرســت معاونت امور زيربنايى و 
حمل ونقل شــهرى شهردارى همدان 
گفت: در بررســى هاى انجام شــده 
به منظــور تأميــن اعتبار ايــن پروژه 
عواملى همچون رفع معارض و معابر 
مرتبط و نيز افزايــش قيمت نهاده ها 

لحاظ شده است.
فيزيكى  پيشرفت  فتحيان نســب  امير 
عمليات فــاز دوم تقاطع غدير را 53 
درصد دانســت و افزود: طول پروژه 
يك كيلومتر بوده و عرشه هاى آن نيز 

به 3 مدول تقسيم بندى شده است 
وى در ادامــه گفــت: درحال حاضر 
عمليــات اجراى شــمع ها بــه پايان 
رسيده اســت و پايه ها نيز 60 درصد 
پيشــرفت داشــته اســت، همچنين 
عمليات قالب بندى عرشــه ها نيز در 
مدول يك به پايان رسيده و عمليات 

بتن ريزى آن نيز تا پايان ســال انجام 
خواهد شد.

فتحيان نسب حذف گره هاى ترافيكى 
موجود در مسير شمال به مركز شهر، 
مركز شــهر به شــهرك فرهنگيان را 
از ديگــر فوايد تكميل ايــن پروژه 
عمرانى در شــهر همدان دانســت و 

ابراز كــرد: تقاطع هاى همســطح از 
جمله مكان هايى هســتند كه از لحاظ 
ســوخت  مصرف  و  تصادفات  بروز 
در جايگاه نامناســبى قــرار دارند و 
بيشترين آلودگى هاى زيست محيطى 

در آنها ايجاد مى گردد.
سرپرســت معاونــت امــور زيربنايى 
شــهردارى همدان  تبديل تقاطع هاى 
همســطح بــه تبادل ها را بــا توجه به 
گسترش شهرها، وسايل نقليه و به منظور 
كاهــش گره هاى ترافيكــى، ضرورى 
دانست و خاطرنشان كرد: انتخاب نوع 
تبادل بــراى يك نقطه بســيار پيچيده 
و حســاس اســت و به عواملى چون 
نوع عملكرد ترافيك، موقعيت تقاطع، 
وضعيت توپوگرافــى، حريم مورد نياز 
براى ساخت، مسائل زيست محيطى و 

مسائل اقتصادى وابسته است.

بازگشت قيمت گذاري مسكن در سايت ها چه تأثيري بر بازار مي گذارد؟

بازار مسكن در همدان جان ندارد

وى افــزود: تكميــل تقاطع غيرهمســطح غدير 
در همدان، موجب تســهيل در تــردد به تهران، 
شــهرهاى مركزى و نيز شــهرهاى جنوبى ايران 
به غرب كشــور است. از ســوى ديگر گره هاى 

ترافيكى را نيز رفع خواهد كرد.
فتحيان نســب با بيــان اينكــه به منظــور ايجاد 
رضايتمندى شــهروندان محترم، عمليات اجراى 
پروژه به 5 فاز تقسيم شــده است، تصريح كرد: 

ايجاد بلــوار 45 مترى حدفاصــل بلوار نجفى و 
شــهرك فرهنگيان با هــدف تعريض، جابه جايى 
شــبكه برق در بلوار ســردار همدانى و آيت ا... 
نجفى، در اولويت قرار دارد و به منظور دســتيابى 

به زيرساخت ها در اين پروژه انجام خواهد شد.
در پايــان فتحيان نســب از صبــر و شــكيبايى 
شهروندان فهيم همدان حين اجراى پروژه تشكر 

و قدردانى كرد.

سرپرست  معاونت امور زيربنايى و حمل و نقل شهرى  شهردارى همدان:

تكميل تقاطع غير همسطح غدير
 تسهيل تردد وسائط نقليه درون و برون شهرى

س
فار
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يكه تازى اتلتيكو در الليگا
 تيم فوتبال اتلتيكومادريد با برترى خانگى ارزشــمند مقابل سه ويا 
به يكه تازى در الليگاى اســپانيا ادامه داد تا بيش از هميشه در رؤياى 

قهرمانى باشد.
در ديدارى معوقه از هفته نخست ليگ فوتبال باشگاه هاى اسپانيا، تيم 
صدرنشــين اتلتيكومادريد در ورزشگاه «واندا مترو پوليتانو» از سه ويا 
پذيرايى كرد كه اين ديدار حساس با برترى 2 بر صفر به سود شاگردان 

سيمئونه تمام شد تا اين تيم با 41 امتياز به صدرنشينى ادامه دهد.
هم اكنون رئال مادريد با 37 امتياز در رتبه دوم اســت، اما نكته جالب 
اينكه اتلتيكو نســبت به رئال، 2 بازى كمتــر انجام داده و درصورت 
موفقيت در اين بازى هاى معوقــه مى تواند گام بزرگى براى قهرمانى 

در الليگا بردارد.
به نظر مى رسد با توجه به آمادگى باالى سرخ پوست ها با هدايت «ديگو 
ســيمئونه» و همچنين عملكرد پر افت وخيز رئال و بارسلونا، شرايط 

براى قهرمانى اتلتيكو فراهم است.

برترى ميالن در ضيافت پنالتى ها
 تيــم فوتبال آ.ث ميالن با برترى مقابل تورينو در ضربات پنالتى به 

مرحله نيمه نهايى كوپا ايتاليا راه يافت.
در مرحله يك چهارم نهايى جام حذفى ايتاليا، آ.ث ميالن در ورزشگاه 
«سن ســيرو» از تورينو پذيرايى كرد كه اين ديدار در پايان وقت هاى 

قانونى و همچنين 120 دقيقه گلى در برنداشت.
درنهايت روسونرى در ضربات پنالتى به برترى 5 بر 4 دست يافت و 

راهى مرحله نيمه نهايى شد.
موفق شده بود با 2 گل تورينو را  A  ميالن چند روز پيش در ســرى
شكست دهد و در ديدار جام حذفى هم مقابل اين تيم برنده شد تا به 

روند موفقيت هايش ادامه دهد.
با توجه به بازى هاى شــب گذشته اين رقابت ها تيم هاى اينتر، ناپولى 
و يوونتوس نيز با غلبه برابر حريفان خود به مرحله نيمه نهايى صعود 

كردند.

صعود پورتو با درخشش طارمى
 تيم فوتبال پورتو با درخشــش «مهدى طارمى» برابر ناسيونال به 
برترى 4 بر 2 دست يافت و راهى مرحله يك چهارم نهايى جام حذفى 

پرتغال شد.
در مرحله يك هشتم نهايى جام حذفى باشگاه هاى پرتغال، پورتو مدافع 
عنوان قهرمانى اين مســابقات به ميهمانى ناسيونال رفت و درحالى كه 
در آستانه حذف قرار داشت با درخشش «مهدى طارمى» به برترى 4

بر2  رسيد و صعود كرد.
در ايــن ديدار ابتدا «لوئيز دياز» كلمبيايــى براى پورتو گلزنى كرد اما 
خيلــى زود «برايان روچز» كار را به تســاوى كشــاند اما دوباره تيم 

ناسيونال پيش افتاد.
پورتو براى رهايى از شكست، سراسر حمله شد و «اوانيلسون» از پاس 
عالى طارمى نهايت استفاده را كرد و گل تساوى را به ثمر رساند تا كار 

به وقت هاى اضافه كشيده شود.
در دقيقه 102 پورتو گل ســوم را زد و آنگاه مهدى طارمى در دقيقه 
115 عملكرد خوبش در اين ديدار را تكميل كرد و گل چهارم پورتو 

را به نام خود نوشت تا همچنان روى نوار گلزنى باشد.
پيش از اين تيم سانتاكالرا به ميهمانى مورينزه رفت و با گل دقيقه 87

«شهريار مغانلو» به پيروزى 2 بر يك رسيد و صعود كرد.
همچنين ماريتيمو در ديدارى كــه «امير عابدزاده» و «على عليپور» را 
در اختيار نداشت برابر تيم قدرتمند اسپورتينگ ليسبون به برترى 2 بر 

صفر دست يافت و صعود كرد.

صدرنشينى منچستريونايتد 
در ليگ برتر جزيره

 تيم فوتبال منچســتريوتايتد با برترى مقابل برنلى به صدر جدول 
رده بندى ليگ برتر جزيره رســيد و به هفته ها يكه تازى ليورپول پايان 

داد.
از هفته هجدهم ليگ برتر باشگاه هاى انگليس، 2 ديدار همزمان برگزار 
شــد و در آن منچســتريونايتد در زمين برنلى به برترى يك بر صفر 

دست يافت.
اين نتيجه موجب شد تا شــاگردان «اوله گانر سولسشر» به امتياز 36

رســيده و صدر جــدول را از آنان خود كنند و بــه هفته ها يكه تازى 
ليورپول پايان دهند.

در ديگر بازى، ولورهمپتون در خانه خود برابر اورتون قرار گرفت كه 
اين ديدار تماشايى با برترى 2 بريك ميهمان به پايان رسيد.

پيش از اين نيز شــفيلديونايتد در خانه خود با يك گل نيوكاســل را 
شكست داد و به نخستين برد فصل رسيد.

توقف گرين كشاورز در خانه 
 هفته دوم رقابت هاى ليگ دسته سوم كشور در مرحله مقدماتى با 

انجام 6 بازى در شهرهاى مختلف دنبال شد.
تيم فوتبال گرين كشــاورز نهاوند نماينده استان در اين رقابت ها اين 

هفته در ورزشگاه عليمراديان نهاوند ميزبان تيم كانياو اشنويه بود.
در اين ديدار شــاگردان گروســى تالش وافرى داشــتند تا با كسب 
پيروزى جايگاه خود را در جدول تقويت كنند اما همانند بازى نخست 
درنهايت به تســاوى يك بر يك رضايــت دادند تا با 2 امتياز ليگ را 

دنبال كنند.
در ســاير ديدارهاى اين گروه ذوب آهن اردبيل مقابل عقاب تبريز و 
كاويان نقده برابر نيكان مهر تهران به تساوى يك بر يك و بازى نفت 
ايرانيان با كياى تهران و اوحدى مراغه با خورشيد مهر قروه به تساوى 
2 بر 2 انجاميد و تنها تيم پيروز اين هفته گروه ســوم شهداى گروس 
بيجار بود كه در بيله سوار بابك گل جام جم اين شهر را مغلوب كرد.

در اين گروه پس از گذشــت 2 هفته از رقابت هــا تيم هاى اوحدى 
مراغه، كانياو اشنويه، نفت ايرانيان و شهداى گروس با كسب 4 امتياز 
صدرنشين هســتند و تيم گرين كشاورز نهاوند به همراه كياى تهران، 

خورشيد قروه و كاويان نقده 2 امتيازى هستند.

درخشش بانوان قايقران پاس همدان 
در ليگ برتر 

 بانوان قايقران پاس همدان در مسابقات ليگ برتر روئينگ خوش 
درخشيدند.

ليگ برتر روئينگ بانوان يادواره شهيد حاج قاسم سليمانى با برگزارى 
مرحله دوم از دور رفت در درياچه آزادى برگزار شد. تيم پاس نماينده 
اســتان در اين رقابت ها در مرحله يكم و دوم خوش درخشــيد و با 
كسب 40 امتياز به طور مشترك در رده سوم ليگ برتر روئينگ بانوان 

قرار گرفت.
باشگاه هاى دانشگاه آزاد، آرتميس، شهردارى بجنورد، مكران سيستان 
و پاس همدان در اين دوره از رقابت ها حضور داشــتند و در مرحله 
دوم رقابت در مواد تك نفره سبك وزن و سنگين وزن هزار و 500 متر 

و 4 در 500 متر امدادى مسابقه دادند.
در روئينگ تك نفره ســبك وزن هزار متر شكيبا وقوفى از آرتميس به 
مقام نخست رسيد و كيميا زارعى از پاس همدان و مريم اميدى پارسا 

از شهردارى بجنورد دوم و سوم شدند.
در روئينگ تك نفره ســنگين وزن 500 متر مهســا جاور از دانشگاه 
آزاد با زمان 56/764 :1 دقيقه مقام نخســت را كســب كرد و نازنين 
رحمانى از آرتميس و مريم كرمى از پاس همدان عناوين دوم و سوم 

را به دست آوردند.
در روئينگ تك نفره 4 در 500 متر امدادى تيم آرتميس با تركيب شكيبا 
وقوفى، فاطمه مجلل، نازنين رحمانى و زينب نوروزى در رتبه نخست 
ايستاد، تيم دانشگاه آزاد با تركيب مهسا جاور، اسراء جوانمردى، زهرا 
سيانكى و نازنين ماليى دوم شد و پاس همدان با تركيب مريم كرمى، 
كيميا زارعى، ماريه ميهن دوســت و فاطمه صفرى در رده ســوم قرار 

گرفت.
بر اين اســاس در پايان هفته نخســت رقابت ها آرتميس با 71 امتياز 
قهرمان نيم فصل ليگ برتر روئينگ بانوان شد، دانشگاه آزاد با 67 امتياز 
جايگاه دوم را كسب كرد و تيم هاى شهردارى بجنورد و پاس همدان 

با 40 امتياز به طور مشترك در رده سوم قرار گرفتند.

قضاوت الوندى و سيفى 
در ليگ برتر فوتبال

 دو داور استان فردا در ليگ برتر فوتبال كشور قضاوت مى كنند.
فردا جمعه از رقابت هاى فوتبال ليگ برتر مردان كشور يك ديدار در 

اراك برگزار مى شود كه تيم
آلومينيوم اراك ميزبان گل گهر ســيرجان اســت. دپارتمان داورى 
فدراسيون فوتبال مهدى الوندى از همدان را به عنوان يكى از داوران 
اين بازى انتخاب كرده است. در اين بازى على صفايى سوت مى زند 
و مهــدى الوندى داور همدانى به عنوان كمك داور دوم وى را يارى 
مى كند. همچنين در ليگ برتر بانوان كشــور نيــز فردا جمعه بهاره 
ســيفى قضاوت مى كند در اين بازى دربى 2 تيم اصفهانى ذوب آهن 
و ســپاهان برگزار مى شــود كه مائده جعفرى سوت مى زند و بهاره 
ســيفى داور بين المللى نهاوندى اســتان به عنوان كمك يك وى را 

همراهى مى كند. 

آگهى مزايده اموال غيرمنقول اسناد ذمه اى پرونده كالسه اجرايى 9802241
به موجب پرونده اجرايى كالسه فوق له خانم بهاره سيفى و عليه عباس وكيليان يك و نيم دانگ مشاع از يك ساختمان دو طبقه به استثناء ثمن اعيان آن كه متعلق به خانم كبرى عروجى مى باشد. از پالك ثبتى يك 
هزار و چهارصد و هفت فرعى از يك اصلى (1/712/1407) واقع در بخش 2 مفروز و مجزى شده از هفتصد و دوازده فرعى از اصلى مذكور واقع در همدان- شهرك فرهنگيان- فاز يك- بلوار آزادى (معلم)- كوچه 10 
مترى هفدهم- پالك 8 . مالكيت عباس/ وكيليان فرزند ناصر شماره شناسنامه 2551 تاريخ تولد 1363/05/07 داراى شماره ملى 3874093808 به عنوان مالك عرصه و اعيان 1/5 دانگ مشاع از 6 دانگ به استثناى 
بهاى ثمن اعيان كه متعلق به خانم كبرى عروجى مى باشــد. عرصه و اعيان، موضوع سند مالكيت اصلى به شماره چاپى 348301 سرى الف سال 90 كه در صفحه 145 دفتر امالك جلد 356 ذيل شماره 65006 ثبت 
گرديده است. كه طبق نظر كارشناس رسمى در مورخه 1399/07/07 ارزش شش دانگ پالك ثبتى فوق به مبلغ 24/000/000/000 ريال (بيست و چهار ميليارد ريال) ارزيابى شده كه سهم عباس وكيليان 6/000/000/000 
(شش ميليارد ريال) مى باشد كه يكباب ساختمان دو طبقه از نوع آجرى با طاق ضربى است كه با قدمت ساخت بيش از 30 سال (كلنگى) مى باشد عرصه آن 200 مترمربع به صورت جنوبى است و مشخصات طبقات 
از نظر داخلى هر طبقه داراى دو اتاق خواب، پذيرايى و آشپزخانه مجهز به كابينت ديوارهاى رنگ آميزى شده و سرويس بهداشتى مى باشد و حدوداً داراى 240 مترمربع زيربنا هر دو طبقه است ساختمان داراى كليه 
امتيازات شهرى از جمله آب، گاز، برق و تلفن بوده و درحال حاضر در هر دو طبقه آن سكونت دارند ساختمان فاقد پاركينگ و حدود اربعه آن نيز مطابق با سند رسمى ملك مى باشد كه به علت عدم انجام تعهد پالك 
فوق از ســاعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 99/11/08 از طريق مزايده به فروش مى رسد. محل مزايده واقع در همدان، سعيديه باال نبش غنى زاديان ساختمان اداره كل ثبت اسناد و امالك طبقه اول واحد اجراى 
اســناد رسمى همدان مى باشــد. مورد مزايده از مبلغ 6/000/000/000 ريال (شش ميليارد ريال) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. شركت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه 
كارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانونى او در جلسه مزايده است. برنده مزايده مكلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع 
نمايد و درصورتى كه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نكند مبلغ مذكور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف درصورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد 
به عهده برنده مزايده است و نيز درصورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده 

تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. (م الف 1417)
تاريخ انتشار: 99/10/25

جالل حدادى - رئيس اداره اجراى اسناد رسمى همدان

جام حذفى باشگاه هاى كشور قرعه كشى شد
 قرعه كشــى مرحلــه نخســت جــام حذفــى (يــادواره آزادســازى خرمشــهر) فصــل 
ــورت  ــال به ص ــيون فوتب ــگ فدراس ــازمان لي ــئوالن س ــور مس ــا حض 1400-1399 ب

آناليــن و غيرحضــورى برگــزار شــد.
ــه به صــورت  ــد ك ــتانى حضــور دارن ــده اس ــابقات 25 نماين ــه از مس ــن مرحل در اي
تــك حذفــى مســابقات خــود را برگــزار مى كننــد و پــس از صعــود تيم هــاى برتــر 

ــد شــد. ــه خواهن ــا اضاف ــه رقابت ه ــز ب ــى ني ــته دوم ــاى دس ــه دوم تيم ه در مرحل
در مرحلــه نخســت اســتان همــدان نماينــده اى نــدارد امــا در مرحلــه دوم تيــم پــاس 

اعــالم امادگــى كــرده و روزهــاى 17 و 18 بهمــن بــازى خواهــد داشــت.
بنــا بــر اعــالم كميتــه مســابقات مرحلــه نخســت جــام حذفــى بــا حضــور تيم هــاى 
اســتانى روزهــاى 5 و 6 بهمــن برگــزار مى شــود، ســپس بــا اضافــه شــدن تيم هــاى 
دســته دوم، مرحلــه دوم ايــن رقابت هــا در روزهــاى 17 و 18 بهمــن انجــام 

مى شــود.
ــر و اضافــه شــدن 18 تيــم دســته  ــا صعــود تيم هــاى برت مرحلــه ســوم مســابقات ب

ــود. ــزار مى ش ــفند برگ ــاى 6 و 7 اس ــك در روزه ي
16 تيــم صعودكننــده از ايــن مرحلــه بــه اضافــه تيم هــاى ليــگ برتــرى در روزهــاى 
20 و 21 اســفند 99 بــه مصــاف هــم مى رونــد تــا چهــره تيــم قهرمــان بــراى حضــور 

در ليــگ قهرمانــان آســيا مشــخص شــود.
ــدر  ــان ها آنق ــالمت انس ــع س ــرد: به طب ــار ك ــى، اظه ــام حذف ــابقات ج ــئول مس مس
اهميــت دارد كــه نتوانيــم تخفيفــى قائــل شــويم. به طــور قطــع بــا همــان پروتكلــى 

ــم.  ــاز مى كني ــى را آغ ــام حذف ــود، ج ــال مى ش ــا اعم ــاير ليگ ه ــه در س ك
اميرحســين روشــنك اظهــار كــرد: متأســفانه انصــراف تيم هــا در فصــول گذشــته 
مــورد  ايــن  حذفــى  جــام  آئين نامــه  در  كــه  مى دهنــد  انصــراف  تيم هــا  و 
ــد، از  ــراف كن ــالم انص ــى اع ــس از قرعه كش ــى پ ــر تيم ــه اگ ــده ك ــده ش گنجان
ــه  ــوان جريم ــد به عن ــى را باي ــز مبلغ ــود و ني ــروم مى ش ــد مح ــال بع ــهميه س س

ــد. پرداخــت كن

سليمان رحيمى »
 تيم فوتبــال پاس همــدان در آغاز ليگ 
دسته دوم قهرمانى باشــگاه هاى كشور نتايج 
دلچســبى كسب نكرد و با كسب 3 تساوى و 
يك شكست كارنامه ضعيفى از خود به جاى 
گذاشت و همچنان در حسرت كسب پيروزى 

مى سوزد.
اين تيم پرآوازه كه كاپ قهرمانى باشــگاه هاى 
آســيا را در ويترين خاطرات خــود دارد اين 
روزها آبستن حوادث پرشمارى است و آينده 

آن در هاله  ابهام قرار دارد.
پاس كه در ابتداى فصل كادر فنى موفق خود 
را كنار گذاشت و مهدى پاشازاده را سكاندار 
تيم كرد، اميد داشت تا با اين بازيكن ملى پوش 
در حماســه ملبورن به آرزوهاى دست نيافته 
چند سال اخير دســت پيدا كند اما با گذشت 
4 هفته از رقابت ها هنوز نتوانســته اســت به 
جايگاهى كه اســتحقاق آن را دارد دست پيدا 
كند پاس فوتبــال روان و زيبايى را به نمايش 
نمى گــذارد و اين تيم در درون زمين بســيار 

سنگين به نظر مى رسد.
هنوز سرمربى تيم نتوانسته رابطه عاطفى خوبى 
با بازيكنان برقرار كنند و اين فاصله بين مربى 
و بازيكن باعث شده است تا تيم طراوت الزم 

را در 4 بازى گذشته نداشته باشد.
پاشازاده كه سابقه صعود با تيم هاى مختلف را 
در ليگ 2 دارد تــا اينجاى كار در پاس موفق 
نبــوده و اگر در بازى هاى آينــده نتواند نتايج 
قابل قبولى بگيرد بايد شــاهد وداع زودهنگام 

اين مربى جوان از پاس شد.
مهدى پاشــازاده پس از هر بازى چند روز به 
بازيكنان استراحت مى دهد درحالى كه بايد با 
كار بيشــتر و تمرين بيشــتر بازيكنان را براى 

بازى بعد آماده كند.
حضور كمرنگ سرمربى در تمرين تيم باعث 
ايجاد حواشى پرشمارى مى شود كه نمونه آن 
تمرين روز سه شنبه اين تيم است كه در غياب 
سرمربى به تنش كشــيده شد و چند بازيكن 
بومى با يكى از بازيكنــان غيربومى درگيرى 
فيزيكى پيدا كردند و تمرين نيمه تمام رها شد.

ضعف مديريت باشگاه نيز مزيد بر علت شده 
تا اين حواشى گسترش پيدا كند. امير عظيمى 
كه حاال حكم مديرعاملى خود را در دســت 
دارد و ديگر بهانه اى براى كار كردن ندارد بايد 

بيش از اين مديريت كند.

تنها تزريق پول دليل موفقيت يك مدير نيست 
بلكه يك مدير موفــق در كنار برطرف كردن 
مشكالت مالى بايد حواشى را نيز از تيم دور 
كند و اجازه ندهد اين حواشى همچون سرطان 

ريشه بزند و تيم را از هم بپاشد.
متأســفانه آنقدر مديريت در اين تيم ضعيف 
اســت كه چند هوادار و ليدر براى باشــگاه 
خط مشى تعيين مى كنند. باشگاهى كه به دليل 
كرونا تماشــاچى ندارد ولى ليدرها با عناوين 
كانون هواداران بيش از وظايف خود حركت 
مى كنند و در همه امور باشگاه دخالت مى كنند.

اگر اين رويه تداوم داشــته باشد ديگر سنگ 
روى ســنگ بند نخواهد شــد و باشــگاه در 
منجالب ايــن تصميم گيرى هاى چندجانبه به 

نابودى كشيده مى شود.
ضعف باشــگاه در كســب نتايج و مديريت 
ضعيف اين تيم، مديــركل ورزش و جوانان 
اســتان را نيز به صف منتقدين كشاند و وى 
به شدت از نحوه مديريت و مربيگرى پاشازاده 

انتقاد كرد.
حميد سيفى كه خود از قشر ورزشكار بوده و 
درد ورزش را مى شناسد به باشگاه اولتيماتوم 
داد كه اگر ســريع حواشى را برطرف نكند و 
نتايج ضعيف 4 هفتــه ابتدايى را جبران نكند 
امكانات خود را از باشگاه پس خواهد گرفت.
زيرســاخت هاى  جوانــان  و  ورزش  اداره 
ســخت افزارى خود را به رايــگان در اختيار 

باشــگاه پاس گذاشته اســت و حال با كسب 
نتايج ضعيــف تهديد كرده كه اگــر روال به 
همين شــكل ادامه داشته باشــد آنها را پس 

خواهد گرفت.
وى تعطيلى هــاى مكــرر تمريــن پــاس را 
غيرحرفه اى دانست و گفت: پاشازاده در قبال 
پولــى كه دريافت مى كند بايــد كار كند و در 
اختيار باشگاه باشد. ما پاشازاده را براى صعود 
به ليگ يك آورديم و اگر قرار باشــد براى بقا 
بجنگيــم با مربيان داخلى نيــز مى توان چنين 

نتايجى را كسب كرد.
اوضاع در باشگاه پاس در وضعيت خطرناك 
قــرار دارد و اگر مديرعامــل و هيأت مديره 

اقدامى نكند بايد پاسخگوى هواداران باشد.
چرا پس از شكســت هفته گذشــته مديريت 
باشــگاه پاشــازاده و كادر فنى را بازخواست 
نكرد و با تعطيلى هــاى مكرر تمرين برخورد 

نمى كند.
متأسفانه پاس مشكالت ريز و درشت زيادى 
دارد و اگر زودتر مداوا نشود در آينده نمى توان 

آن را مهار كرد.
هــواداران خاطره خوشــى از اميرعظيمى در 
مديريت پاس ندارند و هنوز هم رفتار وى را 
پس از ســقوط پاس به دســته سوم در خاطر 
خود دارند. پس مديرعامل پاس براى زدودن 
اين تفكرات بايد بهتــر كار كند و با مديريت 
خوب بتواند پاس را به ساحل نجات برساند و 

نامى نيك از خود بر جاى بگذارد.
هيأت فوتبال نيز به عنوان متولى پاس بايستى 
بيــش از اين تيم را رصد كنــد و از مديران و 

مربيان تيم برنامه منسجم بخواهد.
پاس كه روزگارى اقتدار فوتبال كشــور بود و 
در هنگام انتقال به همدان مردان بزرگى چون 
مرحــوم منصور پورحيدرى، كاظــم اوليائى، 
وينگو بگوويچ و عبدالحميد رمضانى را باالى 
ســر خود داشــت اكنون افرادى مسئوليت به 
دســت گرفته اند كه تــوان اداره تيم را ندارند 
و بيش از آنكه به فكر نجات پاس و رســيدن 
به رده هاى باالتر باشــند به فكر خود و ايجاد 

رزومه هستند.
پاس 9 امتياز از 12 امتياز ممكن را از دســت 
داده و اين براى تيمى كه مدعى صعود اســت 
بســيار سخت اســت و از دســت دادن اين 
امتيازات در آخر فصل دردسرساز خواهد شد.
در اين گروه تيم مس شــهر بابك منســجم 
درحال حركت است و اگر پاس به خود نيايد 
فاصله با مدعيان بيشتر خواهد شد و آنگاه بايد 
براى بقا بجنگند. پاس ديگر فرصت اشــتباه 
ندارد و كســب پيــروزى در ديدارهاى آينده 
مى تواند هواداران را بــه ادامه حيات اين تيم 
اميدوار كند و اميدواريم كه خورشيد موفقيت 
در آســمان پاس دوباره طلــوع كند و پس از 
سال ها ناكامى با صعود به ليك يك به سرمنزل 

مقصود برسد.

آگهى مزايـده فروش زمين (نوبت اول)

روابط عمومى شهردارى اللجين

قيمت پايه بر حسب هر مترمربعمتراژمبلغ سپردهزمين مورد نظررديف
265,170,000176/7830,000,000 رياليك قطعه زمين در جاده طاهرلو1
475,000,00020047,500,000 ريالدو قطعه زمين در راه قديم دستجرد2

شهردارى اللجين به استناد ماده 131 آيين نامه مالى شهردارى ها و محوز 
شماره 2016-2015/م/ش شوراى شهر اللجين درنظر دارد نسبت به فروش 
سه قطعه از زمين هاى خود اقدام نمايد. شركت كنندگان مى توانند با توجه 
به شرايط ذيل پيشنهاد خود را با انضمام فيش واريزى سپرده به حساب 
سيباى شماره 0106885349009 در پاكت در بسته و الك و مهر شده تا 
سه شنبه مورخ 99/11/07 به دبيرخانه شهردارى تحويل و رسيد اخذ نمايند.

شرايط: 
قيمت پايه كارشناسى به شرح ذيل مى باشد.

شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
به  گردد  حادث  مزايده  اثر  در  كه  و...  كارشناسى  آگهى،  هزينه هاى  كليه 

عهده برنده مزايده خواهد بود.

مقرر  مهلت  از  پس  يا  مخدوش  مشروط،  سپرده،  فاقد  كه  پيشنهاداتى  به 
واصل گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

برنده مزايده موظف است ظرف مدت يك هفته پس از اعالم كتبى يا تلفنى 
شهردارى جهت واريز مبلغ كل بهاى ملك موردنظر به صورت نقد به حساب 
شهردارى مراجعه، در غير اين صورت سپرده واريزى شركت در مزايده به 

نفع شهردارى ضبط خواهد شد.
سپرده نفرات اول تا سوم درصورت انصراف به نفع شهردارى ضبط خواهد 
شد. پيشنهادات واصله در روز چهارشنبه در مورخه 99/11/08 بازگشايى و 

قرائت خواهد شد.
حاصل  تماس  شماره 4522061-2(0813)  با  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت 

نمائيد.

(م الف484)

نوبت اول: 99/10/25 
 نوبت دوم: 99/11/04

پاس آبستن حوادث است

اولتيماتوم مديركل ورزش به باشگاه پاس

بسكتبال اسدآباد درصورت حمايت 
جزو مدعيان است

 تيم بســكتبال اســدآباد كه در ليگ يك 
كشــور حضــور دارد درصــورت حمايت 

مى تواند از مدعيان صعود باشد.
دبير هيأت بسكتبال استان با اعالم اين مطلب 
اظهار كرد: تيم خانه بسكتبال اسدآباد از سال 
86 كه تيم پگاه منحل شــد تاكنون در ليگ 

دسته يك حضور مستمر داشته است.
سجاد عطايى با بيان اينكه تيم ليگ دسته يك، 
در 2 منطقه شمال و جنوب برگزار مى شود، 
افزود: گروه شمال در 4 گروه 6 تيمى تقسيم 
شده است كه خانه بسكتبال اسدآباد در گروه 
نخســت با تيم هاى خانه بسكتبال كردستان، 
خانه بسكتبال كرمانشاه، خانه بسكتبال البرز، 
خانه بســكتبال قزوين و پاس ناجا كامياران 
همگروه است كه اگر شــرايط كرونا اجازه 

دهد تا پيش از اتمام سال به پايان مى رسد.

عطايى با اشــاره بــه اينكه حريفــان تيم 
كردستان،  خانه  تيم هاى  همدان،  اســدآباد 
كرمانشــاه، قزوين و پاس ناجــا كامياران 
اســت، گفت: ســطح مســابقات با توجه 
حضور چندين ساله در ليگ از سطح بسيار 
بااليى برخوردار اســت كه نمى شــود هيچ 

تيمى را دست كم گرفت.
دبير هيأت بســكتبال استان همدان در پاسخ 
به اين پرســش كــه حمايت هاى اســتان و 
شهرســتان از تيم چگونه بوده است، عنوان 
كرد: سال گذشــته مبلغ 40 ميليون تومان از 
طرف رنجبرزاده نماينده اســبق شهرستان و 
مبلــغ 40 ميليون تومان از طرف جهانشــير 
مديركل پيشين اداره ورزش و جوانان متعهد 
شــدند كه متأســفانه هيچ پرداختى صورت 

نگرفت و بدهى تيم باقى مانده است.

وى بيان كرد: بســكتبال اســتان و شهرستان 
ظرفيتــى قوى دارد كه درصــورت حمايت 
مى توانــد جزو مدعيان در ســطح كشــور 

محســوب شــود و همان طور كه در سطح 
داورى جزو ســرآمدهاى كشــور هستيم در 

تيمدارى هم مطرح مى شويم.
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منبع: فارس سردرگمى مردم در تعارف بين گاز و برق

شهردار خبر داد
فرهنگسراى «هنر و رسانه» 
آماده تحويل به اهالى رسانه 

همدان
 راه انــدازى فرهنگســراى رســانه از مهم ترين 
درخواســت هاى اهالى رســانه همدان اســت كه 
ســال ها به عنوان يك وعده محقق نشــده روى ميز 

خانه مطبوعات استان همدان مانده است. 
حاال شــهردار همدان در نخســتين نشست خود با 
هيأت مديره جديد خانــه مطبوعات از تحقق اين 

وعده خبر داده است.
عباس صوفى در اين زمينه گفت: محل مناسبى در 
يكى از بهترين نقاط شهر براى فرهنگسراى «هنر و 
رســانه» اختصاص يافت كه آماده تحويل به اهالى 

رسانه همدان است.
وى اظهــار كرد:  نقش و جايگاه ويژه رســانه ها و 
مطبوعات در ارتقاى ســطح بينش و آگاهى جامعه 
بر كسى پوشــيده نيســت و اميدوارم هيأت مديره 
جديد منشــأ خير در جهت توســعه فرهنگ استان 

همدان باشند.
صوفى بر لــزوم حمايت هاى مــادى و معنوى از 
رســانه ها اشاره و تأكيد كرد: محل مناسبى در يكى 
از بهترين نقاط شــهر همدان براى فرهنگســراى 
رسانه اختصاص يافت كه اميدواريم در دوره جديد 
هيأت مديره خانه مطبوعات، شاهد افتتاح و فعاليت 

اين فرهنگسرا باشيم.
شــهردار همــدان معتقــد اســت: بايــد نــگاه 
ــرى  حمايتــى از رســانه ها به صــورت جــدى پيگي
ــع  ــر توزي ــال هاى اخي ــى س ــود و ط ــال ش و دنب
ــى و  ــا و اشــتراك نشــريات محل ــه آگهى ه عادالن
ــرى  ــاى خب ــا و پايگاه ه ــت از خبرگزارى ه حماي
ــل مشــكالت  ــه كــه به دلي ــرار گرفت در اولويــت ق
شــديد مالــى كــه در 2 ســال اخيــر بــر كشــور و 
ــفانه در  ــل شــد، متأس ــژه شــهردارى ها تحمي به وي
پرداخــت مطالبــات مالــى بــه رســانه ها تأخيراتــى 
ــع  ــه زودى مرتف ــم ب ــه اميدواري ــد ك ــود آم به وج

شــود.
وى خاطرنشان كرد:  نگاه حمايتى مديريت شهرى 
از رســانه ها موجب توســعه همه جانبه مى شود كه 
خوشبختانه اين موضوع در سال هاى گذشته وجود 
داشــته و اميد مــى رود اين موضــوع پررنگ تر از 

گذشته ادامه داشته باشد.
راه انــدازى  گفــت:  خوش گفتــار  محمدرضــا 
فرهنگسراى رسانه يكى از مهم ترين درخواست هاى 
اهالى رســانه همدان در ســال هاى اخير بوده كه 
اميدواريــم تا پايان ســالجارى اين موضوع محقق 
شود تا شاهد اختصاص ساختمان ويژه براى خانه 

مطبوعات همدان باشيم.

شوراى سياست گذارى فرهنگى اربعين 
تشكيل شد

 شوراى سياست گذارى فرهنگى اربعين به منظور تدوين سياست ها 
و راهبردهاى فرهنگى اربعين تشكيل شد.

به گزارش پايگاه اطالع رســانى حج، اين شــورا با ابالغ رئيس ستاد 
مركزى اربعين به رئيس كميته فرهنگى و آموزشى اين ستاد، نخستين 
نشســت خود را با حضور دبير ســتاد مركزى اربعيــن و با عضويت 
شخصيت هاى فرهنگى و كارشناسان حوزه اربعين، در بعثه مقام معظم 

رهبرى برگزار كرد.
ــات  ــرح اقدام ــا ش ــن ب ــى اربعي ــى و آموزش ــه فرهنگ ــس كميت رئي
ســاير  و  فرهنگــى  كميتــه  و  اربعيــن  ســتاد  در  انجام گرفتــه 
تنظيــم  دربــاره  انجام شــده  مطالعــات  و  مســئول  دســتگاه هاى 
سياســت ها و راهبردهــا، گفــت: بــا توجــه بــه ســيال بــودن شــرايط 
ــى و  ــاد جهان ــن در ابع ــزرگ اربعي ــت ب ــدن حرك ــترده تر ش و گس
حضــور چندميليونــى ايرانيــان در ايــن مراســم، بــه تنظيــم درســت 
و جامــع، مطابــق بــا شــرايط و تحــوالت، بــا عنايــت بــه مســئوليت 
اربعيــن  متوليــان  و  ميزبــان  به عنــوان  عــراق  دولــت  و  ملــت 
ــالمى  ــالب اس ــم انق ــر معظ ــه رهب ــا و انديش ــم. توصيه ه نيازمندي
و ظرفيت هــاى موجــود و اســناد تدوين شــده به عنــوان اســناد 

ــود. ــد ب ــاى كار خواهن ــز مبن ــتى ني باالدس
حجت االســالم والمســلمين احمدى، تجارب و تخصص اين جمع 
و درك مشــترك صاحب نظران را ســرمايه اى ارزشــمند براى چنين 
مقصدى دانست و از اعضاى اين شورا درخواست كرد با بهره گيرى از 
تالش مراكز مطالعاتى و انديشكده ها، نظرات استادان، صاحب نظران، 
موكب داران و بخش هاى مختلف مردمى كه تجربه  ارزشمند و شناخت 
خوبى از شــرايط و حركت بزرگ اربعين دارند در ترسيم و مهندسى 

حركت بزرگ فرهنگى اربعين  كمك كنند.
رئيس كميته فرهنگى ســتاد اربعين يادآور شد: اساس اين تصميمات 
در حوزه ايران، با ما خواهد بود و در كليت، قطعا نظرات دوســتان در 

عراق تعيين كننده و صائب و مبنا خواهد بود.
دبير ستاد مركزى اربعين با اشاره به روند تحوالت و افزايش جميعت 
ايرانيان و شــرايط پيش  رو اظهــار كرد: همه قبول داريــم كه اربعين 
اســاس و جوهره اش فرهنگى است و ســالمت و ارتقاى اين بُعد آن، 

تصمين كننده اساس اين حركت خواهد بود.
احمد محمدى فر با اشاره به فعاليت هاى بعثه به عنوان مسئول فرهنگى 
و آموزشــى اربعين، ضرورت هم افزايى در انجــام فعاليت ها را مورد 
تأكيــد قرار داد و خواســتار تدوين خط و جهت فرهنگى براســاس 

انديشه رهبرى شد.
وى ادامــه داد: حفظ و تقويت مردمى بودن اربعين و روح نهضت امام 
حســين(ع) و پرهيز از چالش ها و حاشيه هاى مسأله ساز و آسيب زا و 
تقويــت روح معنويت و توجه به ترفندهاى دشــمنان و جهانى بودن 
اربعين و احترام به حاكميت دولت عراق و تكريم مردم عراق به عنوان 

ميزبان از اصول مورد توجه ستاد مركزى اربعين بوده و هست.
در ادامــه ايــن نشســت، نائينــى از اســتادان دانشــگاه امــام حســين(ع) 
حجت االســالم  اســالمى،  انقــالب  پاســداران  ســپاه  مشــاور  و 
والمســلمين داود صالحــى از صاحب نظــران فرهنگــى اربعيــن، 
بانكــى نماينــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــوراى اســالمى و عضو 
كميســيون فرهنگــى مجلــس و امامــى رئيــس انديشــكده راهبــردى 
ــده  ــريفيان نماين ــدى ش ــادق(ع)، مه ــام ص ــگاه ام ــن از دانش اربعي
ــيون  ــو كميس ــالمى و عض ــوراى اس ــس ش ــران در مجل ــردم ته م
اجتماعــى مجلــس، مهــدى قاســمى مديــر مركــز مطالعــات اربعيــن 
و ســيدمحمدرضا خوشــرو مشــاور معــاون ســيماى ســازمان صــدا 
ــاره كليــات، اهــداف، راهبردهــا،  و ســيما، ديدگاه هــاى خــود را درب
ــد. ــرح كردن ــن سياســت ها مط ــيوه هاى تدوي ــى و ش ــول و مبان اص
مراســم پياده روى اربعين امســال به دنبال همه گيــرى ويروس كرونا، 
به صــورت محدود و بدون حضــور زائران ايرانى و ديگر كشــورها 
در عراق برگزار شــد. با توجه به بســته بودن مرزهاى زمينى ايران و 
عراق و سياست نامشخص عراق در برقرارى دوباره سفرهاى زيارتى، 
برگزارى مراســم پياده روى اربعين در ســال آينده بــا حضور زائران 

خارجى هنوز نامعلوم است.
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■ دوبيتى باباطاهر 
دو ابرويت بناز آميته ديرى برويت از حيا خوى ريته ديرى  
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■ حديث:
امام على(ع):

هر گاه گناهان جلوه گر شوند، بركت ها رخت برمى بندند . 
غرر الحكم : 4030

فناوري

ابتال به نوعى سرطان مغزى نادر 
با قرار گرفتن در معرض يك پاتوژن

 توكسوپالســما گونــدى(Toxoplasma gondii) يكى از 
 (food-borne pathogens)پاتوژن هاى متداول در موادغذايى
است كه ميل به اتصال به بافت عصبى دارد و ممكن است به تشكيل 

كيست در مغز منجر شود.
به گزارش ايسنا، در مطالعات گذشــته ارتباط بين گليوما و افزايش 
شيوع عفونت توكسوپالسما گوندى مشخص شده بود اما مطالعات 
پيوسته اى انجام نشده بود. به تازگى محققان انجمن سرطان آمريكا در 
يك مطالعه جديد ارتباط بين آنتى بادى هاى توكسوپالســما گوندى 
پيش تشخيصى(prediagnostic) و خطر ابتال به گليوما را در 2

مطالعه پيوسته بررسى كردند.

سيستم خودران قايقرانى «ولوو پنتا» 
آماده ورود به جهان تجارت شد

 شــركت «ولوو پنتا» از آماده شدن سيستم خودران قايقرانى خود 
خبر داد كه مى تواند مشكالت پيچيده  قايقرانى را برطرف كند.

 Volvo) «به گزارش مهر، شــركت تابع «ولوو» موسوم به «ولوو پنتا
Penta)، از ورود تجارى سيســتم خودران لنگراندازى قايق خبر 
 Integrated Assisted داده اســت. اين سيســتم موســوم به
Docking براى كنترل مشكالت پيچيده اى طراحى شده است كه 
بر ســر راه راندن كشتى به سوى اسكله وجود دارد تا كار هدايت آن 

ساده تر شود.
هنگامى كه يك قايق را به ســوى اسكله هدايت مى كنيد، نوسانات 

بى پايان جزر و مد و باد، اين كار را دشوار مى سازد. 

قهوه و چاى پروبيوتيك ساخته شد
 محققان ســنگاپورى به افرادى كه روز خود را با نوشــيدن يك 
فنجان قهوه يا چاى آغاز مى كنند، مژده داده اند زيرا محققان دانشگاه 
ملى ســنگاپور(NUS) به تازگى قهوه و چــاى پروبيوتيكى ايجاد 

كرده اند كه مملو از پروبيوتيك هاى زنده سازگار با روده است.
به گزارش ايســنا، «ليو شــائو كوان»(Liu Shao Quan) استاد 
دانشــكده علوم و صنايع غذايى دانشــگاه ملى سنگاپور به همراه دو 
دانشجوى مقطع دكترا اين دانشگاه كه روى ايجاد اين 2 نوع نوشيدنى 
جديد كار كرده اند، ادعا مى كنند كه نوشــيدنى هاى آنها طعم بســيار 
خوبى دارد و بدون آنكه مشكلى در زنده ماندن پروبيوتيك آنها رخ 
دهد مى توان آنها را براى بيش از 14 هفته در جاى خنك يا در دماى 

اتاق نگهدارى كرد.

ستاره اى كه منبع اشعه ايكس است
 گروهى از ستاره شناســان باور دارند يك جرم آسمانى كه در اثر 
برخورد 2 كوتوله سفيد به وجود آمده است، مى تواند منبع جديدى 

از اشعه ايكس باشد.
به گزارش ايســنا، تلســكوپ XMM-Newton X-ray، يك 
رصدخانه فضايى اســت كه «آژانس فضايى اروپــا»(ESA) آن را 
در دســامبر 1999 به فضا فرستاده اســت. اين تلسكوپ، تصويرى 
از يــك نوع ســتاره جديد را ثبت كرده كه پيــش از اين تاكنون در 
اشــعه ايكس ديده نشده است. اين ســتاره عجيب، پس از برخورد 
White) تشــكيل شده است.  Dwarf)«و ادغام 2 «كوتوله ســفيد
كوتوله هاى سفيد پس از برخورد، به جاى آسيب رساندن به يكديگر، 
جرم جديدى را تشكيل داده اند كه در پرتو اشعه ايكس مى درخشد.

LG يك گوشى رول شونده 
روانه بازار مى كند

 اين موضوع كه شركت LG در 2 سال گذشته درحال كار بر روى 
يك تلفن هوشــمند با قابليت رول شدن(rollable) صفحه نمايش 
است، رازى آشكار است. اين دستگاه در حالت رول شده به اندازه  يك 
تلفن همراه اســت اما پس از آن تبديل به يك تبلت كوچك مى شود. 
 LG هنوز ساخت اين تلفن همراه به پايان نرسيده اما اين موضوع مانع
نشــد تا در كنفرانس مطبوعاتى CES 2021 آن را براى نخستين بار 
در يك تيزر رسمى به نمايش بگذارد. به گزارش ايسنا، اين شركت از 
پرداختن به جزئيات بيشتر در مورد اين تلفن خوددارى كرد، اما تأييد 
ناميده مى شود. اين  LG Rollable شده كه هنگام عرضه اين دستگاه

نام تقريبا قطعى است اما مى توانست از اين بدتر باشد.

 مريم مقدم»
  خانه ميرابيان با شــماره 33078 وارد فهرست 
آثار ملى ايران شد. ســال گذشته دوربين به دست 
راهى تنهــا بازمانده تاريخ در محله كبابيان شــهر 
همدان شــديم و پس از ديدن ارزش معمارى خانه 
نوشــتيم «خانه ميرابيان هنوز جان دارد». اين تلنگر 
براى بيان اهميت خانــه اى بود كه بناهاى تاريخى 
همسايه خود را به بهانه ساخت پاركينگ و ترس از 

تخريب از دست داده بود. 
انعكاس تخريب هاى كم و بيش بنا به مرور زمان د 
ر رسانه موجب شــد اين خانه تاريخى در همدان 
در ماه هاى اخير ثبت ملى شــود. اين خانه تاريخى 
كه قدمت آن به دوره قاجــار و پهلوى برمى گردد 
از آن دست خانه هايى است كه مى تواند درصورت 
تعريف كاربرى به بخشــى از يك شناســنامه ملى 

براى همدان تبديل شود. 
خانــه ميرابيان 2 طبقه و در هــر طبقه 6 اتاق دارد 
كه به صورت اندرونــى و بيرونى در دوران قاجار 

ساخته شده است.
دى ماه ســال 1396 بــود كه خبــر تخريب خانه 
شمســيان، اخالصى و بهرامــى در مجاورت خانه 
ميرابيــان و در محله كبابيان، دوســتداران ميراث 
فرهنگى و فعاالن گردشــگرى را شــوكه كرد. اين 
خانه ها درحالى تخريب شــد كه اعتبار مرمت آنها 
نيز آن روزها تأمين شــده بود اما شهردارى در يك 
تصميم ضرب االجلى چوب تخريب را به جان آنها 
كشــيد و وقتى ويرانه اين بناها خبرساز شد كه كار 

از كار گذشته بود.
پس از مدتــى تلى خاك از ايــن خانه ها به جاى 
ماند و حصــارى از ديوارهايى كه حكايت از آغاز 
پروژه اى مى دهد با عنوان پاركينگ ســازى بازمانده 
اين اتفاق شــد كه حاال 16 مــاه از قدمت تخريب 

آن مى گذرد .
تخريــب ايــن 3 خانــه باعث ايجاد يــك رانش 
محســوس در خانه تاريخى همجوار شد كه تحت 

مالكيت خانواده ميرابيان است.
خانه ميرابيان از آن دســت ميراث هــاى ماندگارى 
اســت كه اگر براى حفظ و نگهدارى آن ســازمان 
ميراث فرهنگى پا پيش نگذارد در آينده اى نه چندان 
دور به سرنوشت تلخ خانه هاى خراب شده تبديل 

خواهد شد.
 خانه  ميرابيان كه قدمت آن ريشه در دوران قاجار و 
پهلوى اول دارد و مى تواند آئينه تمام نماى معمارى 

ايرانى قديم باشد.
خانه ميرابيان، يك بناى تاريخى است كه با عبور از 

داالنى بلند طبقه همسطح و شاه نشين را با پله هايى 
با معمارى خاص به هم گــره مى زند. خانه اى كه 
حاال به لطف ترك هاى عميــق روى ديوار و كف 
خانه، صاحبان خود را هم از سكونت در آن فرارى 
مى دهــد. خانه اى كه اگرچــه گرد و خاك رخوت 
روى آن نشســته است اما هنوز جان دارد. خانه اى 
كه به لطف نفس حيوانات خانگى و حوض وسط 
حياط براى زنده ماندن ســال ها دست و پا مى زد. 
خانه اى كه اگر متوليان امر به داد آن نرسيده بودند 

از دست مى رفت.
متراژ اين بنا 450 مترمربع است كه قدمت ساخت 

آن به دوران پهلوى اول باز مى گردد.

در سال هاى متمادى اين خانه به دليل اهميت حفظ 
و نگهدارى توســط صاحب آن مرمت شده است 
ولى در ســال هاى متمادى به دليل اتفاقات پياپى كه 
موجب آســيب به جداره هاى آن شده است ديگر 
توان اقتصادى هزينه كردن براى آن در دست نبود 
به همين دليل بر اى حفظ حيات آن ورود اين خانه 

به فهرست آثار ملى يك ضرورت شد.
ارزش اين بنا به قدرى اســت كه مى توان گفت، هر 
گوشه و كنار اين خانه حرفى از معمارى قديمى و 
تاريخى ايران مى زند خانه اى كه با حياط و حوض 
و معمــارى خاص راه پله ها حرف هاى زيادى براى 

معماران امروز دارد.

83 خانه با شناسنامه
در شــهر همــدان تعــداد 83 خانــه تاريخى ثبت شــده 
وجــود دارد كــه تاريــخ اغلــب آنهــا ريشــه در دوران 
ــى و  ــاى قديم ــن خانه ه ــوى دارد. اي ــار و پهل قاج
ــگ و  ــرف فرهن ــاى آن مع ــاى زيب ــش و نگاره نق
ــن  ــوان اصيل تري ــران به عن ــردم اي ــى م ــدن غن تم
ــا  ــت. ب ــوم اس ــرز و ب ــن م ــتگان اي ــراث گذش مي
ــى  ــاارزش تاريخ ــاى ب ــدارى خانه ه ــظ و نگه حف
ــد  ــراى بازدي ــب ب ــازى مناس ــن امكان س و همچني
ــگ، آداب و  ــوان فرهن ــى مى ت ــگران خارج گردش
ســنن مــردم ايــران زميــن را بــه دنيــا معرفــى كــرد 
امــا حــاال حكايــت ايــن خانه هــا شــده اســت آغــاز 

ــود. ــى نب ــود و يك ــى ب ــتان هاى يك داس
اما بــا وجــود ارزش و اهميت بناهــاى تاريخى 
متأســفانه برخى بافت ها و خانه هاى تاريخى مورد 

غفلت قرار گرفته اند.
آثار باستانى و بناهاى تاريخى هر كشور پيشينه آن 
كشور به حساب مى آيند كه داراى ارزش و اهميت 
فراوانى هســتند و هر شخصى موظف است براى 
حفظ اين تمدن چند هزار ساله تالش بسيارى انجام 
دهد. چگونگى حفظ هويت تاريخى در شــهرهاى 
مدرن يا شهرهاى درحال پيشرفت، دغدغه اى است 
كه نه تنهــا در ايران بلكه در كشــورهاى ديگر نيز 
وجود دارد. در تمام شهرهاى معاصر كه به سرعت 
پيشرفت مى كنند بيشترين نگرانى ها در نگهدارى از 
هسته هاى تاريخى شهرهاست كه بايد بتوانيم ميان 
اين دو مســأله داشتن شــهر مدرن و حفظ بناهاى 

تاريخى تعادل ايجاد كنيم.

83 خانه شناسنامه دار شدند

خانه ميرابيان ملى شد

 فعاليت دوباره موزه ها از مدتى پيش و پس از آغاز 
صحبت هايى مبنى بر كاهش آمــار مبتاليان به كرونا 

ويروس بار ديگر رقم خورد.
براساس صحبت هايى كه گاهى مطرح مى شود، به نظر 
مى رســد تمايالت و نگاه ها فقط به ســمت باز شدن 
موزه ها بود، آن هم در شرايطى كه با بازگشايى موزه ها 
نه خبرى از گردشگر خارجى هست و نه از برگزارى 

تورها و در اين شرايط بُعد اقتصادى بى معنا مى شود.
سرپرســت موزه ها و بناهاى تاريخى فرهنگى استان 
همدان از بازگشــايى موزه ها و مكان هاى تاريخى به 

شرط رعايت پروتكل هاى بهداشتى خبر داد.
بنابــر تصميم گيرى هاى ســتاد ملى مقابلــه با كرونا، 
موزه هاى شهرستان هاى همدان، نهاوند و تويسركان از 
دهم دى ماه بازگشايى شده و در شهرستان هاى مالير و 

اسدآباد هم اين اماكن بازگشايى شدند.
مهدى حســين پورمقدم با بيان اينكه موزه هاى استان 
همدان همه روزه از ساعت 8:30 صبح تا 16:30 آماده 
ميزبانى از گردشــگران اســت، خاطرنشان كرد: موزه 

هگمتانه، آرامگاه بوعلى سينا، موزه تاريخ طبيعى، حمام 
قلعه، موزه دفاع مقدس و مشــاهير در همدان و موزه 
حمام حاج آقاتراب نهاوند، موزه لطفعليان مالير، موزه 
تاريخ و فرهنگ اسدآباد و خانه مسعودى تويسركان از 

جمله موزه هاى فعال در استان همدان هستند.
گفتنى اســت كشــورهايى مانند آلمــان و چين در 
پروتكل هاى خود نخســت به اين نكته توجه مى كنند 
كه شخص درخواست دهنده براى بازديد موزه براساس 
خوداظهارى كه در ســايت هاى آن كشــور داشته به 
ويروس كرونا مبتال نشــده باشــد. اين درحالى است 
كه ما در كشــور چنين اقدامى را به صورت كلى براى 
همه مردم نداريم.  امروزه با استفاده از فضاى مجازى، 
امكانى هست كه بازديدهاى غيرحضورى حرفه اى را 
براى موزه ها دنبال كنيم و به جايى برســيم كه فرد در 
فضاى خانه و حتى از شهرِ ديگرى بتواند از يك موزه و 
فضاى تاريخى ديدن كرده و در عين حال ورودى خود 
را پرداخت كند و به صورت زنده و به شــكل تعاملى 

بازديد خود را انجام دهد.

با رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى:

بازديد از موزه هاى استان ممكن شد


