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تأملى بر يك چيدمان
 1- مراســم تكريم و معارفه مديران، هر چند جنبه تشريفاتى دارد 
و بيشــتر آن براى تكريم از زحمات مديرى است كه به پايان خدمت 
در آن سمت رسيده، اما همين مراسم نيز از حساسيت خاص خود به 

لحاظ ارزيابى اتفاقات روى داده در آن، برخوردار است.
به همين دليل برنامه ريزى براى اين مراسم از ميهمانان گرفته تا چيدمان 

سالن و... داراى اهميت خاصى است.
2- معموالً تركيب ميهمانان در مراسم حساسى مانند معارفه استاندار 
توســط هر دو استاندار مشخص مى شوند و نوع رابطه آنها بر فضاى 
جلســه نيز تأثير گذاشته و در واقع فضا توسط هر دو استاندار قبل و 

بعد مديريت مى شود.
مثــًال در ميان برنامه هــاى قبلى، نيكبخت و شــاهرخى با دعوت از 
خانواده هاى خود به مراسم تكريم و معارفه، فضاى مراسم را به فضايى 

خانوادگى و دوستانه تبديل كردند.
3- شايد شاهرخى و قاسمى نيز به جمع  بندى براى برگزارى مراسمى 
با حضور ميهمانان بيشــتر و در فضايى بهتــر گرفته بودند، اما حادثه 
سيلى خوردن آذربايجان شرقى آنها را وادار كرده به شرايط بسته ترى 

تن دهند.
حادثه تبريز نشــان داد اگر حساسيت مراســم تكريم و معارفه درك 

نشود، چه تبعات جبران ناپذيرى مى تواند به دنبال داشته باشد.
4- در تأثيرپذيرى از حادثه تبريز براى افزايش حساســيت مراســم 
همــدان، افراط صورت گرفت و افرادى مانند خبرنگاران از ليســت 
ميهمانان حذف شــدند كه حضور آنها ضرورت داشته و حذف آنها 

كج سليقگى بوده است.
البته ايجاد مانع در روند اطالع رسانى استان از سوى نهادهاى مسئول 
گردش آزاد اطالعات در اســتان موضوع تازه اى نيســت و هنوز هم 

اميدى به تغيير اين فضا ايجاد نشده است.
5- در مراســم تكريم و معارفه هر ســخن، حركت و حتى حضورى 

معناى خاص خود را دارد.
با دانستن اندكى سابقه از افراد مى توان علت حضور آنها در مراسم را 
كه حمايت از استاندار جديد، مطالبه سهم يا پيام به استاندار قبلى و... 
اســت را دريافت كرد به طورى كه تقريباً تيم مديريتى جديد استان را 

مى توان از مراسم معارفه رصد كرد.
6- رســم است باالترين مقام سياسى حاضر در جلسه معارفه پس از 
بيان داليل انتخاب استاندار و تبيين مطالبات و اهداف ترسيم شده براى 

او، حكم استاندار جديد را به وى اعطا كند.
به لحاظ تشــريفاتى نيز تركيبى از مديران و بزرگان براى همراهى و 
دلگرمى دادن به استاندار جديد و تقدير از زحمات استاندار قبلى اين 

مقام را همراهى مى كنند.
7- در مراسم تكريم و معارفه استاندار همدان نيز، وزير علوم به عنوان 
ميهمان ويژه و رئيس ســتاد انتخاباتى سيد ابراهيم رئيسى در همدان، 
نماينده ولى فقيه در استان، 2نماينده استان در مجلس خبرگان رهبرى 
و رئيس مجمع نمايندگان استان در مجلس افرادى بودند كه در اعطاى 
حكم استاندار، وزير كشور را به عنوان باالترين مقام سياسى حاضر در 

مراسم همراهى كردند.
اين چيدمان اگر براى دلگرمى به استاندار جديد بوده بايد افراد بيشترى 
مانند حاجى بابايى به عنوان رئيس كميسيون برنامه وبودجه مجلس كه 
پشــتگرمى به وى اين روزها نياز هر مدير ارشــدى است، نيز به اين 

جمع اضافه مى شدند.
البته حضــور آيت ا...محمدى در اين جمع پــس از مدت ها حضور 

ارزشمندى است.
بــه هر حال اين چيدمان كه هر يك نمايندگى جمع و گروهى را بر 
عهده دارند، به عنوان حاميان اصلى استاندار دولت سيزدهم شناخته 
مى شــوند و موفقيت يا ناكامى او به نام اينان نيز نوشته خواهد شد 
پس انتظار مى رود هميشــه همراه استاندار باشند و حمايت صادقانه 
را از او دريغ نكنند تا چرخ هاى توســعه استان به خوبى به حركت 

درآيد.

گروه هاى آسيب پذير در همدان واكسن آنفلوآنزا 
تزريق كردند

 رئيس مركز بهداشــت شهرســتان همدان بيــان كرد: واكسيناســيون افراد پرخطر و 
آسيب پذير عليه آنفلوآنزا در اين شهرستان آغاز شده و شمار زيادى از اين افراد نسبت به 

تزريق اين واكسن اقدام كردند.
محمــد خيرانديش در گفت وگو با ايرنا، گفت: مددجويان بهزيســتى از جمله گروه هاى 
پرخطر و آسيب پذير محسوب مى شوند، بنابراين 770 ُدز واكسن آنفلوآنزا براى مددجويان 
و كادر فعال در آسايشگاه شبانه روزى حضرت ابوالفضل(ع)، «مهرآوران»، «بهبود» و مراكز 

نگهدارى سالمندان «آسايش» و «خورشيد» اختصاص يافت.

وى بيــان كرد: عالوه بر اين بر اســاس برنامه ريزى هاى صورت گرفته تزريق واكســن 
آنفلوآنزا به زندانيان و مادران باردار پرخطر در پايگاه الزهرا(س) و كادر بهداشت ودرمان 

در حال انجام است.
رئيس مركز بهداشــت شهرستان همدان گفت: همچنين با توجه به محدوديت سهميه به 
افراد داراى بيمارى هاى خاص از جمله بيماران پيوندى، دياليزى و «اچ.آى.وى» مثبت نيز 

واكسن آنفلوآنزا تزريق مى شود.
خيرانديش درباره واكســن آســترازنكا نيز افزود: متقاضيان نوبت نخست واكسن 
آســترازنكا مى تواننــد تا تاريــخ 10 آبان ماه ســالجارى به پايگاه هــاى تجميعى 
واكسيناســيون واقع در عين القضات، شــهيدهزاره در شــهرك مــدرس، بهورزى 

(كلينيك شــيخ الرئيس سابق) و تاالر قرآن مراجعه كنند.

وى بيــان كرد: طبق دســتورالعمل ابالغى وزارت بهداشــت فاصلــه زمانى بين 
نوبت اول و دوم واكســن آســترازنكا بين 8 تا 12هفته اســت و افرادى كه در 
نوبت اول، واكســن آسترازنكا دريافت كردند پس از گذشــت 8 هفته مى توانند 
بــراى تزريق نوبت دوم بــه پايگاه هاى تجميعى واكسيناســيون كرونا در همدان 

كنند. مراجعه 
رئيس مركز بهداشــت شهرســتان همدان گفت: عالوه بر افراد باالى 18سال با توجه به 
بازگشايى مدارس واكسيناسيون دانش آموزان 12 تا 18سال عليه كرونا هم در پايگاه هاى 

تجميعى واكسيناسيون انجام مى شود.
خيرانديش افزود: از ابتداى آبان ماه ســالجارى شرط حضور كاركنان دولت در محل كار، 

ارائه كارت معتبر دريافت حداقل يك دز واكسن كرونا است.

مصوبات مجلس تأثيرى بر زندگى 
پرستاران ندارد

 رئيس نظام پرســتارى استان همدان بى توجهى مجلس به پيگيرى 
اجراى مصوبات خود و انتخاب  نشدن ناظر براى نحوه اجراى قوانين 
وضع شده را مهم ترين دليل اجرا نشدن  مصوبات مرتبط با تسهيل و 
بهبود شــرايط كارى و يا اعطاى بديهى ترين حقوق پرستاران عنوان 

كرد.
هادى زرينى در گفت وگو با همدان آنالين، با تاكيد براينكه باگذشت 
مدت زمانى قابل توجه همجنان مصوبات مجلس شوراى اسالمى در 
رابطه با تبديل وضعيت نيروهاى شــركتى، تعيين وضعيت پرستاران 
ايثارگر، طرح  فوق العاده ويژه و ســاير مصوبات مربوط به پرستاران، 
اجرايى نشــده اســت، مطرح كرد: درحالت معمول، تمامى مصوبات 
و تصميمات اخذ شــده در مجلس شوراى اســالمى بايد در زندگى 
روزمره افراد مشــمول آن قانون تاثير گذار باشد؛ اين درحاليست كه 
متاسفانه به علت انتخاب  نشدن ناظر از سوى مجلس بر نحوه اجراى 
مصوبات، هيچ نهاد و يا مســئولى پاســخگوى چرايى بى توجهى به 
مصوبات مربوطه نبوده و با گذشــت پيك هاى متعدد كرونا و سختى 
كار پرســتاران، اعطاى بديهى ترين حقوق اين قشر از كادر درمان تنها 

در حد وعده باقى مانده است.
وى اظهار كرد: متأسفانه مسئولى دلسوز در حوزه رسيدگى به مطالبات 
پرســتاران وجود ندارد؛ درحال حاضر همچنان پرســتاران شــركتى 
بالتكليف بوده و على رغم مصوبات مجلس،  فوق العاده ويژه به هيچ 

يك از اين افراد تعلق نگرفته است.

خسرو بيات، مشاور استاندار همدان شد
 عليرضا قاسمى فرزاد با صدور 
حكمى، خســرو بيات را به سمت 
مشاور اســتاندار همدان منصوب 

كرد.
به گــزارش اداره كل روابط عمومى 
استاندارى همدان، بيات برادر شهيد 
و از رزمندگان 8سال دفاع مقدس و 
از مديران باســابقه استان است كه 
پيش از اين در ســمت هايى چون 
اسالمى  فرهنگ وارشــاد  مديركل 

استان، مديركل حوزه و مشاور اســتاندار، مديركل آموزش وپژوهش 
استاندارى، معاون فرماندارى بهار، بخشدار اللجين، دبير هسته گزينش 

استاندارى فعاليت هاى مديريتى بوده است.
وى جانباز30 درصد و ســابقه 60 ماه حضور در جبهه و جانشــين 

توپخانه لشكر انصارالحسين(ع) در دفاع مقدس را دارد.

95 درصد كودكان شيرخوارگاه عترت همدان 
بدسرپرست هستند

 رئيس شــيرخوارگاه عترت همدان با بيــان اينكه در حال حاضر 
13كــودك در اين مركز نگهدارى مى شــوند كه 3 نفر از آنها دختر و 
مابقى پســر هســتند، بيان كرد: 95 تا 97 درصد كودكانى كه به اينجا 

آورده مى شوند بدسرپرست هستند.
مــژگان صفاريــان در گفت وگــو بــا ايســنا، بــا بيــان اينكــه 
ــت و  ــودكان بى سرپرس ــدارى ك ــز نگه ــرت مرك ــيرخوارگاه عت ش
ــت:  ــت، گف ــال اس ــا 3 س ــر ت ــنى صف ــع س ــت در مقط بدسرپرس
ــز وارد و  ــن مرك ــه اي ــى ب ــكام قضائ ــا اح ــودكان ب ــوزدان و ك ن
ــدو ورود  ــت از ب ــم مراقب ــوند و تي ــارج مى ش ــز خ ــكام ني ــا اح ب
بچه هــا گــزارش مــددكارى آنهــا را گرفتــه تــا وضعيــت و شــرح 
ــيرخوارگاه  ــد و پزشــك حاضــر در ش ــا را بررســى كنن ــال آنه ح
روانشناســان  و  مى دهــد  انجــام  را  آنهــا  پزشــكى  ارزيابــى 
ــد.  ــر مى گيرن ــودك را زيرنظ ــى ك ــالمت روان ــاز س درصــورت ني
پس از بررســى هاى تيم مراقبت به اين نتيجه مى رسيم كه چه كارى 
انجــام دهيم و آيا كودك در حال حاضر در مركز بماند يا خانواده از 
نظر اخالقى مشــكلى ندارند و با ساماندهى مالى مى توانيم كودك را 

به آغوش خانواده بازگردانيم.

آغاز بارش هاى پاييزه از روز جمعه
 كارشــناس مركز پيش بينى اداره كل هواشناسى استان همدان از 

ورود سامانه بارشى از روز جمعه خبرداد.
همدان آناليــن،  بــا  گفت وگــو  در  باقرى شــكيب  محمدحســن 
بــا اشــاره بــه ورود ســامانه بارشــى ار روز جمعــه و تــداوم 
ــا دوشــنبه گفــت: ايــن بارندگى هــا تنهــا در برخــى  بارندگى هــا ت
ــتان  ــمان اس ــرد و درحــال حاضــر آس ــاعات صــورت مى گي از س

ــرى اســت. ــا قســمتى اب صــاف ت
وى با بيان اينكه به  دليل ابرناكى آســمان، شاهد كاهش دماى روزانه 
هســتيم، بيان كرد: در 24ســاعت گذشــته، اســدآباد با ثبت دماى 
21درجه و گل تپه با دماى صفر درجه سانتيگراد به ترتيب گرمترين 

و سردترين مناطق استان بوده اند.

1- تعيين معاون سياسى و امنيتى استاندار به مرحله پيشنهاد و حمايت 
گروه هاى سياسى رسيده است. گويا گروهى از اصولگرايان با صدور 
بيانيه اى پيشــنهاد انتصاب قهرمانى مطلق به اين سمت را به استاندار 

داده اند.
 گفتنى است، حسن قهرمانى مطلق ســابقه فرماندارى كبودراهنگ و 

همدان را در كارنامه كارى خود دارد.
2- شاخص هاى جديدى براى نشان دادن وضعيت زندگى مردم عنوان 
مى شود. گويا شــاخص فقيران مسكن اصطالح جديدى است كه در 
توضيح آن گفته شده؛ خانواده هايى كه بيش از 30 درصد هزينه ماهيانه 
يا ســاليانه خود را صرف اجاره بها و هزينه هاى مرتبط با تهيه مسكن 

مى كنند فقيران مسكن محسوب مى شوند.
 گفتنى است، بر اساس اين تعريف 40 درصد از خانوارهاى ايرانى زير 

خط فقر مسكن قرار دارند.
3- بحــث حداقل حقوق كارمندان و كارگران براى ســال آينده داغ 
شــده است. گويا رشد اين حقوق متناسب با تورم كمترين انتظار اين 

2 قشر است. 
گفتنى است، اگر قرار باشد حقوق كارمندان دولت و كارگران هم پاى 
تورم افزايش يابد، ميزان حداقل حقوق در سال 1401 حدود 5 ميليون 

تومان مى شود.
4- برخى اســتان ها براى پاســخگويى به نياز مردم به بنزين در زمان 
اختالل ايجاد شده در سامانه سوخت گيرى در پمپ بنزين ها، خودروى 
سوخت رسانى سيار راه اندازى كرده اند. گويا در استان همدان اين نياز 
احساس نشــده است. گفتنى اســت، اين خودروها براى استفاده در 

شرايطى خاص تدارك ديده مى شوند.
5- درباره انگيزه فردى كه به اســتاندار آذربايجان  شــرقى سيلى زد، 
مطالب جديدى عنوان شده است. گويا اين فرد انگيزه شخصى داشته 
و به مقام قضائى گفته در يكى از بازديد ها، اســتاندار در زمانى كه در 
سپاه كار مى كرده با يكى از سربازان رفتار مناسب نداشته است. گفتنى 

است، اين فرد در حال حاضر با قرار تأمين در بازداشت است.

 نماينده مردم همدان در مجلس شــوراى 
اســالمى در ديدار با ســيد مســعود حسينى، 
شــهردار همدان ضمن تبريك ايــن انتخاب 
گفت: اميدوارم اين مسئوليت نقطه عطفى براى 

موفقيت و آبادانى شهر همدان باشد.
حميدرضا حاجى بابايى با اشاره به مشكالتى 
كه در زمينه سرشــمارى نفوس و مسكن در 
همدان در ســنوات گذشــته صورت گرفته 
است، بيان كرد: شهرســتان همدان به عنوان 
پايلوت سرشــمارى نفوس و مسكن انتخاب 
شده است و بايد تمامى دستگاه ها و سازمان ها 
ازجمله شــوراى اسالمى شــهر و شهردارى 
همدان براى انجام سرشمارى صحيح و دقيق 
كمك كنند تا با كمك نتايج اين سرشــمارى 
و افزايش بودجه براى توسعه استان اقدامات 
بزرگى صــورت گيرد.وى گفــت: اقدامات 
شــهردارى همواره نياز به همكارى و تعامل 
دوســويه با دســتگاه هاى مختلــف ازجمله 
شــركت هاى  و  فرمانــدارى  اســتاندارى، 
خدمات رســان دارد كه اين موضوع اهميت 

اين همكارى را بيشتر مى كند.
شــوراى  مجلس  در  همدان  مــردم  نماينده 
اســالمى افزود: همدان كالنشــهر اســت و 
تعيين تكليف نشــدن طرح جامع شهر تبديل 
به معضل شده و شهردارى بايد هرچه زودتر 
اين موضوع را براى پيشبرد برنامه هاى خود 
پيگيرى كند تا امور مربوط به ساخت وسازها 
و پهنه هاى شهر مشخص شود. حاجى بابايى 
با اشــاره به موضوع سرمايه گذارى در حوزه 
بافت فرسوده خواستار تعيين تكليف وضعيت 
ســرمايه گذارى قــرارگاه خاتم االنبيــا(ع) و 
شركت ترك در مناطقى ازجمله بازار همدان 

و حاشيه شهر شد.
وى بــا تأكيد بر نگاه اســتراتژيك و كالن در 

مديريــت شــهرى و سياســتگذارى به جاى 
پروژه ســازى افزود: رينگ ســوم شهر براى 
همدان حياتى اســت و بايد امالك شــهرك 
شهيدبهشتى، پارك حيدره و جاده حيدره و نقاط 

مختلف شهر در اختيار شهردارى قرارگيرد.
حاجى بابايــى بــا تأكيــد بر اينكــه جمعيت 
حاشيه نشين شهر همدان قابل توجه است و نياز 
به ساماندهى دارند، گفت: طبق نظر كارشناسان 
رينگ سوم شهر مثل اكســيژن است كه براى 
شهردارى، شــهر و مردم الزم است و مزاياى 
زيادى دارد. وى در پايان خواســتار تشــكيل 
شــوراى راهبردى با مديريت شهردارى براى 

كمك به توسعه همه جانبه شهر همدان شد.
  اتمــام پروژه هاى نيمــه كاره در 

اولويت باشد
رئيس شــوراى اسالمى شهر همدان با تبريك 
ايام والدت پيامبر(ص) و امام صادق(ع) گفت: 
شــهر همدان نيــاز به تحــول دارد و اولويت 

شهردارى اتمام پروژه هاى نيمه تمام باشد.

محمود مســگريان با اشــاره به وجود برخى 
معضالت فرهنگــى و اجتماعــى در همدان 
افزود: شهردارى بايد در كنار اجراى پروژه هاى 
عمرانى به دنبال فرهنگ ســازى و رفع برخى 

مشكالت فرهنگى نيز باشد.
وى با اشــاره بــه طرح جامع شــهر گفت: 
شوراى اسالمى شــهر بايد با درنظر گرفتن 
پيشنهادات  و  مشــكالت  كارشناسى،  موارد 
را به مشــاور طرح جامع ارسال كند كه اين 
امر مستلزم همكارى اداره كل راه وشهرسازى 
اســتان همدان اســت. مســگريان در ادامه 
خواســتار جذب سرمايه گذار در كنار جذب 
پروژه هاى  پيشــبرد  براى  دولتــى  اعتبارات 
بزرگ شــهر و ايجاد درآمدهاى پايدار شد و 
افزود: در اين راه حمايت نمايندگان مجلس 

حايز اهميت است.
وى بيان كرد: شــوراى اســالمى شهر همدان 
بــا حمايت از شــهردار بــه دنبــال تعريف 
سياســتگذارى ها براى بهره گيرى از نيروهاى 

متخصــص و فعال براى پيشــبرد بهتر امور و 
افزايش رضايتمندى شهروندان خواهد بود.

شهردار: همدان نيازمند طرح و نگاه 
كالن است

شهردار همدان در ادامه اين مراسم با اشاره به 
وجود برخى معضالت مختلف در شهر همدان 
و مسئوليت شهردارى در رفع مشكالت شهرى 
خواستار كالن نگرى شد. سيد مسعود حسينى با 
بيان اينكه همدان شهر گردشگرى است و سهم 
اين شــهر از ارزش افزوده ناچيز است، گفت: 
بايد برنامه ها و طرح هايى براى توسعه شهر و 

ايجاد درآمد پايدار تعريف شود.
وى بــا تأكيد بر جذب ســرمايه گذار در كنار 
فراهم كردن شــرايط زيســت مطلوب براى 
شهروندان بيان كرد: همدان ظرفيتزيادى براى 
تبديل به قطب صنايع دســتى، گردشــگرى 
پزشكى و زيارتى دارد كه اميد است با حمايت 
همه مسئوالن و به خصوص نمايندگان مجلس 

اين امر محقق شود.

حاجى بابايى در ديدار با شهردار همدان:

لزوم نگاه استراتژيك و كالن 
در مديريت شهرى همدان

 مدير خدمات شهرى شهردارى همدان با 
اشاره به اينكه رسيدگى به وضعيت گرمخانه 
تنها بر عهده شهردارى نيست، بيان كرد: بهتر 
است ارگان هايى مانند كميته امداد و بهزيستى 
نيــز پاى كار بيايند و به وظيفــه خود در اين 

زمينه عمل كنند.
مرتضى رضايى در گفت وگو با ايســنا، با بيان 
اينكه پزشــكان و خيرين نيز مى توانند در اين 
كار خير سهمى داشته باشند، گفت: برخى از 
مراجعه كنندگان گرمخانه سند هويتى ندارند، 

به عنوان مثال برخى از آنها ســن باال هستند 
و برخى نيز معتاد يا بزهكارند و دستگاه هايى 
مانند ثبت احوال يا جامعه پزشكى مى توانند به 

آنها كمك كنند تا به زندگى برگردند.
وى بيان كرد: مشــكالت ايــن افراد به عنوان 
معظل اجتماعى مطرح اســت و بايد دســت 
به دســت هم دهيم تا حل شــوند، از طرف 
ديگر بايــد كارى كنيم كه روزبــه روز تعداد 
مراجعه كننــدگان به گرمخانه كمتر شــود، اما 

متأسفانه در حال حاضر روند افزايشى دارد.

رضايى درباره وضعيــت گرمخانه همدان در 
آستانه فصل ســرما گفت: خوشبختانه از نظر 
تأمين امكانات، مشــكلى در گرمخانه وجود 
ندارد و مراجعه كنندگان مى توانند از ســاعت 
16:30 تا 8 صبح روز بعد در گرمخانه حضور 
داشته باشند. مدير خدمات شهرى شهردارى 
همدان تعــداد مراجعه كنندگان به گرمخانه را 
بين 90 تا100 نفر عنوان كرد و افزود: با سردتر 
شــدن هوا اين تعداد به 120نفر هم مى رسد، 
عالوه بر اين سامانه 137 به صورت 24ساعته 

فعال اســت و شــهروندان مى توانند حضور 
كارتن خواب ها در شهر را به همكاران ما اعالم 

كنند تا به گرمخانه منتقل شوند.
وى با اشــاره به اينكه گرمخانه آقايان همدان 
همانند قبل در محل ســابق اســت، بيان كرد: 
با توجه به كم لطفى همســايه ها به دنبال محل 
جديد و بهترى هســتيم تــا در مواقع بحرانى 
بتوانيم تعداد خوابگاه ها را افزايش دهيم و به 
محض يافتن مكان مناســب و انجام كارهاى 
الزم، گرمخانه به محل جديد منتقل مى شود.

از كم لطفى دستگاه ها به گرمخانه همدان تا پذيرش 100مراجعه كننده

 فرماندار همدان از به روز رسانى شناسنامه 
روســتا هابه منظور رســيدگى به مشكالت و 

برنامه ريزى بهتر خبر داد.
محمد على محمدى، در نشست بررسى مسايل 
و مشــكالت روســتا هاى بخش مركزى اين 
شهرستان با اشاره ضرورت برنامه محورى در 
جهت پيگيرى مسايل و مشكالت روستا هاى 
شهرستان گفت: شناسنامه روستا هاى بايد تهيه 

و بروزرسانى شود.

به گزارش روابط عمومى فرماندارى همدان، 
وى افزود: درج كليــه اطالعات مورد نياز در 
شناسنامه روستا بايد با شاخص هاى مشخصى 
انجام شــود تا زمان اجراى هــر طرح، ميزان 
جمعيت و برخوردارى روســتا از سرانه هاى 

مختلف پيش بينى شده معلوم باشد.
فرماندار همــدان با بيان اينكه هم اكنون طرح 
سرشــمارى عمومــى در شهرســتان همدان 
در حال اجرا اســت، تاكيــد كرد: اين طرح تا 

بيستم آبان با مراجعه ماموران سرشمارى انجام 
مى شــود و بايد همه اطالعــات مورد نياز به 
منظور برنامه ريزى صحيح در اختيار ماموران 

سرشمارى قرار گيرد.
نماينده مردم همدان در مجلس شوراى اسالمى 
هم در اين نشســت گفت: اراده همه مسئوالن 
در كشور بر موفقيت برنامه هاى دولت متمركز 
شده است و در استان نيز اجماع مديران استان 
بر حمايت از استاندار جديد و كمك به توسعه 
استان اســت. حميدرضا حاج بابايى با اشاره 
به ســفر اخير وزير نيرو به همدان افزود: در 
خصوص مشكل آب شــرب همدان و تامين 
منابع آب پايدار قول هاى مساعدى دادند كه تا 
ارديبهشت ماه سال آينده اين وضعيت تعيين 

تكليف خواهد شد.

وى با اشــاره به مشــكالت طرح شــده از 
روستا هاى بخش مركزى همدان اظهار كرد: در 
نشســتى با حضور مديران استانى مرتبط اين 
مشــكالت مورد بررسى قرار مى گيرد تا براى 

آن مصوبه و خروجى مشخصى داشته باشيم.
رئيس شوراى اســالمى شهرستان همدان هم 
اين شهرســتان را برخوردار از پتانســيل هاى 
فراوان دانســت و گفت: بايد از اين فرصت ها 
بهره ببريم تا اين مردم و شهرستان را به جايگاه 

شايسته خود برسانيم.
على اكبر نظرى افزود: با پرهيز از حاشيه ها و 
استفاده از همه توانمندى ها براى رفع مسايل و 
مشكالت سطح شهر و روستا ها تالش مى كنيم 
و اعتقاد داريم توجه به روستا ها باعث كاهش 

حاشيه نشينى مى شود.

تهيه و به روزرسانى شناسنامه
 روستا هاى همدان

 اســتاندار همدان خواستار پيش بينى تدابير 
كارشناسى شده براى سرعت بخشيدن به روند 
اجرايى كامل طرح واكسيناسيون عمومى مردم 

استان عليه ويروس كرونا شد.
به گزارش ايرنا، عليرضا قاســمى فرزاد در ستاد 
مقابله با كروناى اســتان همــدان گفت: افراد 
واكســن گريز عالوه بر خود به ديگر افراد نيز 
آســيب وارد مى كنند، بنابرايــن بايد مصوبات 
ابالغى در زمينه اعمال محدوديت هاى اجتماعى 
براى افرادى كه واكسن نزده اند، عملياتى و اجرا 
شــود.وى بيان كرد: براى سرعت بخشيدن به 
روند واكسيناســيون ابتدا بايد نهادهاى دولتى 

پيشگام شــده و همه كارمندان دولت ملزم به 
ارائه كارت واكسيناسيون شوند.استاندار همدان 
گفت: حراست ادارات با محوريت فرمانداران 
بايد نسبت به مطالبه كارت واكسن كاركنان اقدام 
كند.قاسمى افزود: پس از غربالگرى و دريافت 
اطالعات كارمندان واكسن گريز بايد با شيوه هاى 
مختلف نســبت به تشويق و ترغيب آنان براى 
تزريق واكســن اقدام شود تا از اين طريق چند 
گام مهم براى رســيدن به هدف كه همان قطع 

زنجيره انتقال ويروس كرونا است، برداريم.
وى گفت: تدوام اطالع رســانى و اقناع ســازى 
خانواده ها با بهره گيرى از ظرفيت رســانه ها به 

عنوان نهادى فرهنگ ســاز در زمينه ضرورت 
تزريق واكسن كرونا بسيار مهم است.استاندار 
همدان همچنين با اشاره به بازگشايى تدريجى 
مدارس، بر تجهيز مدارس به تهويه مناسب به 
منظور پيشگيرى از شيوع و انتقال ويروس در 
كالس درس تأكيد كرد.قاسمى گفت: در زمينه 
واكسيناسيون كســبه نيز فرمانداران مى توانند 
اتاق اصنــاف را مكلف كنند از طريق اتحاديه، 
وضعيت تزريق واكســن فعاالن در واحدهاى 
صنفى از جمله مشــاغلى كه ارتباط بيشترى با 
شــهروندان دارند را بررســى كنند.وى افزود: 
ايران با وجود شــرايط سخت تحريم اقتصادى 

و دارويى همانند كشورهاى اروپايى و آمريكا و 
بلكه بهتر از آنها نسبت به مبارزه با اپيدمى كرونا 
اقدام كرده است.اســتاندار همدان افزود: كادر 
درمان همانند رزمندگان دفاع مقدس ايثارگرانه 
در خاكريز و ســنگر اول مقابله با اين ويروس 
قرار دارند و در اين مســير پزشكان و پرستاران 

زيادى به مقام واالى شهادت رسيدند.
قاسمى گفت: پس از استقرار دولت سيزدهم و 
با تأكيد جدى رئيس جمهورى، وزارت بهداشت 
با عزم و اراده جدى وارد ميدان شــد و از توان 
نيروى مقاومت بســيج نيز در مسير ريشه كنى 

ويروس به خوبى استفاده كرد.

تأكيد استاندار بر تسريع روند واكسيناسيون كرونا در استان 
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باغدارى تويسركان از حالت توليد 
تك محصولى گردو خارج شود

 مدير اداره جهادكشــاورزى تويســركان بيان كــرد: باغدارى در 
شهرستان تويسركان بايد از حالت تك محصولى گردو خارج شود تا 

شاهد پويايى بيشتر اقتصاد مبتنى بر باغدارى باشيم.
مسعود اكبرى در گفت و گو با همدان پيام، گفت: اكنون محصول گردو 
محور اصلى اقتصاد باغدارى در شهرســتان تويسركان است درحالى 
كــه ارزش افزوده حاصل از آن به تناســب ديگر محصوالت افزايش 

نيافته است.
وى افزود: باغداران محصول گردو در تويسركان بايد براى بهره بردارى 
از محصوالت خود هزينه هاى قابل توجهى در زمينه هايى مانند برداشت 
گردو بكنند در حالى كه درنهايت هزينه كردها نســبت به درآمدها در 

اين بخش به ميزان دلخواه رشد نكرده است.
اكبــرى با بيان اينكــه تا زمانى كه روش باغدارى ســنتى در باغ هاى 
گردوى تويسركان تداوم يابد شاهد بروز مشكالتى در زمينه بهره ورى 
حداكثرى از اين محصول ارزشــمند باغى هســتيم، بيان كرد: بايد با 
برنامه ريزى مدون و هدف گذارى شده و به كارگيرى راهكارهاى قابل 

اجرا به سمت باغدارى نوين و صنعتى حركت كنيم.
وى گفت: در حال حاضر صنايع تبديلى گردو در تويســركان آن گونه 
كه بايد و شايد ايجاد نشده و گســترش پيدا نكرده اند و خام فروشى 

گردو ارزش افزوده حاصل از آن را چندان باال نمى برد.
اكبرى با تأكيد بر اينكه شهرســتان تويســركان از لحاظ مرغوبيت و 
كيفيت مغز گردو رتبه نخســت كشــور را دارا اســت، بيان كرد: اگر 
نتوانيــم از محصول گردو و بخش هاى جانبى آن اســتفاده حداكثرى 

كنيم، تويسركان اين مزيت بزرگ را از دست مى دهد.
وى گفت: شهرســتان تويسركان همچنين از نظر برخوردارى از ارقام 
متنوع اين محصول عنوان برتر كشــورى را به خود اختصاص داده و 

همچنين در سازمان مالكيت فكرى جهانى به ثبت رسيده است.
شهرســتان تويســركان با برخوردارى از بيش از 6 هزار و 100هكتار 
باغ هــاى گــردو و توليد بيش از 17هزار تن مغز گردو در ســال و با 
كيفيتى در مقياس بين المللى، پايتخت گــردوى ايران زمين نام گرفته 

است.

 امام جمعه كبودراهنگ در جلسه شوراى 
فرهنگ عمومى مطرح كرد

   ثبــت پنجم آبــان در تقويم ملى و ديدار بــا مقام معظم رهبرى 
خواسته مردم كبودراهنگ است

 ششمين جلسه شــوراى فرهنگ عمومى شهرســتان كبودراهنگ با 
موضوع مســائل فرهنگى، مذهبى با حضور اعضاى جلســه در دفتر 

امام جمعه برگزار شد.
 امام جمعــه كبودراهنگ گفت: مراســمات فرهنگــى و مذهبى در 
سطح شهرســتان انجام مى شــود، ولى برگزارى جشن ها در والدت 

ائمه اطهار(ع) بايد به نحو شايسته و بهترى برگزار شود.
حجت االســالم والمســلمين نقى باقرى در ادامه پنجــم آبان ماه 
كبودراهنگ را برگ زرينى بر افتخارات مردم انقالبى اين شهرستان 
دانســت و بيان كرد: حركت عظيم و تاريخى مــردم كبودراهنگ 
102روز مانــده به پيروزى انقالب اســالمى حركتــى انقالبى بود 
كــه بايد در تقويم ملى ثبت شــود و ثبت ايــن روز بزرگ به نام 
كبودراهنــگ و ديــدار با مقــام معظم رهبرى خواســته مردم اين 

شهرستان است.
وى با بيان برخى مشــكالت موجود در ســطح شــهر افزود: وجود 
ســگ هاى ولگرد به صورت گله اى در مناطــق مختلف كبودراهنگ 
معضل جدى براى مردم اســت، بنابراين از مســئوالن ذى ربط تقاضا 
دارم ســريعاً به اين موضوع ورود كرده و نتيجه را به طور شــفاف به 

مردم گزارش دهند.
باقرى با اشــاره به فعاليت دستفروشان سيار و بروز برخى مشكالت 
براى شهروندان ازجمله ايجاد ترافيك و سد معبر در خيابان هاى اصلى 
شــهر گفت: بايد زمينه الزم را براى ســاماندهى فعاليت دستفروشان 

به صورت كارشناسى و صحيح فراهم كنيم.
امام جمعــه كبودراهنگ همچنيــن درخصوص فرهنــگ برگزارى 
نمازجماعت و لزوم پخش اذان از بلندگوى ادارات در سطح شهرستان 
افزود: در 24 اداره شهرســتان نمازجماعت با رعايت شــيوه نامه هاى 

بهداشتى برگزار مى شود.

با حضور معاون عمرانى روستايى 
بنيادمسكن انقالب اسالمى انجام شد

 نهاوند- خبرنگار همدان پيام: با حضور شــاملو، معاون عمرانى 
روستايى بنيادمســكن انقالب اسالمى، ظفرى، مديركل بنيادمسكن 
اســتان همدان، ناصــرى، فرماندار نهاوند، موســيوند، بخشــدار 
زرين دشــت و نثارى، رئيس بنيادمسكن شهرستان و ملكى، مسول 
دفتر نماينده نهاوند در مجلس، از فاز نخســت بهســازى روستاى 

ُدرانه بهره بردارى شد.
اين پروژه شــامل اجراى جدول گذارى به طول900متر، زيرسازى 7 
هزار و500متر و اجراى آســفالت 6 هزار و500 مترمربع و جابه جايى 

شبكه به طول 100متراست.
ُدرانه با جمعيــت 228 نفر و75 خانوار از توابع بخش زرين دشــت 

نهاوند است.
معاون عمرانى روستايى بنيادمسكن انقالب اسالمى در آيين بهره بردارى 
از فاز نخست بهسازى روستاى ُدرانه گفت: شهرستان نهاوند پيش از 
اين در شاخص هاى برخوردارى از ميانگين ملى و استانى پايين تر بوده 
است، اما در چند سال اخير نسبت هاى قابل توجهى در بحث بهسازى 
و مقاوم ســازى و خدمات در رده شهرســتان هاى پيشتاز كشور قرار 
گرفته اســت و با توجه به زلزله خيز بودن اين منطقه، پايدارى الزم در 

اغلب بخش ها ايجاد شده است.

عشاير همدان توليدكننده 25درصد گوشت كشور 
ايل تركاشوند بيشترين جمعيت عشاير 

استان همدان
 از ابتداى مهرماه سالجارى تاكنون تعداد 700رأس دام عشاير استان 
توسط شركت پشــتيبانى امور دام استان همدان خريدارى شده چراكه 
رونق توليدات عشــاير در گروى تأميــن  انرژى ها و خريد تضمينى 

فرآورده هاى دامى آنها است.
بخشى از رشته كوه هاى زاگرس ميانى كه استان همدان در آن واقع شده 
هر ساله به دليل شرايط اقليمى ويژه يكى از مستعدترين مناطق ييالقى 
عشــاير  محسوب  مى شود و بخشى از ايالت ايران؛ ييالق خود را در 

اين استان همدان سپرى مى كنند. 
اســتان همــدان بــا موقعيت ويژه خــود در پذيرش عشــاير از 
اســتان هاى مطرح كشور اســت به نحوى كه نگاهى به امتيازات 
آن نشــان مى دهد موقعيت همدان از ســال ها قبل مناسب حضور 
عشــاير بوده هرچنــد گاهى حضور زودهنگام عشــاير در مراتع 

مشكالتى به همراه دارد.
طبق بررسى هاى انجام شده توسط كارشناسان استان، همدان با مساحت 
19هزار و 493 كيلومترمربع در غرب ايران از شمال به استان هاى زنجان 
و قزوين، از جنوب به استان لرستان، از شرق به استان مركزى و از غرب 
به استان كرمانشاه و قســمتى از استان كردستان محدود شده و اساس 

اقتصاد استان همدان كشاورزى، دامپرورى و استخراج معادن است.
رئيس امور عشــاير اســتان همدان از اجراى طرح خريد تضمينى دام 
عشــاير در ســالجارى خبر داد و بيان كرد: از آنجا كه عشاير استان با  
470هزار دام توليدكننده  25درصدى  گوشــت قرمز كشور هستند در 
ســالجارى تعداد 700 رأس دام عشاير همدان توسط شركت پشتيبانى 
امور دام اســتان خريدارى شــده و انتظار مى رود با تدابيرى كه براى 
افزايش توليد دام عشاير انديشيده شده و رفع موانع و مشكالت موجود 

اين مقدار در آينده افزايش چشمگيرى داشته باشد. 
حسن محمدى در گفت وگو با  همدان پيام، از ايجاد پنل هاى خورشيدى 
و تأمين مخزن آب شــرب براى عشاير استان همدان و به طور نمادين 
براى عشــاير  شهرستان بهار در روز عشاير سالجارى خبر داد و گفت: 
پنل هاى خورشــيدى براى بهره مندى از روشنايى چادرهاى عشاير و 
شارژ تلفن همراه در اختيار 3 هزار و580 خانوار جمعيت عشاير استان   
قرار گرفته و در اواسط مهرماه نيز مخزن25 مترمكعب منطقه عشايرى 
فستيجان واقع در شهرستان بهار با اعتبار 210ميليون تومان افتتاح شده 

است.
 وى گريزى نيز به روند واكسيناســيون عشــاير زد و افزود: مطابق با 
مصوبات وزارت بهداشــت انجام واكسيناســيون در بين عشاير استان 
همدان به ترتيب اولويت ســنى اعالم شده و از 2ماه گذشته تاكنون80

درصد عشاير استان همدان موفق به دريافت واكسن شده اند.
محمدى رونق توليدات عشــاير را در گــروى حمايت دولت و ايجاد 
خدمات رفاهى دانست و گفت: با مساعدت  شركت برق نصب پنل هاى 
خورشــيدى براى  بهره مندى از روشنايى چادر و شارژ موبايل عشاير 
همچنين تأمين نفت سفيد و كپســول براى گرما و پخت وپز، ترميم و 
نگهدارى راه هاى دسترسى عشاير، زيرسازى چادرها، در اختيار گذاشتن 
منبع آب و لوله كشى آب چشمه، آبرسانى سيار توسط كاميون حمل آب، 
اعزام معلمان و دبيران  به چادرهاى عشــايرى براى تحصيل فرزندان، 
ارائه خدمات بهداشــتى در چادرهاى عشايرى توسط مراكز بهداشتى 
ســيار از جمله تدابيرى است كه براى رفاه و رونق اقتصادى همچنين 

افزايش توليدات در اختيار عشاير استان همدان قرار گرفته است.
مدير عشاير استان همدان از كاهش جمعيت عشاير همدان ابراز نگرانى 
كرد و افزود:  براساس نتايج سرشمارى عشاير كوچنده كشور در سال 
1399 در دوره قشــالقى 718خانوار با جمعيت 2هزار و 791نفر و در 
دوره ييالقى 2هــزار و 260خانوار با جمعيت 11هزار و 154 نفر بوده 
اســت كه با جمعيت كنونى شــاهد كاهش چشمگير جمعيت عشاير 

كوچنده به همدان هستيم.
وى درباره جمعيت ايل تركاشــوند گفت: اين ايل بيشــترين جمعيت 
عشايرى اســتان همدان را تشكيل مى دهند و بررسى ايالت و طوايف 
عشاير نيز بيانگر آن اســت كه ايالت تركاشوند، ترك، جمور(جمير)، 
شاهسون بغدادى، حسنوند و كرد از طوايفى هستند كه  ييالق خود را 
در همدان مستقر مى كنند و تركاشوند بيشترين جمعيت عشاير همدان 

را تشكيل مى دهند.
 محمدى در ادامه گفت وگو گريزى نيز به طوايف عشــاير استان زد و 
افزود: يارمطاقلو، ظهرابى، نيازى، مليجانى، مرشدى، رحمتى، سليمانى، 
نظرى، ابراهيمى ميرزاجان، خزايى، وليزاده و 3 طايفه شاهسوند، مگسه 

و كورانى جمعيت عشاير استان همدان را تشكيل مى دهند.
مدير امور عشاير اســتان همدان گفت: در بين شهرستان هاى استان 
همدان برخى مناطق مانند اســدآباد، بهار، تويسركان، مالير، نهاوند 
جذابيت بيشــترى براى عشاير پذيرش عشار دارند و حضور عشاير 

در ديگر شهرستان هاى استان همدان به مراتب كم رنگ تر است.
وى شير، ماست، كره، روغن حيوانى و پنير، گليم، فرش و چيق بافى را 
از مهمترين توليدات عشاير استان  برشمرد و افزود: عشاير پس از ورود 
و استقرار در ييالقى هاى استان ما به توليد محصوالت مى پردازند و از 
اواخر شهريورماه با سرد شدن هوا آغاز به كوچ پاييزه كرده و به سمت 

مناطق گرمسير در قشالق حركت مى كنند.
محمدى از صدور كارت تردد توســط شركت هاى تعاونى عشايرى 
براى 90 درصد عشــاير اســتان همدان خبر داد و به ذكر وضعيت 
ايل راه ها در اســتان همــدان پرداخت و گفت: متأســفانه تخريب 
100درصدى ايل راه ها در استان همدان عشاير را با خطراتى روبه رو 

كرده است.
وى فقر مرتع در اســتان همدان را از مشكالت عشاير برشمرد و بيان 
كرد: تأمين علوفه طبق سال هاى گذشته انجام شده، اما به صورت خاص 
مختص به دوره خشكسالى نبوده اســت و خشكسالى مراتع موجب 
مى شود نرخ مرگ ومير دام افزايش يابد و دام هايى كه زنده مى مانند نيز 
به دليل تغذيه ناكافى به طورقطع ساير فرآورده هاى آنها شامل گوشت، 

شير و پشم بسيار اندك خواهد بود.

مركز فروش پارچه مبلى 
در بازار بزرگ مبل مالير افتتاح شد

 در آيينــى با حضــور قدرت ا... ولدى، فرمانــدار مالير مركز 
فــروش پارچه مبلى با برنــد ايرانى و خارجــى در بازار بزرگ 
مبل مالير افتتاح شــد كه در اين آيين معاون سياسى و اجتماعى 
فرماندارى، عضو شــوراى اسالمى شهر مالير، تعدادى از مديران 
ادارات، رئيــس هيأت مديره بازار مبل در فعاالن بخش خصوصى 

مبلمان منبت حضور داشتند.
 فرمانــدار مالير در ايــن آيين عزم بلند فعــاالن مبل ومنبت اين 

شهرســتان را در توسعه اين هنرصنعت ســتود و حضور آنان را 
در نمايشــگاه اكسپودبى نشان از همين همت بلند و اراده محكم 
دانست و گفت: بخش دولتى و نمايندگان مجلس همواره حامى 
فعاالن بخش خصوصى در شهرســتان است و در ملى و جهانى 

شدن اين هنرصنعت در كنار يكديگر سنگ تمام گذاشتند.
قدرت ا... ولدى، با اشــاره به روند رو به رشــد و توسعه شتابان 
صنعــت مبلمان منبــت مالير با برند "مالير آگر" بســتر را براى 
حضور ســرمايه گذاران مهيا دانست و افزود: توليدات مبل ومنبت 
مالير امروز در سطح جهان قابل عرضه است و بدون شك توسعه 
ســرمايه گذارى در اين بخش با توسعه شهرك تخصصى و مراكز 

توليد، ايجاد اشــتغال پايدار و بهبود اقتصاد و معيشت مردم را به 
دنبال دارد و اين براى ما ارزشمند است.

وى رعايت هرچه بيشتر كيفيت توليدات، عرضه پارچه هاى مبلى 
باكيفيت و متنوع، ايجاد خالقيت و نوآورى در توليدات، حفظ و 
تقويت هرچه بيشــتر اعتماد مردم، ارائه خدمات پس از فروش و 
توسعه سرمايه گذارى در اين هنرصنعت را از ضرورت هاى مبلمان 
منبت مالير عنوان و بيان كرد: طبق درخواست فعاالن مبل ومنبت 
براى برگزارى جشنواره، درصورت مساعد بودن شرايط و كنترل 
شــيوع ويروس كرونا، از هم اكنــون برنامه ريزى هاى الزم در اين 

زمينه براى ايام دهه فجر انجام شود.

 صالح آبــاد- مينــا ابراهيمى-خبرنگار 
همدان پيــام: ظرفيــت توليــد صادراتى 
خيارشــور در مهاجران در گروى احداث 
شهرك صنعتى و خصوصى و نيازمند توجه 

استاندار است.
مهاجران  ترشــيجات  و  شوريجات  توليد 
قريب به 30ســال اســت كه آغاز شده و 
رفته رفته با اشتغالزايى خانگى حدود 2هزار 
و 500 نفره در واقع قطب توليد خيارشور 
غرب كشور بوده و درصورتى كه شرايط 
مهيا شود، صادرات به خارج از كشور نيز 

مى تواند داشته باشد.
 حــدود 8 كارگاه صنعتى در اين زمينه از 
اهالى مهاجران مشــغول به فعاليت است 
و حجم توليد خيارشــور در اين شــهر 
به گونه اى اســت كه در طول 3 ماه بيش 
از 100هزار تن خيار ســبز از شــهرها و 
روســتاهاى اطراف شهرستان كبودراهنگ 
و قروه به مهاجران براى فرآورى بارگيرى 

مى شود.

 بيش از 100هــزار تن خيار براى 
فرآورى به مهاجران بارگيرى مى شود

يكى از صاحبــان كارگاه خيارشــور گفت: 
نبود شــهرك صنعتى و حمايت هاى الزم از 
توليدكنندگان اين محصول كه بخش عمده اى 
از نيــاز كشــور را تأمين مى كننــد، از عمده 

مشكالت اهالى شهر مهاجران است.
حســن امينى افــزود: توليد خيارشــور در 
مهاجــران بيش از 25ســال ســابقه دارد و 
زمانى كه اين كار در اين شــهر پاگرفت، تنها 
شهرســتان ســامن و مهاجران اقدام به توليد 

خيارشور مى كردند.
وى بيــان كــرد: بادو باســكول مســتقر در 
شــهر در ايام پيــك كارى 90 روزه روزانه 
به طــور ميانگين هزار و 500 تن خيار ســبز 
از شهرســتان كبودراهنــگ بــراى مهاجران 
بارگيرى مى شــود كه بيــش از 100هزار تن 

فرآورى محصول اتفاق مى افتد.

 دالالن و واســطه ها خيارشــور ما 
را خريدارى و بــا برند خود به فروش 
مى رســانند كه نيازمند يارى مسئوالن 

براى ساماندهى است
ديگر توليدكننده عمده خيارشــور در شــهر 
مهاجران كه در شهرك صنايع  غذايى بهاران 
نيز مشــغول به فعاليت است، گفت: با وجود 
هزينه زيادى كه براى كارگاه داشتيم، به دليل 
نبود اســتاندارد و هزينه بر بــودن آن، كارگاه 
غيرفعال اســت و به دليل بســته بندى نشدن 
ســود توليد عايد واسطه ها و دالالن مى شود 
چراكه با خريدارى از ما بسته بندى را به برند 

خود تغيير مى دهند.

 كودكان كار مشكل پنهان كارگاه ها 
با تبعات جبران ناپذير

حســين مختــارى افــزود: عمده مشــكل 
كارگاه ها، كارگران زير 12سال هستند كه اين 
قشر به عنوان كودك كار معاف از فعاليتند و 
اين در حالى اســت كه بعضًا مشــكالتى نيز 
برايشــان به وجود مى آيد و به دليل نداشتن 
پوشــش بيمه اى، به عنوان يك مشكل پنهان 
تبعات جبران ناپذيرى را به وجود مى آورند. 

وى گفت: شهرك صنايع غذايى بهاران، داراى 
دسترسى آسان و همه امكانات بوده و اين در 
حالى است كه بسيارى از توليد كنندگان امكان 

انتقال به اين مكان را ندارند.

 نبود نظارت بر واگذارى مســتقيم 
زمين ها به سرمايه گذاران   

قاســم رشــيدى يكى ديگر از توليدكنندگان 
خيارشــور افزود: بيشــتر توليدات در منازل 
انجام مى شــود قبل از توليد خيارشور روند 
مهاجرت از مهاجران بســيار باال بود و اكنون 
رونــد معكــوس مهاجرت بــه مهاجران را 
شاهديم، ضمن اينكه در تابستان اشتغالزايى 
زياد در منطقه ايجاد مى شــود كه از شهرهاى 

همدان و... به اين شهر مراجعه مى كنند.
وى گفت: بيشتر سرمايه گذاران مهاجران در 

شهرك صنايع غذايى بهار استقرار دارند. 
رشــيدى بيان كرد: عمده مشكل اهالى شهر 
مهاجران كه در اين زمينه فعاليت دارند، نبود 
خوشه صنعتى يا شهرك صنعتى در نزديكى 
شــهر مهاجران اســت چراكه در شــهرك 
صنايــع غذايى به دليل نياز بــه توليد حلب 
و ساير وسايل بســته بندى در مهاجران، اكثر 
ســرمايه گذاران در اين زمينه فعاليت دارند. 
و مشــكل عمده اى كه داريم اين اســت كه 
صنايع غذايى بهار 3 ســال اســت، تقاضاى 
زمين داديم و به شركت شهرك هاى صنعتى 
ارجاع نمى شــود، زمين با رانــت در اختيار 
افرادى كه توليدكننده نيستند قرار مى گيرد و 
ســپس به قيمت آزاد و چنــد برابر مجدد به 

توليدكنندگان مى فروشند.

 تشكيل تعاونى براى ساماندهى كار 
توليدكنندگان خيارشور

امام جمعه مهاجران در همين خصوص گفت: 
حدود 2هزار و 500 نفر از جمعيت 10هزار 
نفرى شهر مهاجران در زمينه توليد خيارشور 
و ترشــيجات فعاليت دارند كــه عنوان برند 
و قطــب توليد خيارشــور غرب كشــور با 
صادراتــى كه به خارج از كشــور نيز انجام 
مى شود، بايستى به نام مهاجران رقم بخورد.

حجت االســالم مهدى عالمى بيــان كرد: به 
منظور ساماندهى اين صنعت سال گذشته با 
همكارى 200 نفر از توليدكنندگان و تشكيل 
تعاونى اقدام به ثبت شــركت تعاونى كرديم 
كه اكنون پيگيــر تملك210هكتار از اراضى 
منابع طبيعى خارج از محدوده و حريم شــهر 
مهاجــران هســتيم تا درصــورت تملك به 
شهرك  جهت  صنعتى  شــهرك هاى  شركت 
يا خوشــه صنعتى معرفى نماييــم و مبالغى 
از اعضاى شــركت تعاونى براى خريد زمين 
جمع آورى شــده و منتظر پاســخ استعالم از 

ادارات هستيم.
وى گفت: هر يك از شهرهاى شهرستان بهار 
در توليــد محصول يا صنعــت خاصى برند 
هســتند كه مهاجران نيز در توليد خيارشور 
بــا ارزآورى به كشــور و تأميــن نياز عمده 
كشــور، ظرفيت خوبى را داشــته و نيازمند 
توجه مســئوالن امر و به ويــژه نماينده مردم 
در مجلس شوراى اســالمى براى خروج از 
بن بست اســت چراكه به دليل صنعتى نبودن 
محصــول توليدى به صورت فله اى توســط 
دالالن و كارخانجات ديگر خريدارى و برند 
ايــن محصول را به نام خود مى زنند درحالى 

كه خود توليدكنندگان سود كمترى عايدشان 
مى شود.

بخــش  ســرمايه گذاران  ورود   
شــهرك  احداث  بــراى  خصوصــى 
خصوصى و تسهيل بروكراسى ادارى

فرماندار بهار نيز در اين باره گفت: با توجه به 
اينكه اكثر توليدكنندگان خيارشــور در منازل 
خود اقدام بــه توليد مى كنند، بهترين راهكار 

احداث شهرك خصوصى است.
احســان قنبرى افزود: با توجه به اينكه زمين 
منابع طبيعى 220هكتار زمين بى آب اســت، 
به طورقطع اگر شــهرك يا خوشه صنعتى در 
اين مكان احداث شــود در آينده با مشــكل 
بى آبى و انتقال آب از چند كيلومترى مواجه 
مى شــود كه به نظر احداث شهرك يا ناحيه 
خصوصى با سرمايه گذارى خود اهالى حتى 
در داخل و خارج از محدوده و حريم شهرى 
كه داراى آب باشــد و اخــذ مجوزات الزم 
از ادارات را فرمانــدارى بــا جديت پيگيرى 
خواهد كــرد تا اين اتفاق بيفتد چراكه دولت 
توانايى سرمايه گذارى ناحيه صنعتى را ندارد 
و درصورتــى كه ســرمايه گذاران خصوصى 
پاى كار بيايند ضمن كاهش بروكراسى ادارى 
در محدوده و حريم با قطعه بندى و واگذارى 
زمين به توليدكنندگان مشــكل مهاجرانى ها 
به صورت اصولى و هميشگى مرتفع مى  شود.

 درصــورت توجيــه اقتصــادى و 
كارشناســى با توجه بــه منابع مالى 
محــدود دولــت خوشــه صنعتى در 

مهاجران ايجاد مى شود
مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى استان 
همدان نيز با بيان اينكــه مطالعه  واحدهاى 
توليدى خيارشور مهاجران انجام شده است 
و بيشــتر به صورت واحدهاى خانگى است 

تــا صنعتى گفت: به دليل تعداد معدود واحد 
صنعتــى، امكان اســتقرار واحدهاى صنعتى 
براى همــه اهالى وجود نــدارد، چراكه هر 
كارخانه حداقــل نياز بــه 100ميليارد ريال 
سرمايه دارد و حدود 10نفر از سرمايه گذاران 
ايــن حــوزه در صنايع غذايى بهار مســتقر 
هستند كه جزو بهترين واحدهاى توليدى نيز 

محسوب مى شوند.
محمدرضا بادامى افزود: درصورتى كه تعداد 
بيشــترى از اهالى متقاضى شــهرك صنعتى 
باشــند با مراجعه به شــركت شــهرك هاى 
صنعتــى ضمن انجام كار مطالعاتى مشــاور، 
امكان سنجى صورت مى پذيرد كه اگر مناسب 
باشد، شهرك ايجاد مى شــود و تا زمانى كه 
اين ظرفيت وجود نداشــته باشــد، با توجه 
به منابع مالى محــدود دولت، امكان احداث 

شهرك صنعتى وجود ندارد.
وى خوشه صنعتى را نرم افزارى براى مطالعه، 
مشــاوره و برندسازى محصوالت خاص هر 
منطقــه و كمك بــه مشــكالت صنعت و 
كااليى كه توليد مى شــود عنوان كرد كه برند 
واحدهــاى كوچك بر اســاس ظرفيت  هاى 
موجود در دستور كار اين شركت قرار داشته 
و درخصوص خوشــه صنعتى مهاجران نيز 
اگر به نتيجه برسد به طور قطع انجام مى شود.

بادامى درخصوص واگذارى زمين هاى شركت 
شــهرك هاى صنعتى به غير از توليدكنندگان 
گفت: چنين موضوعــى صحت ندارد چراكه 
صدور مجــوز بر عهــده ســازمان صمت، 
جهادكشــاورزى، ميراث فرهنگــى و اصناف 
بوده كه پــس از اخذ جواز به شــركت هاى 
شــهرك صنعتى معرفى مى شوند و به افرادى 
كه داراى جواز بوده و صالحيت سنجى انجام 
شده و مورد تأييد باشد، زمين واگذار مى شود 
و تا زمانى كه زمين واگذارى احداث نشــود، 
غيرقابــل معامله اســت، مگــر اينكه تخلفى 
از ســوى متقاضيان صورت پذيرد و شــركت 
شهرك ها موظف است به متقاضيانى كه داراى 

مجوز هستند زمين واگذار كند.

زمين  الكترونيكى  واگــذارى  بــا   
متقاضيــان از قطعات واگذارشــده و 

باقى مانده مطلع مى شوند 
وى از رونــد واگــذارى الكترونيكــى زمين 
شركت شهرك هاى صنعتى خبر داد و افزود: 
با الكترونيكى شــدن واگــذارى زمين، كامًال 
مشخص است كه در يك شهرك كدام قطعات 
واگذار و كدام قطعات باقى مانده كه بر همين 
اساس متقاضيان اقدام به ثبت نام براى تحويل 

زمين مى كنند.
بــا نگاهى بــه مســائل و مشــكالت گفته 
شــده قطب توليد خيارشور كشــور، به نظر 
ساماندهى اين واحدهاى توليدى و استقرار در 
خوشه صنعتى يا شهرك خصوصى تنها راه حل 
معضالت توليدكننــدگان بوده كه توجه ويژه 
نماينده مردم شهرستان هاى بهار و كبودراهنگ 
و مديريت ارشد استان را مى طلبد تا با نگاه به 
نقش آفرينى شهر مهاجران در توليد خيارشور 
و اشــتغالزايى و رونق اقتصادى استان و حتى 
صــادرات و ارزآورى به كشــور روز به روز 
بتوان اين صنعت را گســترش داد و بارى از 
مشــكالت توليدكنندگان و تحقق شعار سال 

رفع مانع زدايى ها اتفاق بيفتد.

در گفت وگو با توليدكنندگان مهاجران 
مطرح شد

مشكالت توليدكنندگان 
شوريجات با احداث 

شهرك صنعتى رفع مى شود
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 1400/1336  مورخ 1400/07/01هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى غالمرضا اسفنديارى فرزند احمدميرزا به شماره شناسنامه 2099 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبى محاط به مساحت 4746/69 مترمربع 
در قسمتى از پالك شماره 39 اصلي واقع در اسدآباد - اراضى روستاى موسى آباد خريداري با واسطه از مالك رسمي آقاى عبدالحسين محمدى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 236)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/07/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/05

سيروس قلى زاده -  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

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

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

برابر رأي شماره 140060326008000387 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي ثبتي حوزه ثبت 
ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ابراهيمعلى خادمى ولى پور فرزند عطا 
به شماره شناسنامه 817 كد ملى 3991870010 صادره از رزن  يك قطعه زمين مزروعي 
به مســاحت 146332/94 مترمربع پالك 159 فرعى از 197 اصلي قريه منصورآباد واقع 
در بخش 5 همدان حوزه ثبتى رزن خريدارى از مالك رسمى وارث شعبانعلى ذوالفقارى 
دارنده اسناد زراعى به شماره 6493 و 53898 دفتر 5 هدان كه برابر سند 25757 دفتر 
يك رزن از طرف وراث شعبانعلى ذوالفقارى به آقاى ابراهيمعلى خادمى ولى پور واگذار 
شده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 51)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/07/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/05

حسين حيدرى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن

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

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

برابر رأي شماره 140060326008000388 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رزن تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ابراهيمعلى خادمى  ولى پور فرزند عطا به شماره شناسنامه 817 
و كدملي 3991870010 صادره از رزن در يك قطعه زمين مزروعي ديمى به مساحت 182950/26 
مترمربع پالك 160 فرعى از 197 اصلي قريه منصورآباد واقع در بخش 5 همدان حوزه ثبتى رزن 
خريدارى از مالك رسمى وراث شعبانعلى ذوالفقارى دارنده نسق زراعى 6493 و 53898 دفتر 
5 همدان كه برابر ســند 25757 مورخه 1394/06/04 دفتر يك رزن تمامى موضوع اسناد فوق 
از طرف وراث شــعبانعلى ذوالفقارى به آقاى ابراهيمعلى خادمى  ولى پور واگذار گرديده است. 
همچنين برابر سند 6525 مورخه 1342/06/30 دفتر 5 همدان به نام عطا خادمى ولى پور و برابر 
سند 6509 مورخه 1342/06/30 قسمتى به آقاى سلطانعلى واگذار شده است كه برابر قولنامه 
عادى قسمتى از اسناد فوق به آقاى ابراهيمعلى خادمى ولى پور واگذار شده است كه بنا بر اظهار 
متقاضى مقدار 5000 مترمربع از سند 25757 و مقدار 13 هكتار از سند 6509 و مقدار 4/8 هكتار 
از ســند 6525 مى باشــد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 50)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/07/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/05

حسين حيدرى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن

آگهى مزايده (نوبت سوم)

سازمان تأمين اجتماعى شعبه يك همدان 

سازمان تأمين اجتماعى شعبه يك همدان به استناد فصل هشتم آيين نامه اجرائى ماده 50 قانون تأمين اجتماعى مصوب 1355 در 
نظر دارد يك قطعه زمين با پالك ثبتى شماره 5880 واقع در بخش يك همدان (بين النهرين) را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومى 

به فروش برساند:
1-ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت عرصه و اعيان 77/35 مترمربع با كاربرى تجارى با قيمت پايه طبق نظريه كارشناس رسمى 
دادگسترى به تاريخ 1400/04/10 از قرار هر مترمربع 646/420/000 ريال و به قيمت كل 50/000/000/000 ريال متعلق به شهردارى 

همدان به نشانى همدان- خيابان بين النهرين- پشت ساختمان تأمين اجتماعى. 
2-ملك در اجاره/ رهن نمى باشد و به همين صورت واگذار مى گردد.

3- شركت كنندگان در مزايده مى توانند پيشنهادات خود را تا پايان وقت ادارى 1400/08/20 به واحد حراست اداره كل تأمين اجتماعى استان همدان به 
نشانى همدان- ميدان امامزاده عبداله تحويل نمايند. به پيشنهاداتى كه بعد از موعد مقرر رسيده و يا مخدوش باشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- پيشنهادات رسيده رأس ساعت 9 صبح روز 1400/08/24 در محل واحد اجرائيات اداره كل استان بازگشايى و قرائت خواهد شد. حضور پيشنهاددهندگان 
در جلسه بازگشايى پاكت ها آزاد مى باشد.

5-پرداخت بدهى  هاى مربوط به قبوض آب، برق، تلفن،گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك، مصرف و مكالمه،بدهى هاى مالياتى،عوارض شهردارى، هزينه 
مزايده، حق حراج و ساير هزينه  هاى احتمالى بر عهده برنده مزايده است.

6- برنده مزايده شخصى است كه باالترين قيمت را در بين قيمت هاى پيشنهادى ارائه داده باشد.
7-برنده مى بايست ظرف مدت سه روز نسبت به واريز كل مبلغ پيشنهادى مزايده را نقداً و يا توسط چك بانكى (رمزدار، تضمينى يا بين بانكى) در وجه 

سازمان تأمين اجتماعى پرداخت نمايد و در صورت عدم پرداخت وجه طى سه روز مزايده به نفرات بعدى واجد شرايط فروخته مى شود.
8-بدهكار مى تواند خود نيز در مزايده شركت نمايد.

9- مباشرين فروش،كارمندان سازمان، ارزياب دادگسترى، نمايندگان دادسرا و يا نيروى انتظامى حق شركت در مزايده را به صورت مستقيم و غيرمستقيم ندارند.
10-هر يك از شركت كنندگان در مزايده الزاماً بايد 10 درصد قيمت كارشناسى را به حساب جارى شماره 1111356038 نزد بانك رفاه كارگران واريز نماييد.

11- چنانچه برنده مزايده جهت انعقاد قرارداد ظرف مدت سه روز اقدام ننمايد،سپرده وى به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و به همين صورت 
تا نفرات بعدى واجد شرايط ادامه خواهد داشت.

12-در صورت عدم برنده شدن، واريزى سپرده تضمين شركت در مزايده ظرف مدت 30 روز كارى بعد از بازگشايى پاكت ها عودت مى گردد.
13- متقاضيان محترم مى توانند از تاريخ 1400/07/06 لغايت 1400/08/20 در روزهاى كارى جهت اخذ اطالعات و بازديد از محل و دريافت فرم شركت در 

مزايده به واحد اجرائيات شعبه يك همدان به نشانى همدان-خيابان بوعلى-سيزده خانه-شعبه يك تأمين اجتماعى مراجعه نمايند.
 (م الف 923) 

ن تان ھمدا ل ا اداره 
ه ۱
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 siasat@hamedanpayam.com

بهـارستان

لل
 الم

ين
ب

مان
لتپارل
دو

شروط حذف ارز 4200 تومانى 
رئيس كميسيون برنامه وبودجه مجلس: 

يارانه ارزى پرداخت شود
 هيچ كس در كشور مخالف قطع دســت دالالن نيست، اما زمانى 
مى توانيم ارز 4 هزار و 200 تومانى را كنار بگذاريم كه بدانيم مردم با 

مشكل مواجه نمى شوند.
ــه  ــا اشــاره ب ــازار، ب ــا ب حميدرضــا حاجى بابايــى در گفت وگــو ب
ــره  ــزود: باألخ ــى اف ــزار و200 تومان ــذف ارز 4 ه ــات ح ملزوم
ــراى ارز  ــرى ب ــه تدبي ــا چ ــه م ــت ك ــن اس ــنهاد اي ــك پيش ي

ــت. ــم داش ــى خواهي ترجيح
وى با بيان اينكه مدت هاســت براى تعيين تكليف ارز ترجيحى بحث 
مى شود، گفت: ما 8ميليارد دالر ارز 4هزار و 200 تومانى را در بودجه 
براى نهاده هاى كشــاورزى و كاالهاى اساســى در اختيار دولت قرار 
داديم و از قرائن و شواهد برمى آيد كه دولت در 6 ماهه نخست سال 
اين 8 ميليارد دالر را هزينه كرده اســت، بنابراين براى مابقى راه بايد 

تدبيرى بينديشيم.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس افزود: تدبير دولت فعلى براى 
اســتفاده از ارز 4هزار و 200 تومانى در ماه هاى پايانى سال بستگى به 
ميزان سياست هاى دولت براى استفاده از اين ارز جهت تأمين كاالهاى 
اساســى و نهاده هاى كشاورزى دارد. با اين حال اگر دولت مى خواهد 
ارز 4 هــزار و200 تومانى را ادامه دهد مبلغى بالغ بر 7 ميليارد و 600

ميليون دالر نياز دارد.
وى گفت: اگر دولت قرار باشــد كه گندم و دارو را استثنا كند، مبلغى 
بالــغ بر 3 ميليارد و 600 ميليون دالر منابع نياز خواهد داشــت و اگر 
قرار شد دولت اين ارز را كنار بگذارد، بايد مشخص شود كه جبرانش 

در بين مردم چگونه خواهد بود.
رئيس كميســيون برنامه وبودجه مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 
حرف مردم حرف نخست است، بيان كرد: بحث از اين قرار است كه 
اگر بنا شــد دولت چنين سياستى را اعمال كند حتماً بايد يارانه ارز 4

هزار و200 تومانى به مردم پرداخت شود.
حاجى بابايــى در ادامه گفت: اينكه يارانه ارز 4 هزار و200 تومانى 
به چند ميليون نفر، 40يا 60ميليون و يا همه مردم پرداخت شــود 
محل بحث اســت و هنوز تصميم قطعى در اين زمينه اتخاذ نشده 

است.
نماينده مردم همدان در مجلس بيان كرد: اينكه اين مبلغ به صورت 
كارت اعتبــارى و يا به صورت نقدى پرداخت شــود آن هم محل 

بحث است و هنوز قطعى نشده است.
وى گفــت: ممكــن اســت دولــت در ماه هــاى نخســت بــه دليــل 
اينكــه نمى توانــد كارت هــاى اعتبــارى را آمــاده كنــد، يــك 
ــى را  ــزار و 200 تومان ــاى ناشــى از ارز 4 ه ــاه يارانه ه ــى 2 م ال
ــا اينكــه  ــل شــود و ي ــه كارت تبدي ــد و بعــد ب ــز كن نقــدى واري
ــوارد  ــن م ــه اي ــن هم ــد؛ بنابراي ــت كن ــدى پرداخ ــورت نق به ص
ــن  ــود اي ــق ش ــت موف ــر دول ــه اگ ــت ك ــى اس ــزء گزينه هاي ج
ــوا  ــه را از مجلــس و شــوراى عالى هماهنگــى اقتصــادى ق مصوب

ــد. ــى كن ــد  آن را اجراي ــت مى توان ــرد آن وق بگي
رئيــس كميســيون برنامه وبودجــه مجلــس بيــان كــرد: هيــچ 
كــس در كشــور نيســت كــه بگويــد دســت دالالن را نبايــد قطــع 
ــى را  ــزار و 200 تومان ــم ارز 4 ه ــى مى تواني ــا زمان ــا م ــرد، ام ك
كنــار بگذاريــم كــه بدانيــم مــردم بــا مشــكل مواجــه نمى شــوند، 
ــزار  ــتن ارز 4 ه ــار گذاش ــد از كن ــراى بع ــد ب ــدا باي ــن ابت بنابراي
ــم را  ــن تصمي ــم اي ــد بيايي ــم و بع ــخه بپيچي ــى نس و 200 تومان

ــم. بگيري
حاجى بابايى همچنين گفت: بنابراين همه با اصل كنار گذاشتن ارز 
4 هــزار و 200 تومانى موافقند، اما نحوه اجراى آن بايد مناســب 

و صحيح باشد.
نماينده مــردم همدان در مجلس در پايان بيــان كرد: دادن كارت 
اعتبــارى به جاى ارز 4هزار و 200 تومانى در شــرايط فعلى قابل 

پيگيرى است.

حمايت وزارت امورخارجه بلژيك از برجام
 وزارت امورخارجــه بلژيــك تأكيــد كــرد كــه بروكســل همچنــان بــر ايــن 
ــران  ــراى حــل موضــوع هســته اى اي ــاور اســت كــه برجــام بهتريــن راه  ب ب

اســت.
به گزارش فارس، وزارت امورخارجه بلژيك با انتشار پيامى در حساب كاربرى 
خــود در توئيتر اعالم كرد كه على باقرى، معاون سياســت وزير امورخارجه 
كشورمان كه در بروكسل به سر مى برد روزگذشته با دبيركل وزارت امورخارجه 

بلژيك ديدار و گفت وگو كرد.
وزارت امورخارجه بلژيك در ادامه پيام خود آورده است: بروكسل همچنان بر 
اين باور اســت كه برجام بهترين ابزار براى يك راه حل موردقبول دوجانبه در 

جهت حل موضوع هسته اى (ايران) است.

پخش جلسات كميسيون حمايت از 
حقوق كاربران از رسانه ملى 

 دبير كميسيون مشترك حمايت از حقوق كاربران در فضاى مجازى بيان كرد كه 
اعضاى كميسيون مشترك با پوشش زنده مذاكرات كميسيون از طريق رسانه ملى 
مخالفتى ندارند و صرفاً بحث بر سر روش آن است كه نتيجه نهايى در جلسه بعدى 

كميسيون اتخاذ مى شود.
مهرداد ويس كرمى در گفت وگو با ايســنا، گفت: اعضاى كميسيون با پخش زنده 
مذاكرات جلســه از طريق رسانه ملى مخالفتى ندارند، صرفاً بحث بر سر اين بود 
كه در ماده مربوطه راديو فرهنگ را كه جلسات صحن علنى مجلس را هم پوشش 

مى دهد مورد اشاره قرار دهيم يا خير؟ 
وى افزود: اين موضوع را براى بررسى در جلسه بعدى كميسيون مراعا گذاشتيم تا 

تصميم نهايى به زودى اتخاذ شود.

واكنش رئيس جمهورى به حمله به سيستم 
جايگاه هاى سوخت

 رئيس جمهورى با تأكيد بر ضرورت پيش بينى، پيشگيرى و تجهيز در مقابل 
حمالت ســايبرى گفت كه عده اى قصد دارند بــا ايجاد بى نظمى و اخالل در 

زندگى مردم آنان را عصبانى كنند.
به گزارش ايرنا، حجت االســالم ابراهيم رئيســى در جلسه هيأت دولت افزود: 
هدف از اين اقدام مختل كردن زندگى مردم بود تا بتوانند به مقاصد مشــخص 
خود برسند. وى گفت: در اين حمله سايبرى نه تنها مسئوالن دچار سردرگمى 
نشده، بلكه بالفاصله شــرايط را مديريت كردند و مردم نيز آگاهى خود را در 
مواجهه با اين مشــكل نشان دادند و با هوشيارى اجازه ندادند كه كسى بتواند 
سوء استفاده و فرصت طلبى كند. وزارت نفت بايد نسبت به جبران آثار اخالل 

ايجاد شده، اقدام كند كه حقى از مردم ضايع نشود.

 «متناسب ســازى حقــوق بــا تــورم»، وعده 
حجت االسالم ابراهيم رئيســى در روزهاى ابتدايى 
تشكيل دولت سيزدهم اســت؛ وعده اى كه عملى 
شدن آن به همراهى دولت و مجلس و از همه مهمتر 

تأمين منابع مالى نياز دارد.
رئيس جمهورى در 24مردادماه سالجارى در جلسه 
ســتاد هماهنگى اقتصادى دولت گفت: نرخ تورم با 
حقوق مردم ارتباط مستقيم دارد و اختالف موجود 
در اين رابطه موجب تضييع حق الناس است كه نبايد 
به سهولت از كنار آن گذشت و بايد براى رسيدن به 
آمار متقن تدبير شود. حجت االسالم ابراهيم رئيسى 
همچنين بــا تأكيد بر اينكه وظيفه دولت اســالمى 
اجراى عدالت اســت، بيان كرد: «متناسب ســازى 
حقوق با تورم يك امر ضرورى اســت و صرفاً به 
يك قشــر تعلق ندارد و بايد همه گروه هاى شغلى 

را شامل شود.»
پيش از اين رئيســى 19خردادماه در ديدار با مردم 
خوزســتان در ورزشــگاه تختى اهواز گفته بود: ما 
در كشــور اهل اينكه «نمى شــود، نمى توانيم، مگر 

مى شــه؟ كو بودجه؟ كــو اعتبارات؟» نيســتيم. ما 
اصحاب «ما مى توانيم» هســتيم.  به گزارش ايسنا، 
اما اين وعده رئيس جمهــورى همان بند «ب» ماده 
12 قانون برنامه ششــم توســعه بوده كه تاكنون به 
درستى اجرايى نشده است؛ طبق اين ماده «سازمان 
تأمين اجتماعى موظف است مطابق قوانين مربوطه 
در طول اجراى قانون برنامه، حقوق بازنشســتگان 
و مســتمرى بگيران را متناسب سازى كند. بند (ب) 
مــاده (12) در طول اجراى قانــون برنامه بر قانون 
راجع به تعيين حداكثر حقوق بازنشستگى و وظيفه 
كاركنان دولت و مشموالن صندوق تأمين اجتماعى 
مصوب  1361/3/30و قانون نظام هماهنگ حقوق 
بازنشســتگى و وظيفه مصــوب 1373/6/23حاكم 

است.»
 چرا قانون متناسب سازى حقوق اجرايى 

نشد؟
دربــاره چرايى اجرايى نشــدن ايــن قانون رئيس 
كميســيون برنامه وبودجه مجلس شــوراى اسالمى 
گفت: طبق قانون برنامه ششــم بايد افزايش حقوق 

كارمندان دولت متناســب با تورم باشــد، اما اينكه 
دولــت براى اجــراى قانون اعتبــار الزم را دارد يا 
ندارد، بحث ديگرى است كه دولت در بودجه اعالم 

مى كند.
حميدرضــا حاجى بابايى ايــن را هم اضافه كرد كه 
افزايش حقوق كارمندان متناســب بــا تورم، قانون 
برنامه ششــم است كه اجرايى شــدن آن منوط به 

اليحه بودجه و در نهايت مصوبه مجلس است.
البته به نظر مى رسد كه فعًال تدوين چنين اليحه اى 
در دستور كار دولت نيســت و هدف گذارى اوليه 
نهايى كردن اليحه بودجه 1401 است؛ يكى از موارد 
بودجه ساليانه هم تعيين افزايش حقوق كارمندان و 

بازنشستگان خواهد بود.
 ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت 

در گروى تصميم مجلس
در همين راســتا، اخيــراً ضوابط و پيوســت هاى 
بخشــنامه بودجه ســال آينده اعالم و ابالغ شــد، 
اعتبارات هزينه اى نشــان مى دهد كه دســتگاه هاى 
اجرايى موظف شدند افزايش ضريب ريالى حقوقى 

را على الحساب به طور متوسط 10درصد لحاظ كنند. 
البتــه رقم قطعى ضريب بايــد در ابتدا به تصويب 
هيأت وزيران و در نهايت به تصويب مجلس برسد.

با توجه به شــرايط تورمى، اعالم اين ميزان افزايش 
حقوق با واكنش هاى انتقادى بسيارى مواجه شد كه 
در پاسخ به آنها، مسعود ميركاظمى، رئيس سازمان 
برنامه وبودجه گفت: «در سال آينده افزايش حقوق 
به صورت پلكانى خواهد بود. تالش بر اين است كه 
حداقل افزايش اعمال شــده، ولى حقوق هاى پايين 
ممكن اســت تا باالى 30 درصد نيز افزايش يابد، 
اما كســانى كه چندين بار افزايش حقوق داشته اند 
كمترين درصد رشــد را خواهند داشــت، بنابراين 
افزايش حقوق براى تمامى كاركنان يكسان نيست.»

بديهى است كه نهايى شــدن ميزان افزايش حقوق 
كارمندان دولت در ســال آينده بــه تصميم نهايى 
نمايندگان مجلس در اليحه بودجه 1401 بســتگى 
دارد؛ موضوعى كه در توضيح آن، رئيس كميسيون 
برنامه  وبودجه مجلــس گفت: افزايش 10درصدى 
حقوق كارمندان نظر دولت اســت كه ممكن است 
اين ديدگاه در زمان مطرح شــدن در مجلس تأييد 
شود يا اينكه بر اساس شــرايط تغيير كند؛ پس در 
نهايت نظر مجلس اجرايى مى شود و در بودجه هم 

مى آيد.
حاجى بابايــى نماينــده مردم همــدان و فامنين در 
مجلس افــزود: بايد دولت در زمــان تقديم اليحه 
بودجه شــاخص هاى كالن اقتصادى را اعالم كند 

مبنى بر اينكه پيش بينى اش از ميزان تورم در ســال 
آينده مطابق با بودجه چقدر خواهد شد بعد مجلس 
بر اســاس اين ميزان تورم، درصد افزايش حقوق را 
تعيين مى كند البته اين كار با هماهنگى با دولت انجام 

مى شود.
 تعريف رابطه منطقى بين حقوق و تورم 

محمدرضا پورابراهيمى، رئيس كميسيون اقتصادى 
مجلس نيز با يادآورى قانون برنامه ششــم توسعه 
گفت: تالش دولت و مجلس تعريف رابطه منطقى 
بين ميزان حقوق كاركنان با تورم است منتها بحث 
بر سر تأمين منابع پرداخت حقوق است. بدان معنا 
كه منابع پرداخت حقوق كارمندان از اســتقراض از 
بانك مركزى و به دنبال آن افزايش پايه پولى باشــد 
يــا اين كه از منابع پايدار هزينه شــود، طبيعتاً نتيجه 
اســتقراض از بانك مركزى افزايش حجم نقدينگى 
و تــورم خواهد بود كه تبعات تورمى براى مردم به 

دنبال دارد.
طبق آيين نامه داخلى مجلس، 15 آذرماه موعد تقديم 
اليحه بودجه به پارلمان است، پس از آن نمايندگان 
مجلس مشــغول بررســى دخل و خرج دولت در 
يك ســال آينده مى شوند. با توجه به شرايط تورمى 
كشور انتظار مى رود مجلس و دولت تصميم درست 
و منطقى مطابق با قانون برنامه ششــم براى افزايش 
حقوق كارمندان و بازنشستگان اتخاذ كنند تا شرايط 
زندگى براى مردم دشــوارتر نشــده و ســفره آنها 

كوچكتر از قبل نشود.

متناسب سازى حقوق كاركنان با تورم
 از رؤيا تا اجرا

 زاهرى: محمدطيب صحرايى و مسعود فياضى 
گزينه هاى تصدى وزارت آموزش وپرورش هستند.

جلسه هم انديشى و هماهنگى كانون هم انديشى و 
اتحاد انديشه ورزان انقالبى استان همدان روزگذشته 
با حضور فعاالن و مســئوالن تشــكل هاى مردمى 

برگزار شد. 
به گــزارش همدان پيام: دبير كانون هم انديشــى و 
اتحاد انديشــه ورزان انقالبى اســتان در اين جلسه 
با بيان اينكه شــهيد سردار ســليمانى زندگى خود 
را بدون چشمداشــت به ســهم خواهى در راه خدا 
خرج كــرد، گفت: از زمــان اميرالمومنين على(ع) 
تاكنون مثال هايى از نداشتن اتحاد و انسجام در ميان 
مســلمانان وجود دارد كه اگر اين مصاديق و خود 
اجتهادى ها وجود نداشــت تعداد مسلمانان جهان 
بيش از جمعيت كنونى بود. از ســوى ديگر شاهد 
اين مســأله هستيم كه تعداد مســلمانان اهل سنت 

بيشتر از شيعيان است. 
على اصغر سليمانى در ادامه با تأكيد بر اينكه اتحاد 
نقش مهمى را تصميم گيرى ها در عرصه جهانى ايفا 
مى كند، افزود: اگر ما واليتمدارى را به معناى واقعى 
بفهميم و آن را اجرا كنيم، منشــأ خير براى جامعه 

بشرى خواهيم بود. 
وى بــا بيان اينكه مقام معظم رهبرى مى فرمايند كه 
تمامى آحاد مردم، بســيج هستند، گفت: بسيجى و 
انقالبى بــودن به ظاهر نيســت، انقالبى بودن اين 
نيست كه فردى ادعاى انقالبى گرى داشته باشد، اما 

مردم از اثرات و خيرات وى بهره مند نشوند. 
دبير كانون هم انديشى و اتحاد انديشه ورزان انقالبى 
اســتان بيان كرد: ما بايد به يك نقطه اى برســيم كه 
اشــتراكات خود را تقويت كنيم و اين مسأله ميسر 
نمى شود، مگر اينكه به يكديگر تمكين كنيم. تمكين 
كردن در شــرايطى مهيا مى شــود كه ما كالم امام 
صادق(ع) را ســرلوحه رفتار و انديشــه خود قرار 
دهيم. امام صادق(ع) مى فرمايند مؤمن كســى است 
كــه به اندازه ذره اى خود را نســبت به ديگر باالتر 
نداند. اين مسأله موجب مى شود كه يكديگر را بهتر 

درك كنيم و به هم اعتماد داشته باشيم.

ســليمانى با بيان اينكه بايد كمك هــاى مردمى را 
در جاى درســت هزينه كنيم، افزود: در مسير كار 
كانــون هم انديشــى به دنبال اين هســتيم كه توان 
خــود را در جهتى قرار دهيم كــه در هر عرصه اى 
اثرگذارى مضاعف داشته باشيم. اگر هر كسى براى 
خودش يك مجموعه و يك ســرى ليست (ليست 
افراد مســتضعف و نيازمندان) داشته باشد و نسبت 
به آن عمل كند، موجب موازى كارى مى شــود. اين 
مجموعه(كانون هم انديشــى و اتحاد انديشه ورزان 
انقالبى اســتان ) 15معاونــت و 54 كارگروه را در 

خود جاى داده است. 

وى با بيان اينكه در كشــور مجموعه اى با ظريف 
اين مجموعه وجود ندارد، بيان كرد: مردم در قالب 
تشكل هاى مردمى مى توانند تحول در جامعه ايجاد 
كنند. كانون هم انديشــى به عنــوان يك ظرفيت و 
بســتر، مجموعه ها را در كنــار يكديگر جمع كرده 
است. تا كار به صورت مردمى صورت نگيرد، مورد 

نظر رهبرى اتفاق نمى افتد. 
دبير كانون هم انديشى و اتحاد انديشه ورزان انقالبى 
استان در پايان گفت: اگر ما تالش كنيم ظرفيت هايى 
كه در جامعه است را همراه كنيم، پيشرفت سريع تر 
اتفاق مى افتــد. گام اول را ما (مردم) بر مى داريم و 
گام دوم را مسئوالن بر خواهند داشت. حوزه خيريه 
كانون هم انديشــى، بيش از 80 خيريه را هماهنگ 

كرده است. 
جليلى از جنبش مردمى در ادامه اين مراسم گفت: 
اگر قرار اســت كه نظام جمهورى اســالمى ايران 
در مســير خود قرار گيرد بايد بــه آرمان هاى خود 
بازگرديــم و يكى از اين آرمان ها شايسته ســاالرى 
اســت. ما بايد كار را به دست متخصصان بسپاريم 
كه يكى از مشــكالت فعلى ما در سيستم مديريت 
تحقق نيافتن همين مسأله در برخى قسمت ها است. 
همچنين اعظــم بهرامى از معاونت اقشــار كانون 
هم انديشى بيان كرد: وحدت، آرمانى بلند و متعالى 
اســت. با گذشــت 5 دهه از عمر انقالب، همه از 

وحدت صحبــت مى كنند، اما در ميــدان عمل با 
موانعى مواجه هســتيم. براى رفــع اين موانع خرد 

جمعى الزم است. 
ــان  ــا بي ــز در ايــن مراســم ب ــا ني ــر جبهــه همن دبي
ايــن كــه جبهــه همنــا از چنديــن گــروه، در يــك 
ــت،  ــده اس ــكيل ش ــتان تش ــته در اس ــال گذش س
گفــت: البتــه ايــن جبهــه چنديــن ســال اســت كــه 
ــه  ــر جبه ــت دارد. در حال حاض ــور فعالي در كش
ــا  ــدف م ــه ه ــرو دارد ك ــزار و800 ني ــا  ه همن
ــان  ــال آرم ــه دنب ــد ب ــا باي ــرورى اســت. م نخبه پ
باشــيم و نــه آرم (عالمــت، نشــانه)؛ بايــد در كنــار 
هــم بايســتيم و كار انقالبــى در اســتان انجــام 

ــم.  دهي
غالمرضــا زاهــرى در ادامه در رابطــه با وزارت 
آموزش وپــرورش افــزود: از هر اســتانى يكى از 
همكاران فرهنگى به نمايندگى از اســتان متبوعش 
در كارگروهى كه در تهران تشــكيل شــده حضور 
دارد و مــن هــم نماينده همــدان در اين كارگروه 
هســتم. در حال حاضــر نام 2 نفــر در كارگروه به 
عنوان گزينه وزارت آموزش وپرورش مطرح است. 
آقايان (محمد)طيب صحرايى و مسعود فياضى اين 
2 گزينه مطرح شده هســتند كه احتماالً يكشنبه يا 
دوشنبه هفته آينده تكليف وزارت آموزش وپرورش 

روشن مى شود. 

دبير كانون هم انديشى و اتحاد انديشه ورزان انقالبى استان:

انقالبى گرى به ظاهر نيست 
بايد به هم اعتماد داشته باشيم
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همدان همچنان رتبه دار چهارم سالمندى را يدك مى كشد
پيرى همدان در آستانه زنانگى 

 معاون امور توانبخشى اداره كل بهزيستى استان همدان با بيان اينكه 185سالمند در "مراكز 
شبانه روزى سالمندان" همدان نگهدارى مى شود، بيان كرد: زنانه شدن سالمندى در استان آغاز 

شده و بايد سيستم هاى حمايتى به درستى براى مواجهه با اين پديده تبيين شود.
سياوش رهبر در گفت وگو با همدان پيام، گفت: جمعيت استان به سمت پيرى حركت 
مى كنــد و با توجه به اينكه اميد به زندگى در زنان بيش از مردان بوده و بانوان پس از 
طالق كمتر ازدواج مجدد دارند، دوران تنها بودن و سالمندى آنها بيشتر خواهد بود و 
از هم اكنون پديده زنانه شدن سالمندى آغاز شده و اگر سيستم هاى حمايتى به درستى 

تبيين نشود، مشكالت زيادى خواهيم داشت.
وى افــزود: مردان به دليل مرگ هاى زودهنــگام از جمله حوادث ترافيكى عمر كمترى 
مى كنند و طول عمر زنان 3 تا 4 ســال بيشتر از آنهاســت و در جامعه امروزى با توجه 
به اينكه فرزندآورى كمتر شــده، در دوران سالمندى مشكالت زيادى خواهند داشت و 

تنها خواهند بود.
رهبر با بيان اينكه 39 تا 40 درصد سالمندان در همدان مجهول الهويه هستند، گفت:  5هزار 
و402 سالمند تحت پوشش معاونت توانبخشى بهزيستى استان همدان هستند كه از اين تعداد 

هزار و897 نفر پرونده فعال دارند و خدمات مستمر و مداوم دريافت مى كنند.   
وى با اشاره به اينكه همدان 4مين استان پير كشور است، بيان كرد: رسيدن به سن سالمندى يك 
موفقيت به شمار رفته و سالمندى شاخص كيفيت زندگى و نشان دهنده كيفيت باالى زندگى 

افراد است، همچنين شهرستان تويسركان نخستين شهر سالمند استان است كه نشان از سبك 
زندگى خوب در اين شهرستان دارد.

رهبر گفت: از نظر نياز به خدمات توانبخشــى، 81 درصد از ســالمندان كل كشور مستقل، 
13درصد نيمه مستقل، 5 درصد هيچگونه استقاللى ندارند و در كل 18درصد از كل سالمندان 
كشــور به خدمات توانبخشــى نياز دارند و يك ميليون و 500 هزار سالمند نياز به خدمات 

توانبخشى در بهزيستى يا ديگر ارگان هاى مرتبط را دارند.
وى با اشاره به اين كه تمام توان يك سالمند براى حمايت مالى و معنوى از خانواده و فرزندان 
به كار گرفته مى شود، افزود: اين در حالى است كه به طور معمول حمايت مالى و برخوردارى 
مالى سالمندان به مراتب كمتر از دوره گذشته زندگى شان است پس بايد با جديت بيشتر به 

اين مسأله نگاه كرد .

 تأثير واكسيناسيون بر كاهش 
مرگ ومير در كبودراهنگ

 كبودراهنگ- اكرم حميدى- خبرنــگار همدان پيام: همزمان 
با شيوع كرونا دانشمندان در بســيارى از كشورها تالش زيادى 
براى ساخت واكسن براى اين ويروس منحوس داشته اند كه پس 
از ماه ها تالش و كوشــش باألخره چندين واكسن در كشورهاى 

مختلف از جمله ايران ساخته شد.
هرچند هيچ يك از اين واكسن ها ايمنى 100درصد ندارند، ولى 
مى توانند در كاهش مرگ ومير و بســترى در بيمارســتان بسيار 

تأثيرگذار باشند.
خوشــبختانه با باال رفتن آمار واكسيناســيون در كشور و ميزان 
مرگ ومير كاهش يافته و اميدى در دل همگان جرقه زده است و 
با استقبال هرچه بيشــتر مردم تزريق واكسن شرايط روز به روز 

بهتر نيز مى شود.
اما برخى از افراد هم هستند كه با تزريق واكسن متأسفانه نسبت به 
پروتكل هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى بى تفاوت شده اند 

و اين مى تواند زنگ خطرى براى پيك ششم باشد.
بنابراين همه افرادى كه واكسن كرونا را تزريق كرده اند بايد بدانند 
كه به گفته كارشناسان تا زمانى كه باالى 80 درصد جامعه واكسن 
تزريق نكنند همه افراد مســتعد بــوده و چرخه بيمارى مى تواند 

وجود داشته باشد.
حتى پــس از اينكه 80 درصد هم واكســينه شــوند نيز بايد تا 

ريشه كن شدن اين بيمارى پروتكل ها را رعايت كنند.
مــردم شهرســتان كبودراهنــگ نيز با اســتقبال خوبــى كه از 
واكسيناسيون داشــته اند تأثير واكسيناسيون در كاهش فوتى هاى 
كرونايى به وضوع نمايان اســت و تعــداد كل فوتى هاى مثبت 
كرونايــى از آغاز كرونا تا آغاز واكسيناســيون 137نفر و از آغاز 

واكسيناسيون تاكنون 14نفر است.
فرماندار كبودراهنگ در جلســه ستاد پيشگيرى و كنترل و مقابله 
با ويروس اين شهرستان با قدردانى از زحمات كادردرمان گفت: 
شهرســتان كبودراهنگ در وضعيت زرد كرونايــى قرار دارد و 
واكسيناســيون در شهرستان با روند خوبى در حال انجام است و 

ايمنى نسبى با تزريق واكسيناسيون به وجود مى آيد.
حجت ا... مهدوى از مردم خواست تا از عادى انگارى دورى كنند 
چراكه اين وضعيت شــكننده است و در صورت رعايت نكردن 
پروتكل ها و فاصله گذارى اجتماعى امكان بازگشــت به شرايط 

نارنجى و قرمز كرونايى وجود دارد.
وى بيــان كرد: واكسيناســيون در درب منازل و با توجه به طرح 
شهيدسليمانى با مشاركت بسيج مردمى، سپاه و بهداشت ودرمان 
به منظور مديريت و كنترل اپيدمى كوويد 19 درحال انجام است 
و مردم بايد همراهى و مشــاركت الزم را با ســفيران اين طرح 

داشته باشند.
مهدوى افــزود: بيش از 95 درصد پرســنل ادارات و 75درصد 
فرهنگيان در اين شهرستان واكسيناسيون شده اند و از همه تقاضا 
داريم كه تزريق واكســن را در اولويت كارى خود قرار دهند و 
براى حفظ سالمتى خود و اطرافيانشان به هيچ عنوان آن را عقب 

نيندازند.
مدير شــبكه بهداشت ودرمان شهرســتان كبودراهنگ نيز گفت: 
عادى انگارى و تجمعات و اســتفاده نكردن از ماسك و برگزارى 
مراسمات موجب مى شود مجدد از اين وضعيت خارج شويم و 

زمينه ساز پيك ششم باشيم.
على احمدى بيان كرد: همه افرادى كه دز دوم واكســن را تزريق 
كرده اند بايد ماسك بزنند و پروتكل هاى بهداشتى را رعايت كنند.

وى گفت: 148هزار دز واكسن در شهرستان كبودراهنگ تحويل 
گرفته ايم كه 122هزار دز تزريق شده و 26 هزار دز موجود است 
و حدود 67 درصد جمعيت هدف شهرســتان واكسينه شده اند و 

59 درصد نوبت اول و 28درصد نوبت دوم را تزريق كرده اند.
احمدى همچنين افزود: با توجه به اينكه زاد و ولد در شهرستان 
كبودراهنگ در وضعيت خوبى قرار دارد و در استان اول هستيم 
خوشــبختانه مراجعات بانوان باردار براى واكسيناســيون هم در 
شرايط خوبى قرار دارد و 60 درصد بانوان باردار در اين شهرستان 

واكسينه شده اند.
وى گفت: از ابتداى شيوع كرونا تاكنون 16هزار و 928 نفر با 
عالئم مشــكوك به كرونا به مراكز بهداشتى و درمانى مراجعه 
كرده اند كه از اين تعداد 3 هزار و 765 نفر بســترى و 13هزار 
و 163 نفر سرپايى بوده اند و آزمايش 6هزار و 897 نفر مثبت 
كرونــا و 9 هزار و 940 نفر منفى و 97 نفر نامشــخص بوده 

است.

تدارك برنامه هاى متنوع براى هفته 
بسيج دانش آموزى در استان همدان

 مديــركل آموزش وپــرورش 
تــدارك  از  همــدان  اســتان 
برنامه هاى متنوع براى هفته بسيج 

دانش آموزى در استان خبر داد.
به گزارش اداره اطالع رســانى و 
آموزش وپرورش  روابط عمومــى 
اســتان، محمد پورداود در جلسه 
پشــتيبانى  و  هماهنگــى  ســتاد 
بســيج دانش آموزى استان گفت: 

با همكارى حوزه بســيج دانش آموزى و آموزش وپرورش اســتان 
برنامه هاى خوبى براى هفته بســيج دانش آموزى در ســطح استان 
تدارك ديده شده اســت. وى افزود: اين برنامه ها در سطح استان، 
شهرستان ها، نواحى و مناطق از 8 تا 13 آبان ماه با مشاركت و نقش 

محورى دانش آموزان به اجرا در مى آيد.
پورداود با تأكيد بر اهميت كار با برنامه گفت: در ستاد هماهنگى بسيج 

دانش آموزى به دنبال تهيه برنامه ساليانه هستيم.
مديركل آموزش وپرورش اســتان استفاده حداكثرى از ظرفيت ها 
و خالقيت در اجراى برنامه هاى بســيج را بســيار حايز اهميت 
خواند و افــزود: اين كار موجب ارتقاى كيفى و غنى تر شــدن 

مى شود.  برنامه ها 
 وى از تهيه تبلت براى تمامى دانش آموزان بى بضاعت با نيازهاى ويژه 

در استان خبر داد.
پورداود گفت: تاكنون 450 دســتگاه تبلت تهيه و در بين دانش آموزان 

بى بضاعت با نيازهاى ويژه استان توزيع شده است.
وى افزود: با توزيع اين تبلت ها تمامى دانش آموزان فاقد گوشــى 
هوشمند آموزش وپرورش استثنايى اســتان در قالب طرح هدايت 

تحت پوشش قرار گرفته اند.
پورداود بيان كرد: آموزش وپرورش اســتان در اجراى طرح هدايت 
(هر دانش آموز يك تبلت) جزو استان هاى برتر معرفى شده است.

 بنا بر تصميم وزارت كشــور مقرر شــده 
است جلسه شــوراى شهرســتان همدان به 
منظور رفع مشكالت و نيازهاى اين شهرستان 
تشكيل شــود. از همين رو در نخستين جلسه 
اين ســتاد مشــكالت و چالش هاى بخش 
مركزى شهرســتان همدان با حضور نماينده 
مردم همدان در مجلس  شــوراى اسالمى در 

فرماندارى همدان تشكيل شد.
آن گونــه كــه از صحبت هــاى نمايندگان 
روســتاهاى اين بخش بــر مى آمد مهمترين 
مشــكالتى كــه گريبان گير بخــش مركزى 
شهرســتان همدان است  بيشــتر شامل چند 
بخش از جمله راه هاى روســتايى، تأمين آب 
شرب و كشاورزى، ســاماندهى فاضالب و 

سالن هاى ورزشى است.
اما مهمترين نكته اى كه در اين جلســه به آن 
اشاره شــد موضوع طرح هاى بازنگرى شده 
روســتايى تحت عنوان طرح هادى بود كه به 
گفته نمايندگان روســتاهاى مختلف چنانچه 
بايد در روســتاها اجرا نمى شــود و به بهانه 

تخصيص نيافتن اعتبار نيمه كاره رها مى شود.
بنا برگزارشــاتى كه در اين جلسه عنوان شد 
33 روستا در شهرســتان همدان و در بخش 
مركزى در زمينه آســفالت و بهسازى مسير 
روستايى مشكل جدى دارند، بنابراين اولويت 
اصلى مصوبات اين جلسه همين موضوع قرار 
گرفت كه بر اساس آخرين اطالعات داده شده 
900 ميليون تومان اعتبار استانى و 300 ميليون 
تومان اعتبار خوديارى براى ســالجارى به آن 

اختصاص يافته است.
نماينــده مــردم همدان و 
فامنين در مجلس شوراى 
اســالمى با گاليه مندى از 
اينكه  كالنشــهرى كه ما 
از همدان تعريف مى كنيم 
مى شود،  آغاز  پليس راه  از 
برق  آب،  مشــكالت  اما 
دارد،  زيــادى  گاز  و 
اطراف  روستاهاى  گفت: 
شهرســتان همدان بايد از 
انشعابات  و  زيرساخت ها 
شــهر  گازى  و  برق  آب، 
به  كنند.  اســتفاده  همدان 
هميــن منظور اگر مديران 
بخش هاى  در  مى تواننــد 
مختلــف بــراى دريافت 
بودجــه   تخصيــص  و 

موضوعات خود را ليســت كنند و به دفتر 
بنده ارسال كنند تا پيگيرى شود شهر همدان 

را جاى بهترى براى زندگى كنيم.
حميدرضــا حاجى بابايى با انتقــاد از اينكه 
برخى پروژه ها مانند قطار شهرى همدان هنوز 
تعيين تكليف مشخص نشده است، بيان كرد: 
بخش مركزى همدان بايد به ســبزه زار تبديل 
شود و بايد قطار در همه جاى شهر تردد كند 

و مردم از آن استفاده كنند.
وى بــا بيان اينكه معتقــدم در بخش مركزى 
تحول ايجاد شــده اســت، گفت: مشكالت 
روشنايى جاده هاى روســتايى، ابرو، چشين 
و راه امامــزاده محســن(ع) كه يك مســير 
گردشــگرى اســت بايد هرچه زودتر مرتفع 
شود، من همه بخش مركزى را به يك چشم 

مى بينم و روستا و شهر تفاوتى ندارد.
حاجى بابايــى در خصوص توجه به ورزش 
و ايجاد زيرســاخت هاى ورزشى حتى در 
دور افتاده ترين روستاهاى همدان نيز افزود: 

مى خواهم دِينــم را به مردم همدان ادا كنم، 
از مديران مى خواهم همه تالش و كار خود 
را براى بخش مركــز همدان انجام دهند تا 
تمام روستاهاى همدان داراى سالن ورزشى 

باشند.
وى گفــت: 2 پــروژه بــزرگ در بخــش 
آب وفاضالب داريم، يك پروژه آب كه در 
اين طرح قرار است تمام روستاهاى بخش 
مركزى به شبكه همدان وصل شود و طرح 
ســاماندهى فاضالب كه در آن فاضالب از 
امامزاده محســن(ع) و ارزانفود به ســمت 
جورقان و ســپس تصفيه خانه هدايت شود. 
كارى  مى كنــم  خواهش 
غير از اين انجام نشــود، 
شــبكه ها بايــد بــه هم 
پيوسته باشد تا زمانى كه 
آن  از  داشتيم  آب  مشكل 

استفاده كنيم.
حاجى بابايــى بيــان كرد: 
آب  چاه  گراچقا  روستاى 
دارد و بــراى تأميــن آب 
روستاهاى ده پياز، يكن آباد 
و انصار بايد به فكر حفر 
چــاه بــود، بهســازى و 
جاده كشــى مسير جاده اى 
سد، ابرو، روستاى چشين، 
امامزاده محسن هم بايد در 

دستور كار قرار گيرد.
وى بــا ابــراز ناراحتى از 
اينكه در روســتاى تيكمه داش چندين سال 
است كه به جاى آسفالت ، ماسه ريزى مى شود، 
بيان كرد: تكميل مســير بازگشــت امامزاده 
محسن به حيدره تنها مسير يك روستا نيست، 
اين مسير گردشگرى است كه تنها 2 كيلومتر 

از آن باقى مانده است.
فرماندار همدان هم با بيان اينكه 33 روستا 
در طرح بهســازى روســتايى قرار دارند و 
براى تمام آن ها اعتبار مصوب و خوديارى 
تخصيص داده شــده است، گفت: روستاى 
ده پياز وضعيت مناســبى ندارد. تأمين كننده 
اعتبار ساماندهى فاضالب اين روستا بانك 
توسعه اسالمى بود كه با مشكل رو به رو شد 
و از آن زمــان كار نيمه رها شــد، اعتبار در 
نظر گرفته شــده براى اين كار 900 ميليون 
تومان اعتبار مصــوب و 300 ميليون تومان 
خوديارى اســت كه اميــدوارم مجدد كار 

بهسازى از سر گرفته شود.
محمدعلــى محمدى با بيــان اينكه برخى از 

روستاها مانند رباط شورين درخواست الحاق 
و تغيير كاربرى را دارند، گفت: متأســفانه در 
طرح هادى برخى از روســتاها امكان تأمين 
زمين ندارند و وضعيت امروزشان پاسخگوى 
نيازشان نيست، برخى از روستاها هم به دليل 
محدوديت در منطقه امكان توســعه ندارند و 

اين اتفاق بايد در ارتفاع انجام شود.
وى در ادامه با طرح بهســازى مســيرهاى 
روستايى از اداره راه وشهرسازى و راهدارى 
و حمل ونقل خواست هر چه سريع تر به اين 
موضوع رسيدگى و زمان بندى اجراى آن را 

به دبيرخانه اين كميته ارسال كنند.
محمدى مشــكل آب را از نيازهاى اساسى 
روســتاهاى اطراف همدان عنــوان كرد و 
افــزود: بــراى تأمين و انتقال آب شــرب 
روســتاهاى پرجمعيت مثل سوالن، حيدره 
باالى شهر و شمس آباد كه بخشى از آنها در 
كنار بخش مركزى همدان و برخى در حريم 
سد اكباتان قرار دارند، انتظار داريم به دليل 
حساســيت موضوع شــركت آب منطقه اى 
و آب و فاضــالب كار اجرايــى را به اتمام 

برسانند.

 معاون محيط انســانى اداره كل حفاظت محيط زيست 
اســتان همدان گفت كه كيفيت هواى اســتان در 7 ماه 
نخست امســال، 40 روز در وضعيت ناســالم (37روز 
ناسالم براى افراد خاص و 3 روز ناسالم براى همه افراد) 

قرار داشته است.
به گزارش ايرنا، ســيدعادل عربى افزود: درهمين مدت 
كيفيت هواى شــهر همــدان نيز 10روز ناســالم براى 
گروه هاى حساس بوده كه بيشــترين ميزان آلودگى هوا 
مربوط به مردادماه و بيشتر ناشى از گرد و غبار بوده است.

وى با اشــاره به اينكه هواى شــهرهاى نهاوند 13روز، 
كبودراهنــگ 12روز، مالير 3 روز و اســدآباد 2روز در 
اين مدت آلودگى بوده اســت، گفت: در مجموع كيفيت 

هواى استان همدان در 7 ماه 
نخست امســال، 40 روز در 
شرايط پاك قرار داشته است.
عربى افزود: اســتان همدان 
ايســتگاه   5 مجمــوع  در 
ثابت پايش آلودگى هوا در شــهرهاى همدان، اسدآباد، 

كبودراهنگ، نهاوند و مالير 
دارد كــه بــه تازگــى يك 
دســتگاه كوچك ســنجش 
آلودگى هوا نيز براى نصب 
در شهر تويسركان خريدارى 

شده است.
بــه گفتــه وى، عمده علت 
آلودگى هواى استان همدان 
به ويژه در مركز استان ذرات 
گرد و غبار است كه البته اين 
آلودگى در فصول گرم سال 

به دليل گرد و غبار ناشــى از فرسايش خاك و در فصول 
سرد نيز به دليل پديده طبيعى وارونگى دما روى مى دهد.

معاون محيط انسانى اداره كل حفاظت محيط زيست استان 
همــدان افزود: پديده وارونگى دما به علت جلوگيرى از 
جابه جايــى هوا و پايدارى آن همــواره موجب افزايش 

غلظت ذرات آالينده هاى جوى مى شود.

كيفيت هواى استان همدان در 40 روز 
از سالجارى ناسالم بوده است

نيمه كاره ماندن طرح هادى، دست رد روستاها برسينه مهاجرپذيرى

آب و آسفالت مشكل اساسى روستاهاى همدان

انتقال  و  تأميــن  بــراى 
روســتاهاى  شــرب  آب 
ســوالن،  مثل  پرجمعيت 
و  شــهر  باالى  حيــدره 
شــمس آباد كه بخشــى 
از آنهــا در كنــار بخش 
برخى  و  همــدان  مركزى 
در حريم سد اكباتان قرار 
دارنــد، انتظــار داريم به 
دليل حساســيت موضوع 
آب  آب منطقه اى و  شركت 
و فاضالب كار اجرايى را به 

اتمام برسانند
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نيلوفر بهرمندنژاد»
 پرداخــت الكترونيك در كشــور صنعت 
جديدى نيست. اين صنعت حدود 40 سال در 

ايران قدمت دارد.
ATM 4 سال پس از اختراع نخستين دستگاه

در دنيا، بانكى در تهران  6 عدد از اين دستگاه 
را خريدارى، نصــب و راه اندازى كرد. اتفاقى 
كه مى تــوان معناى آن را اين گونه برداشــت 
كرد كه ايران قبل از ژاپن وارد حوزه پرداخت 

الكترونيك شده است.
 از سال 1350 اين دســتگاه ها با تهران كارت 
مورد استفاده قرار مى گرفت، اما پس از مدت 
كوتاهى متوقف شد. تا اينكه در دهه 70 برخى 
بانك هاى دولتى با صدور عابربانك ها مجدداً 
اســتفاده از اين دســتگاه ها با نام خودپرداز را 
وارد زندگى مــردم كردند كه «بازاريابى پرواز 
تبليغات» مفتخر به ارائه عابربانك شخصى و 

مديريت كامل دستگاه توسط مالك آن است.
در ايران در حال حاضر بيش از 12ميليون پايانه 
فروش دستگاه كارتخوان در حال فعاليت است 
كــه PSP نظارت آنها را برعهده دارد و يك 
بســته كامًال رسمى و امن براى انجام عمليات 

تراكنش ها ايجاد شده است.
بازاريابى پرواز تبليغات از سال 1395 با هدف 
ارائه فناورى و خدمات نوين در چندين حوزه 
مختلف با داشــتن 30 نمايندگى فعاليت دارد 
كه خدمات ارزنده اى را به مردم استان همدان 
و سراسر كشــور ارائه مى دهد كه يكى از اين 
خدمات ارائه پايانه هــاى فروش (كارتخوان) 

است.
هر يــك از ايــن دســتگاه ها از ويژگى ها و 
امكانــات متفاوتى برخوردارنــد؛ اما، كاربرد 
آنان به صورت كلى مشــترك بــوده و زمينه 
انتقال وجوه مالى ميان فروشــنده و خريدار، 
خريد شــارژ تلفن همراه، دريافت موجودى 
و گردش حساب، پرداخت قبوض و سهولت 
تبــادالت مالى را فراهم مى آورد. اســتفاده از 
اين دســتگاه موجب حذف حمل پول نقدى 
و خطرات ناشى از آن شده و امنيت پول افراد 
را تا حد قابل توجهى حفظ كرده و درصورت 
اســتفاده نكردن پول نقد و حفظ سرمايه پول 

ملى تأثيرگذار بوده است. 
اين مجموعه از بدو تأســيس، مراكز پردازش 
تراكنش هاى مالى، اپراتورهاى حوزه ارتباطات، 
دفاتر خدمات، اصناف، واحدهاى فروشگاهى 
و ســاير ســرويس دهندگان با هــدف ارائه 

زيرساخت هاى توسعه خدمات  قرار دارد.
مديرعامل شركت آذرخش پرواز الكترونيك 
در گفت وگــو بــا همدان پيــام، گفــت: در 
حال حاضر شركت آذرخش پرواز الكترونيك 
بيــش از 3 هزار و 700 پذيرنــده كارتخوان 
دارد كــه با مــا در ارتبــاط هســتند و اين 
ارتباط پس از خريد دســتگاه هاى كارتخوان 
نيــز قوى تــر مى شــود. فرايندهــاى تعمير 
دســتگاه هاى كارتخوان با جذب، آموزش و 
افزايش نيروهــاى متخصص و خالق حوزه 
ســخت افزار، نرم افــزار و تحقيق و توســعه 
دســتگاه هاى كارتخوان اســت كه توســط 

نمايندگى هاى موجود صورت مى گيرد.
وى بيان كرد: دستگاه هاى كارتخوان به 2 گروه 

كلى سيار و ثابت قابل تقسيم است.
 دستگاه پوز از 2 بخش نرم افزار و سخت افزار 
تشكيل شده اســت كه نمونه هاى پيشرفته آن 
قادر هستند اطالعات خريد روزانه فروشگاه ها 

را در خود ذخيره كنند. 
در واقع يك بخــش آن الكترونيكى و بخش 
ديگر آن الكترومكانيكى اســت يعنى مى توان 
گفت كه امكاناتى كه در يك تلفن همراه است، 
در داخل يك دستگاه كارتخوان تعريف شده 
اســت و الزمه فعال بودن دستگاه كارتخوان 
اســت و بخش ديگر كه الكترومكانيكى است 
هماننــد پرينتر، قطعــه اى به نــام مگنت كه 
وظيفه آن خواندن نوار مغناطيسى كارت هاى 

عابربانك است.
95 درصد از خدمــات و تعميرات 
تخصصى توســط مجموعــه ما انجام 

مى شود
جالل رازقى با اشاره به مجموعه خدمات اين 
شــركت افزود: در حال حاضر اين شركت بر 
تعمير و پشتيبانى از دســتگاه هاى كارتخوان 
تمركز كــرده و حدود 95 درصد اين خدمات 
تخصصى و فوق تخصصى را در حجم انبوه و 

خرد، به مشتريان ارائه مى دهد.
يكى ديگر از مفيدترين خدماتى كه اين شركت 
ارائه داده است اين است كه درصورت آسيب 
ديگرى  دســتگاه  كارتخوان،  دســتگاه  ديدن 
را جايگزيــن آن مى كنيــم كــه  اختاللى در 
كســب وكار فرد ايجاد نشود به گونه اى سعى 
كرده ايم كه بــا ارائه خدمات نوين كيفيت كار 

خود را باال ببريم. 
وى گفت: عالوه بر تبحر در پشــتيبانى از كل 
فرايند تعمير دســتگاه هاى كارتخــوان نيز 2
مدل از باترى هاى دستگاه كارتخوان را توليد 
مى كنيم و همچنين برخى از قطعات دســتگاه 
كارتخوان مانند باترى، شــارژر، غلتك، درب 
باترى اســت كه به دليل اينكــه اين قطعات 
مصرفى هســتند درصورت آسيب ديدن اين 
قطعات، جداگانه در اختيار افراد پذيرنده قرار 
مى دهيم تا در كســب وكار دارندگان دستگاه 

كارتخوان خللى ايجاد نشود.
موضــوع ديگرى كــه بايد به آن اشــاره كرد 
اينكه انجام 24 تســت بر روى دستگاه هنگام 
تحويل آن به مشترى است كه از نظر ظاهرى، 
نرم افزارى، ســخت افزارى و كاركرد دستگاه 
موردنظر توسط نيروهاى متخصص و فنى كه 

در آن قسمت فعاليت دارند، 
انجام مى گيرد.

ديگــر  مــورد  در  وى 
مزيت هــاى اين شــركت 
آذرخش  شركت  كرد:  بيان 
براى  الكترونيــك  پــرواز 
يك  شده  ارائه  دستگاه هاى 
گارانتــى مادام العمــر ارائه 
مى دهد كه بى ســابقه بوده 
و همچنين به دليل رعايت 
مصرف كننــده،  حقــوق 
دســتگاه هاى  شــركت 
فروخته شــده را مجدداً از 
مشــترى خريدارى مى كند 
و به صورت كتبى متعهد به 

بازپس گيرى است. 
پرواز  «بازاريابــى  مديــر 

تبليغات» افزون بر مزاياى ذكر شــده، گفت: 
تمامى پشــتيبانى هاى فعاليت پايانه فروش در 
سطح كشور زيرنظر شاپرك است كه يك كلمه 
اختصارى و كوتاه شــده از شبكه الكترونيكى 

پرداخت كارت است.
از مهمترين اقدامات شاپرك در سال هاى اوليه 
فعاليت دادن مجوز به شركت هاى psp  است 
كه اكنون12شركت  psp داراى مجوز در حال 
فعاليت هستند و روى كاركردهاى دستگاه هاى 
كارتخوان از طريق اين شركت ها نظارت دارند 
و موجب باال رفتن امنيت تراكنش هاى نقدى و 

غيرنقدى مى شوند. 
رازقى در ادامه افزود: اســامى اين شركت ها، 
الكترونيــك كارت دماوند، به پرداخت ملت، 
پرداخــت الكترونيــك پاســارگاد، پرداخت 
الكترونيــك ســامان، پرداخت نويــن آرين، 
تجــارت الكترونيــك پارســيان، پرداخــت 
الكترونيك سداد، سايان كارت، فن آواكارت، 
كارت اعتبارى ايران كيش، پرداخت الكترونيك 

سپهر و آسان پرداخت است.
 نحوه ثبت نام دستگاه كارتخوان

پــرواز  «آذرخــش  شــركت  مديرعامــل 
الكترونيك» با اشــاره به شرايط نحوه ثبتنام 

پايانههاى فروش بيان كــرد: تمام افرادى كه 
در بانك حســاب دارند، مى توانند به شــعبه 
افتتاح حساب مراجعه و تأييديه شباى حساب 
خود را از بانك دريافت و با ارائه شناسنامه و 

كارت ملى به مجموعه ما مراجعه كنند.
همچنيــن افــرادى كه پروانه كســب، جواز 
فعاليت و مغازه يا محــل ثابتى براى فعاليت 
ندارند، مى توانند يك استشهادنامه محلى تهيه 
كرده كه با مهر فروشــگاهى 2 نفر قابل تأييد 

است. 
پس از بررســى مشــخصات شخص پرونده 
به سيستم شاپركى ارســال مى شود و تمامى 
مشــخصات فرد در دســتگاه كارتخوان ثبت 
مى شود و به نوعى شناسنامه دار مى شود و به 
عنوان تخصيص و پيكربندى رمزگشايى روى 

دستگاه انجام مى شود.  
براى اطمينان بيشتر و باالرفتن ضريب امنيتى 
دستگاه را 24ســاعت پس از فعال سازى در 
شــركت نگه مى داريم و پس از 25تست از 
آن دستگاه آماده تحويل براى پذيرنده است.

پيش شــرط  مالياتى،  كد  دريافت   
اتصال به شبكه پرداخت الكترونيك

رازقى با تأكيد بر اينكه دريافت كد اقتصادى، 
شبكه  به  اتصال  پيش شرط 
پرداخت الكترونيك است، 
گفــت: با توجه بــه اينكه 
فروشــگاهى  پايانه  تمامى 
تحت نظر شــاپرك هستند 
بايد داراى يك كداقتصادى 
اين  دريافــت  كه  باشــند 
كــد بــراى ســهولت در 
است  مشــتريانى  كارهاى 
كه توســط خود شــركت 
انجام مى شود، اما متأسفانه 
برخى از شــركت ها براى 
خــود  بيشــتر  تبليغــات 
موضوع معــاف از ماليات 
به صــورت نوشــتارى در 
خود  دستگاه هاى  تبليغات 
اين  كــه  مى برند  كار  بــه 
نوعى تخلف به حســاب مى آيد، ما هيچ گونه 
اطالعاتى درخصوص محاسبه ماليات مشاغل 
نداريــم و تخصص ما در ارائــه كارتخوان، 

فعال سازى و تعميرات است.
ــان  ــا بي ــات ب ــرواز تبليغ ــى پ ــر بازارياب مدي
دســتگاه  فروشــندگان  از  بســيارى  اينكــه 
ــد،  ــت ندارن ــوز فعالي ــب مج ــوان اغل كارتخ
ــكالتى  ــن مش ــى از بزرگتري ــرد: يك ــان ك بي
ــركت ها  ــتن ش ــواز نداش ــتاى ج ــه در راس ك
از  گســترده  شــكايت هاى  مى دهــد،  رخ 
ــه  ــى اســت ك ــراد حقيقــى و حقوق ســوى اف
ايــن دســتگاه ها را از افــراد بــدون جــواز 
ــكل  ــا مش ــرده و ب ــاره ك ــا اج ــدارى ي خري
روبــه رو شــده اند، پــس از مدتــى افــراد 
ارائه دهنــده تغييــر شــغل و ماهيــت داده و 
صاحــب كارتخــوان بــراى دريافــت خدمــات 
پــس از فــروش، تعميــرات و تغييــر حســاب 
ــى برخــورد  ــه مشــكالت فراوان بانكــى و... ب

مى كننــد.
به همين دليل تأكيــد مى كنم از مراكز مجاز، 
شناخته شــده و معتبر اين دستگاه كارتخوان 
را خريدارى كنند، اما خوشــبختانه شركت ما 
نيز اين افتخــار را دارد در اين زمينه افرادى 

كه از مجموعه هاى ديگــر خريد كرده دچار 
اين چنين مشكالتى مى شوند را طبق ضوابط 

خاصى خدمات دهند.
 تمامى اعمال پايانه هاى فروش در 
بســترى امن در سراسر كشور درحال 

انجام است
رازقى گفــت: افرادى هســتند كه اطالعات 
كارت خــود را به صورت كامــل در اختيار 
ســاير اشــخاص قرار مى دهند كه كار بسيار 
خطرناكى اســت چراكه مى تواند در معرض 

خطر افراد سودجو قراربگيرد. 
اگــر مى خواهيد تصويرى از كارت عابربانك 
خود را در اختيار كســى قرار دهند فقط بايد 
شماره كارت 16رقمى را اعالم كنند. با توجه 
به اينكه ســخت افزارى هايى كه به دســتگاه 
كارتخوان متصل اســت در هنگام كشــيده 
شــدن كارت تمام اطالعات ديجيتالى كارت 
عابربانــك در اين دســتگاه ثبت مى شــود، 
بنابراين از ارائه cvv٢  و تاريخ اعتبار كارت 

عابربانك خوددارى كنند.
مخاطبان بايد ايــن موضوع را جدى بگيرند. 
چنانچه دارنده دستگاه كارتخوان، دستگاهش 
دچار ســرقت مى شود حتمًا به اطالع شركت 
موردنظر برساند و موضوع ديگر اينكه، چون 
داخل دســتگاه ســيم كارت اســت در وهله 
نخست سيم كارت را از كارتخوان جدا و در 

نزد خود نگه دارند.
رازقى افزود: موضوع ديگرى كه از اهميت 
بااليى برخوردار اســت سرقت دستگاه هاى 
كارتخوان  است و به جرأت مى توان گفت 
كه نخســتين مجموعه اى كه كشور توانست 
بيمه بدنه دســتگاه كارتخــوان را عملياتى 
كند شــركت خود ما بود كــه در اين زمينه 
توانســتيم بيمه ســرقت، شكســتگى، بيمه 
خســارت هاى دســتگاه كارتخوان را اجرا 
كنيم، اين طرح حمايت جدى از دارندگان 
كارتخــوان اســت. مديــر عامل شــركت 
«آذرخش پــرواز الكترونيك» در ادامه بيان 
كرد: در حال حاضر توانســتيم براى 10نفر 
به صورت مستقيم اشتغال ايجاد كنيم كه هر 
يك از آنها در حوزه فنى و ادارى به صورت 
تخصصــى آموزش ديده اند و بــراى اينكه 
كيفيت كار و خدمات بــاال رود به صورت 
شــيفتى و گروه به گروه، از ســاعت 9 الى 

21 در دفتر حضور دارند.
همچنيــن شــركت ما توانســت بــا توليد 
دستگاه هاى نازل بر ضدعفونى كرونايى براى 

2 نفر ديگر ايجاد اشتغال كند.
رازقــى در پايان صحبت هاى خــود به يكى 
ديگــر از خدمالت نوين مخابراتى  شــركت 
آذرخش اشــاره كرد و گفــت: يكى ديگر از 
خدمــات، خدمات نويــن مخابراتى و جديد 
در قالب كد دســتورى USSD اســت كه 
اين كدها يك فعاليت نوپايى را توانســت در 
اســتان و سراسر كشور  ايجاد كند كه اين كد 
دســتورى در قالب# 13187*6655* است 
كه دارندگان كد دســتورى مى توانند از ده ها 
قابليت و توانمندى آن اســتفاده كنند. از فوايد 
آن نيز مى توان به كاهش هزينه هاى تبليغات و 
ارتباط گيرى و نيروى انســانى، باالبردن سطح 
كيفيت، كارت ويزيت الكترونيك به ســايت 
كامل و آماده و مسيريابى و كارتخوان مجازى 

اشاره كرد.

اقتصـاداقتصـاد
 eghtesad@hamedanpayam.com

خبـر يادداشت

گاليه هاى تلخ آمارگر سرشمارى 
نفوس و مسكن از شهروندان همدانى

مهدى ناصرنژاد»
 سرشــمارى عمومى نفوس و مســكن هر دوره 10ساله در ايران       

انجام مى شود.
 سرشــمارى يــا همان آمارگيرى يكــى از علوم پايه در هر كشــور 
براى آگاهى و اشــراف دولت ها از وضعيت جمعيت و شاخصه هاى 
برخوردارى مردم از امكانات زندگى اســت. به عبارتى بهتر چنانچه 
دولت ها به آمار واقعى در كشــورهاى خود دسترســى نداشته باشند 
نمى توانند براى اداره صحيح و مبتنى بر واقعيت هاى جامعه برنامه ريزى 

كنند.
 مثًال اگر دولتى در حوزه تعليم وتربيت، آمارى از جمعيت نيازمند دوره هاى 
آموزش دبستان، دبيرستان، دانشگاه و تمام سطوح آموزشى نداشته باشد، 
برنامه ريزى درستى هم براى تأمين زيرساخت هاى آموزشى از جمله تعداد 

كالس، آموزگار، دبير و استاد دانشگاه نخواهد داشت. 
علم آمار در هر كشــور الزمه پيشرفت كشور و رشد فرهنگ عمومى 
و هدايت قطار اقتصادى كشــور اســت و در غير اين صورت توسعه 

ممكن نخواهد بود.
آخرين دوره سرشــمارى عمومى نفوس و مســكن ايران در ســال 
1395 انجام شــد، وليكــن با توجه به تحوالت شــديد و گوناگونى 
كه ســال هاى اخير در كشــورمان صورت گرفته و در اين معنا ابزار 
و علوم نوينى در جهان براى انجام طرح هاى سرشمارى و آمارگيرى 
جايگزين روش هاى قديمى شده است و همچنين با توجه به اهميت 
و حساســيتى كه براى سرشمارى حياتى دوره آينده يعنى سرشمارى 
سراســرى سال 1405 در كشورمان متصور است، بنابراين امسال يك 
پيش سرشــمارى به صورت آزمايشى در چند شهر بزرگ و نمونه از 

جمله در كالنشهر همدان از اول آبان ماه جارى آغاز شده است.
اين را هم مى دانيم كه يكى از چالش هاى اصلى و مهم و اما پيش برنده 
يا بازدارنده در هر دوره سرشمارى، كيفيت همكارى مردم با مأموران 

سرشمارى است.
 اساساً نخستين پرسش مردم در هر سرشمارى از خودشان اين است، 
اين سرشمارى و پرسش هاى مأمور سرشمارى براى چيست؟ آيا دولت 
مى خواهد آمار دارايى و نكات پشــت پرده مردم را بداند؟ مى خواهند 
ماليات ها را باال ببرند؟ و ده ها ذهنيت نادرست و پرسش هاى نامربوط 
كه ممكن اســت تمام زحمت و برنامه ريزى و هزينه هاى ســنگين و 
ناگزيــر دولت را براى آگاهى كارآمد از بــود و نبود جامعه را مختل 

مى سازد! 
 اوقات صبحگاهى 

روز تعطيــل والدت پيامبر مكرم بود كــه زنگ خانه به صدا درآمد و 
آقايى از پشــت در اطالع داد مأمور سرشــمارى است و اگر مشكلى 

نيست به چند پرسش پاسخ دهيد.
 او از همان پشــت در بســته از من خواســت تا كارت ملى اعضاى 

خانواده را هم همراه خود داشته باشم.
 چند لحظه اى طول كشيد تا سر  و وضعم را آماده كنم و انگشت روى 
كليد در بازكن خانه بگذارم. جوانى محجوب و سر به زير با لباس فرم 
مخصــوص و مرتب توى كوچه منتظر بود و بــا اينكه در اين هواى 
كرونايى ماسك بهداشتى روى صورت داشت، توجهش به من بود كه 

ظاهر امر را رعايت كرده ام يا نه!.
پــس از چند پرســش و جواب مربوط به اطالعــات آمارى با جوان 
آمارگــر، حس كنجكاوى خبرنگارى ام گل كرد و ضمن معرفى كامل 
خودم، پرسشى كه ذهنم را مشغول كرده بود به ميان آوردم و پرسيدم 

عكس العمل مردم چگونه است و همكارى مى كنند يا نه؟
 گويى آن جوان هم منتظر اين سؤال و خالى كردن درون آشفته خود 
از سنگينى يك چالش سنتى توســط همتايان او با قشرهاى مردم در 
هنگامه هاى سرشمارى باشد، با تلخى گزنده اى جواب داد، اى حاج آقا 
چى بگم با اينكه هنوز در آغاز راه اين دوره سرشــمارى آزمايشــى 
هســتيم، اما برخوردها و حركاتى از خيلى مردم در اين ارتباط شاهد 

بوده و مالحظه كرده ام كه به حال جامعه خودم تأسف مى خورم! 
مى گفت به رغم اطالع رســانى هايى كه به عمل آمده اســت، بعضى ها 
يا اصًال در خانه هايشــان را بروى مان بــاز نمى كنند، يا وقتى توضيح 
مى دهيم براى چه كارى مراجعه كرده ايم، در خانه هايشان را به روى مان 

مى بندند و پشت در مى مانيم.
جوان آمارگير از شهروندان همدانى گاليه داشت كه بدبينانه با موضوع 
سرشمارى و پرســش هايى كه بايد پاسخ دهند برخورد مى كنند و يا 
به جاى پاســخ حرف هايى به زبان مى آورند كه بيانگر بى تفاوتى آنان 

نسبت به تحوالت جامعه خودشان است.
 او مى گفت، برخالف انتظار و تصورات همكاران آمارگير، ســاكنان 
محله هاى پايين شــهرى و محروم بسيار  محترمانه و معقول با موضوع 
سرشمارى و  پاســخ درســت برخورد مى كنند، در حالى كه ساكنان 
نقاط به اصطالح باالشــهرى نظير كوى استادان و متخصصين بسيار 
نااميدكننده آمارگيران را بدرقه مى كنند و خيلى ها در اين گونه محالت 

از پاسخ دادن واهمه نشان مى دهند!
واقعاً جاى اين پرســش باقى است كه ما را چه مى شود؟! . آيا آگاهى 
جامعه و مردم نسبت به تحوالت اجتماعى نارس و ابتر است، يا آزمون 
و خطاى دولت ها در اجراى يك طــرح اصالحى آنچنان ناكارآمد و 
باطل اســت كه مردم را نســبت به انجام هر برنامه جديدى بدبين و 

رويگردان ساخته است.
شايد هم اطالع رسانى ها و تشريح هر برنامه رفرومى در جامعه توسط 
مســئوالن امر براى مردم قانع كننده نيست و حس همكارى و اشتراك 

مساعى آنان را تحريك نمى كند. 
 مثًال براى اجراى هر برنامه نوگرايانه و الكترونيكى ازجمله ضرورت 
اســتفاده از ترازوى هوشمند يا دستگاه پز سراغ اصناف و حتى مطب 
پزشــكان گرفته مى شــود، اين تصور به وجود مى آيد كه دولت قصد 
كنترل ميــزان درآمد و افزايش ماليات اصناف و پزشــكان را دارد و 
نظير چنين رويكردها كه مانع اجراى بسيارى طرح  و برنامه در جامعه 

مى شود. 

معاون امور معادن سازمان صمت استان: 
298معدن در همدان وجود دارد

 اســتان همدان بر 2 روى زون ساختارى زمين شناسى كشور قرار 
گرفته است كه سنندج-سيرجان و ايران مركزى مى باشد كه قسمتى از 
شمال استان همدان بر روى زون ساختارى ايران مركزى قرارگرفته كه 
به تبع اين تنش هايى كه در طى ميليون ساليان گذشته روى اين منطقه 
از كره زمين افتاده موجب به وجود آمدن تعدادى از معادن شده است 
كه در نتيجه اســتان همدان از نظر معدنى در كشور در رنج 12 تا 16

قرار گرفته و رضايت بخش است. 
معــاون امور معادن و صنايع معدنى ســازمان صمت اســتان همدان 
در جمــع خبرنگاران گفت: با توجه به اينكه بيشــتر مواد معدنى در 
ســطح استان گسترش پيدا كرده است تاكنون 298معدن داراى پروانه 
بهره بردارى در اســتان است كه داراى تنوع مواد معدنى  هستند كه از 
تعداد 68 نوع ماده معدنى شناســايى شده در كشور 32 ماده معدنى را 
اســتان همدان در خودش جاى داده است و استان داراى تنوع معدنى 
چشمگيرى است، بنابراين از نظر زمين شناسى به استان همدان بهشت 

زمين شناسى گفته مى شود. 
 محمدهادى احمدى بيان كرد: ما 3 نوع ســنگ تعريف شده در زمين 
داريم كه شامل ســنگ هاى رسوبى، دگرگونى و آذرى است كه همه 
اينها را در استان همدان مى توانيم ببينيم و در هر نقطه از استان تمامى 

نوع سنگ هايى كه در كره زمين وجود دارد مى باشد.
 وى افزود: معادن اســتان همدان داراى تنوع معدنى از قبيل كانى هاى 
فلزى، صنعتى و سنگ هاى تزئينى و نما است كه اين نعمتى است كه 

خداوند در دل اين استان قرار داده است.
احمدى گفت: 4 معدن داراى پروانه بهره بردارى داريم كه داراى مواد 

معدنى آهنى از نوع مگنتيت و هماتيت هستند.
 به فراخورى كه 3 نوع آن مگنتيت و يك نوع آن هماتيت كه مصرف 

سيمان را دارد.
 به طــور تقريبى مى شــود گفت كــه چرخه فوالد در اســتان با يك 
حلقه گم شــده تكميل اســت كه آن حلقه در آينده نزديك با حضور 

سرمايه گذار و سرمايه گذارى آن در استان كامل مى شود. 
تمامى توليدات  معادن در حوزه موادمعدنى فلزى فرآورى مى شــود 
و اين در كشــور ويژه است كه از ســر خود معدن تا توليد فرآورى 

مى شود.
معاون امور معادن و صنايع معدنى سازمان صمت استان همدان افزود: 
در حــوزه كانى هاى صنعتى نيز در نوع ماده معدنى ســيليس به دليل 
داشتن درجه خلوص باال نمونه بارز هستيم و اين نيازمند اين بود كه 
مسئوالن در ساليان گذشته به اين فكر مى بودند كه صنايع شيشه را در 
استان توسعه دهند كه متأســفانه در اين راستا كوتاهى شده است كه 
اخيراً به فكر جبران آن هستند. و با توجه به وجود اين ماده معدنى در 
يك شــهرك صنعتى به نام شهرك صنعتى ازندريان با انجام عمليات 
فــرآورى و خردايــش  و تبديل به پودر و ميكرونيزه به اســتان هاى 

مركزى و غربى صادر ميشود.
احمدى بيان كرد: فلدسپات چغايى كه در صنايع سراميك و شيشه 
مصرف مى شــود اين نوع ماده معدنى از نظر ســديك و پتاسيك 
اســتان همدان نمونه است و به همين دليل اكثر واحدهاى فرآورى 
كشور سعى مى كنند ماده معدنى خودشان را از استان همدان تأمين 

كنند. 
و يك معدن با همين ماده معدنى در شــمال استان به عنوان فلدسپات 
آق  داغ داريم كه عمده فلدسپات تمامى واحدهاى صنعتى كه فرآورى 
ســراميك و صنايع چينى بهداشــتى را دارند تأمين مى كند و مى توان 

گفت كه در كشور نمونه شده است.
ــه  ــرى در رابط ــم رهب ــش مقام معظ ــتاى فرماي ــزود: در راس وى اف
ــتيبانى ها  ــا و پش ــد و مانع زدايى ه ــق تولي ــد و رون ــش تولي ــا جه ب
ميــزان اســتخراجش از 15هــزار تــن در 2 ، 3 ســال اخيــر بــه 400

هــزار تــن رســيد.
احمدى گفت: آندالوزيت براى نخســتين بار در كشــور در اســتان 
همدان فرآورى شــد كه عمده محصول آن صادر مى شود و در حوزه 

دولوميت ها سرمايه گذارى خاصى انجام شده است.
 دولوميت اســتان همدان داراى درجه خلوص بسيار بااليى است كه 
مثال زدنى اســت و شركت هاى بزرگ درحال سرمايه گذارى هستند و 
اخيراً شــركت شستا در نهاوند ورود پيدا كرد و معدن آن واگذار شده 
كه واگذارى اين معدن براى نخســتين بار در اســتان تمام مانع ها را 

كنار زد.
معاون امور معادن و صنايع معدنى ســازمان صمت استان همدان بيان 
كرد: ســنگ هاى تزئينى كه جزء سنگ هاى رســوبى استان هستند به 
عنوان سنگ هاى تزئينى و نما از آنها استفاده مى شود كه نام معدنى آنها 

مرمريت و تراورتن ناميده مى شود.
نوع ديگر ماده معدنى كشور كه دنبال ثبت ملى آن هستيم به عنوان 
سنگ تزئينى مشكى تويسركان است كه در دنيا بى نظير مى باشد كه 
اميدواريم بتوانيم واحدهاى فرآورى و برش سنگ مان را در استان 

تقويت كنيم و اين موضوع را گســترش دهيم، زيرا زبانزد است.
احمدى در پايان گفت: امســال براى نخســتين بــار نحوه صدور 
پروانه بهره بردارى را در اســتان اصالح كرديم كــه بتوانيم ظرف 
مــدت 2 روز آن را صــادر كنيم و يك مانعــى از بخش صنعت و 

معدن برداريم.

استاندار: 
امكان عرضه بنزين هزار و 500 تومانى در 

همدان فراهم شد
 استاندار همدان گفت: با تالش نيروهاى شركت پخش فرآورده هاى نفتى، امكان عرضه 
بنزين يارانه اى به قيمت هزار و 500 تومان با اســتفاده از كارت سوخت در جايگاه هاى 

عرضه سوخت مايع شهر همدان فراهم شد.
به گزارش ايرنا، عليرضا قاســمى فرزاد روز چهارشــنبه در بازديد از جايگاه هاى عرضه 
سوخت مايع شهر همدان افزود: از ساعت يك بامداد سه شنبه روند برخط كردن نازل هاى 
سوخت رسانى آغاز شده است و جايگاه هاى «اميد» در ميدان رسالت و «آزادى» در ميدان 

عاشــوراى همدان از روز چهارشنبه بنزين يارانه اى با قيمت مصوب هزار و 500 تومانى 
عرضه مى كنند. وى بيان كرد: اكنون در برخى از شهرستان هاى استان همچون بهار، نهاوند 
و كبودراهنگ زيرساخت هاى برخط كردن نازل هاى سوخت فراهم شده و بنزين يارانه اى 

در آنها عرضه مى شود.
قاســمى با اشاره به اينكه استان همدان 96 جايگاه عرضه سوخت مايع بنزين و گازوئيل 
دارد، گفت: اكنون 78 جايگاه در ســطح استان، خدمات ارائه بنزين آزاد به نرخ هر ليتر 3

هزار تومان و گازوئيل هر ليتر 600 تومان را به خودروها عرضه مى كنند.
وى بيان كرد: چرخه بازگشت به روند طبيعى عرضه سوخت درحال انجام است.

استاندار همدان گفت: اختالل به وجود آمده بر روى تك تك نازل ها ايجاد شده و بايد با 
اعمال تغييرات نرم افزارى، هر يك از نازل ها دوباره برنامه ريزى شود.

وى از مردم اســتان خواست با حوصله و صبر، نيروهاى شركت پخش فرآورده هاى نفتى 
را در ارائه خدمات بهتر يارى كنند. قاســمى با رد شايعات مبنى بر افزايش قيمت بنزين 
بيان كرد: شــايعه ها و اخبار ناموثق، ساخته و پرداخته افراد مغرض است و ايجاد اختالل، 
دليل قطعى سامانه عرضه بنزين و گازوئيل يارانه اى محسوب شده و با برطرف شدن اين 

اختالل، سوخت با قيمت قبل عرضه مى شود.
وى افزود: اكنون بيشتر جايگاه هاى سوخت استان همدان، به صورت آفالين بنزين به ازاى 
هــر ليتر 3 هزار تومان عرضه مى كنند و اميدواريم در كمترين زمان ممكن همه نازل هاى 
اســتان به سامانه برخط ارائه بنزين يارانه اى متصل شوند. ساعت 11 روز سه شنبه، حمله 
ســايبرى به سامانه هوشمند سوخت موجب شد تا عرضه بنزين در كشور براى ساعاتى 

متوقف شود

از فروشندگان غيرمجاز و بى هويت 
كارتخوان نخريد

افــرادى هســتند كــه 
اطالعــات كارت خود را 
اختيار  در  كامل  به صورت 
قرار  ســاير اشــخاص 
بســيار  كار  كه  مى دهند 
خطرناكى اســت چراكه 
خطر  معرض  در  مى تواند 

افراد سودجو قراربگيرد
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واليباليست همدانى امتيازآورترين 
بازيكن هفته نخست ليگ برتر شد

 فصــل جديد ليگ 
برتر واليبال باشگاه هاى 
كشــور هفته گذشته با 
آغاز  تيم  حضــور 14 

شد.
در اين رقابت ها آرمين 
رنجبــر، واليباليســت 
كه  همدانــى  جــوان 
راه ياب  باشــگاه  براى 
توپ  مريــوان  ملــل 
مى زند در هفته نخست 
خــوش درخشــيد و 

امتيازآورترين بازيكن ليگ پس از امير غفور شد.
آرمين رنجبر بلندقامت 26ســاله همدانى كه در فصل پيش رو در تيم 
راه ياب ملل مريوان در پست قطر پاسور بازى مى كند در هفته نخست 
ليگ برتر واليبال ايران توانســت با كســب 23پوين منجر به نتيجه، 

امتيازآورترين بازيكن اين هفته پس از اميرغفور باشد.
رنجبر پيش از اين هم سابقه حضور در تيم هاى پر آوازه اى چون كاله 

مازندران، سايپا، پيكان و پاس گرگان را هم در كارنامه خود دارد.
گفتنى است، سال گذشــته با كاپيتانى اين بازيكن ارزشى استان، تيم 
پاس گرگان كه متشكل از بازيكنان سرباز وظيفه واليبالى بود توانست 

امتياز حضور در ليگ برتر را كسب كند.
امســال مســابقات ليگ برتر واليبال قهرمانى باشگاه هاى كشور، جام 
گراميداشت سردارشهيد قاسم سليمانى با حضور 14تيم در يك گروه 

در حال برگزارى است.

ليگ استانى كاراته در همدان برگزار مى شود
 رئيس هيأت كاراته استان همدان از برگزارى ليگ استانى كاراته در 

همدان خبر داد.
سيد مهدى وفايى در نشست تخصصى بررسى وضعيت كاراته استان با 
حضور مديركل ورزش وجوانان استان با بيان اين خبر گفت: خوشبختانه 
امروز انگيزه بســيار خوبى در جامعه ورزش اســتان ايجاد شده است 
چراكه فردى دردآشنا با ورزش بر مديريت دستگاه ورزش استان همدان 

حاكم است.
وى افزود: در بدو ورود بــه هيأت اقدامات كوتاه مدت و بلندمدتى 
را برنامه ريزى كرديم كه بخشــى از آن اجرايى شــده و بخش ديگر 
در حــال اجرا اســت و همان طور كه قول داديم هيــأت را تا پايان 
ســالجارى ريل گذارى مى كنيم.وفايى با اشــاره به راهيابى 5 نفر از 
مربيــان و كاراته كاهاى همدانى به ميادين ملــى گفت: اميدواريم با 
برنامه ريزى هاى صورت گرفته بتوانيم در مسابقات جهانى و كشورى 

كسب مدال كنيم.
وى از برگزارى ليگ استانى كاراته براى شناسايى هرچه بيشتر ظرفيت 
كاراته كاهاى استان خبر داد و افزود: برنامه ريزى هاى الزم جهت اجراى 
اين مهم در حال انجام است. اميدواريم با حمايت هاى همه جانبه اداره كل 

ورزش وجوانان استان اين مهم محقق شود.
وفايى در پايان بر ضرورت توسعه زيرساخت ها و امكانات هيأت كاراته 
استان همدان بيان كرد و گفت: اميدواريم با حمايت هاى ويژه مديركل 
ورزش وجوانان استان امكانات و زيرساخت هاى ورزشى هيأت كاراته 

استان به روز شود.
مديركل ورزش وجوانان اســتان نيز در اين نشست راهيابى نمايندگان 

استان به ميادين ملى كاراته را نتيجه اتحاد و همدلى دانست.
حميد سيفى بيان كرد: امروز در تالش هستيم تا با همراهى و هماهنگى 
همه جانبه و برنامه ريزى دقيق شاهد حضور نمايندگان استان همدان در 

بازى هاى آسيايى و المپيك 2024 باشيم.
وى بر ضرورت برگزارى دوره هاى دانش افزايى و مهارت آموزى ويژه 
ورزشكاران، مربيان و داوران تأكيد كرد و گفت: امروز بايد از فرصت ها 
و ظرفيت هاى موجود براى توسعه هرچه بيشتر ورزش و جوانان استان 

استفاده كنيم.
مسابقات سپك تاكرا با كردستان

 مسابقات سپك تاكرا بزرگداشت هفته تربيت بدنى با حضور تيم هاى 
كردستان و همدان برگزار شد. اين رقابت ها با حضور 2 تيم از كردستان 
و 4تيم از شهر همدان در سالن سردار شهيد سليمانى همدان برگزار شد.

در پايان تيم همدان قهرمان شد، تيم شهيد سليمانى به مقام دوم رسيد و 
تيم شهرستان قروه مقام سوم را كسب كرد.

ورزش فراتر از مسابقه و هويت بخش
 به جامعه 

 حســن يزدانى قهرمان و مدال آور المپيك و جهان در مســابقات 
قهرمانى جهان در اســلوى نروژ با شكســت ديويد تيلور، كشتى گير 

آمريكايى، موفق به كسب مدال طال شد.
مسابقه اى كه نه براى يزدانى و جامعه كشتى كشور، بلكه براى  بسيارى 
از ما حساسيت بااليى داشت. يزدانى كه در مسابقات جهانى و المپيك 
گذشــته چندين بار مغلوب تيلور شده بود  تحت فشار روانى بسيار 

بااليى قرار داشت.
شدت استرس وارده بر يزدانى به اندازه اى بود كه اين جوان جويبارى 
هر لحظه كه مسابقات نزديكتر مى شد بيشتر تحت فشار و هيجان قرار 

مى گرفت و اين استرس خود را در ظاهر او هم نمايان مى كرد.
هر لحظه فرياد تقالى پيروزى ميليون ها ايرانى بلندتر شــنيده مى شد.  
اين بار يزدانى بايد به هر شكل ممكن مسابقه را مى برد. انگار اين برد 
براى بسيارى از ايرانيان دفاع از حيثيت كشور و كسب جايگاه از دست 

رفته گذشته بود.
يزدانى روزهاى بسيار سختى را با استرس و ترس از شكست دوباره 
گذرانده بود. به لحاظ ذهنى، روانى و اجتماعى تحت هجمه بااليى از 
طرف جامعه قرار داشت. هر روز سيلى از پيام هاى با محتواى متفاوت 
انگيزشى و حتى تخريبى را دريافت كرده بود و دراين ميان يزدانى بود 

كه هر لحظه بيشتر تحت فشار قرار مى گرفت.
 تصور شكســت دوباره از تيلور و در ادامه مواجهه با طرفدارانش او 
را در تنگناى عجيبى قرارداده بود. يزدانى، اما اين بار بر خالف دفعات 
قبل از ســد تيلور گذشت. به يكباره ســيلى از پيام ها و واكنش هاى 

هيجانى مثبت و ستايش كننده سرازير شد.
پيام هايــى كه اگر يزدانى بازى را واگذار كرده بود روى ديگر ســكه 
بودند و چه بســا تمام تالش هاى او را زير سؤال مى بردند. اتفاقات از 
اين دســت در ورزش ما كم رخ نداده و  ورزشــكاران بسيارى را در 
خود اســير كرده است. اما چرا؟ ورزش كه ايجاد شده تا مايه دوستى، 
ابراز عشق، سالمت و افتخار در جامعه باشد، اما به راحتى در مقاطعى 
تبديل به ابزارى براى ابراز خشونت، تخطى به حريم شخصى و توهين 

و تحقير مى شود.
ورزش همواره در همه نوع آن در ارتباط تنگاتنگى با جامعه و نيروهاى 
آن است و از اين رو تحليل جامعه شناختى آن و بررسى مجموعه اى از 

عوامل اجتماعى و روانى زيربنايى از اهميت بااليى برخوردار است.
 ورزش است كه مى تواند بسيارى از نيازهاى جسمى، روحى، عاطفى، 
اجتماعــى و اقتصادى مردم را تأميــن كند و همين نيازها تعيين  كننده 

چگونگى اقبال و توجه به سبك و سياق آن مى باشد.
محبوب بودن ورزشى خاص بين مردم يك جامعه برآمده از فرهنگ، 
شــرايط محيطى، جمعيتى و اجتماعى آن جامعه اســت و از طرفى 

تأثيرات اجتماعى اين اتفاقات هم روى ديگر سكه است.
تبيين و تحليل جامعه شناختى ورزش سابقه چندانى در كشور ندارد و 
به دليل فقدان جامع نگرى معموالً تحليل هاى ورزشى يك سويه فاقد 
ژرف نگرى اســت . در حالى كه اگر بخواهيم ورزشى پويا و قدرتمند 
داشــته باشيم و در كنار آن ورزشــكارانى مبدع، مبتكر و در عين حال 
سالم به لحاظ جسمى و ذهنى داشته باشيم بايد نگاهمان به جريانات 

اجتماعى و روانى جامعه هم باشد.
آيا حركت هاى هيجانى تشويقى و تخريبى موجود در جامعه در مقابل 
اتفاقات ورزشــى ريز و درشت ناشى از شرايط و ساختارهاى زيرين 
جوامع نيســت؟ تخريب و فشار وارده بر يزدانى و ورزشكاران بسيار 
ديگر را مى توان نمونــه اى از همين تعامل و تقابل دوطرفه ورَزش و 
جريانــات و نيروهاى اجتماعى دانســت. ورزش چيزى فراتر از يك 
مســابقه است و ابزار بســيار مهمى براى ايجاد حس رضايتمندى در 

ميان مردم جامعه است.
ورزش موجب ايجاد همبســتگى و اتحاد در يك ملت مى شود و به 
نوعى موجب انســجام و هويت بخشى به يك ملت مى شود و وسيله 
بسيار مهمى براى معرفى و شناختن فرهنگ يك ملت و جامعه است. 
مردم يك كشور هويت، فرهنگ و ارزش هاى راستين خود را در يك 
مســابقه ورزشــى و نتيجه حاصل از هم مى بينند و اين خود به معنى 

اهميت فوق العاده باال پيدا كردن يك مسابقه براى مردم مى شود.
در كنار نكات گفته شــده، مســأله مهم وجود سازوكارهاى حمايتى 
موجود اســت كه مى تواند تعادل الزم را بــراى تأمين اين نيازها در 
كنار حفظ و صيانت از حريم افراد فراهم كند. در چنين شرايطى كمتر 
شــاهد اتفاقات و شرايط پيش آمده براى ورزشكاران و افتخارآفرينى 

ملى خواهيم بود.
ورزشكاران در فضايى امن و به دور از تنش و استرس و با ذهنى رها 

نهايت انرژى خود را صرف كسب بهترين نتيجه خواهند كرد.
*    كبرى هنرى لطيف پور

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

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

برابر رأي شماره 140060326034000798  هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
همــدان - ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضــي آقاى على محمدى انور فرزند 
محمدعلى به شماره شناسنامه 3079 صادره از همدان در ششدانگ يك باب ساختمان به 
مساحت 220 مترمربع پالك 10569 فرعى از 175 اصلى واقع در حومه بخش دو خريداري 
مع الواسطه از مالك رسمي آقاى حسينعلى سلطانى فتحيان فيض محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 1006)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/07/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/06

حميد سلگى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

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

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

برابر رأي شــماره 140060326006000656 مورخه 1400/06/04 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى حســن رفيعى 
فرزند حيدر به شماره شناسنامه 2 كدملى 3933300436 در ششدانگ يك قطعه زمين 
كشاورزى به مساحت 46995 مترمربع قسمتي از پالك 31 اصلي واقع در روستاى آرته 
بالغ بخش 3 مالير خريدارى از مالك رســمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. (م الف 255)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/07/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/05

حسن ابراهيم قاجاريان- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

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

برابر رأي شــماره 140060326034000794  هيأت اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبــت ملك همدان - ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى پرويز صنايعى 
وصال فرزند گل محمد به شماره شناســنامه 860 صادره از بهار در ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 281/68 مترمربع پالك12682 فرعى از يك اصلى واقع در حومه بخش 
دو همدان خريداري (مع الواسطه) از مالك رســمي آقاى محمد مرادى محتشم محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
م الف 1009)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/07/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/06

حميد سلگى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

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

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

برابر رأي شــماره 140060326006000653 مورخه 1400/06/04 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم اقدس كوره وند فرزند 
حسين به شماره شناسنامه 144 كد ملى 3931012247 صادره از مالير در ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعى به مساحت 129561/48 مترمربع قسمتي از پالك 31 اصلي واقع در 
اراضى روستاى آرته بالغ بخش 3 مالير خريدارى از مالك رسمى محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 257)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/07/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/05

حسن ابراهيم قاجاريان-  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

آغاز خوب شهردارى و اميد به آينده
 تيم تازه وارد شهردارى همدان به رقابت هاى ليگ دسته يك قهرمانى كشور، نتايج خوبى در 

هفته هاى ابتدايى كسب كرد تا نشان دهد آنها سوداى ليگ برترى شدن در سر دارند.
تيم فوتبال شــهردارى همدان كه فصل گذشته در گروه دوم رقابت هاى ليگ دسته دوم به مقام 
قهرمانى رســيد تا به صورت مستقيم راهى رقابت هاى ليگ دســته يك فوتبال كشور شود، با 
آغازى خوب در اين مســابقات نشان داد سوداى شگفتى آفرينى و احتماالً صعود به ليگ برتر 

را در سر مى پروراند.
شــهردارى پس از صعود، با حفظ شاكله و استخوان بندى، دست به تقويت و ترميم در برخى 

نقاط زد تا گام هاى خوبى در ليگ دسته يك بردارد.

شاگردان رضا طالئى منش ابتدا كار خود را با پيروزى پر گلى برابر ماشين سازى در تبريز آغاز 
كردند و پس از آنكه تيم ريشه دار و قديمى را خارج از خانه با نتيجه 4 بر صفر شكست دادند، 
در خانه خود مقابل يك مدعى ديگر به اســم ملوان در حالى تن به تساوى بدون گل دادند كه 

بر جريان بازى تسلط داشته و بارها تا آستانه دستيابى به گل پيش رفتند.
با اينكه در هفته دوم براى صحبت از سقوط يا صعود كردن تيم ها بسيار زود است، اما شهردارى 
همدان را مى توان يكى از تيم هايى دانست كه با هدف صعود راهى اين رقابت ها شده است و 

مى تواند در نخستين سال حضورش در ليگ يك شگفتى ساز شود.
شــاگردان رضا طالئى منش در پايان هفته دوم با 4 امتياز، 4 گل زده و بدون گل خورده پس از 

خيبر و قشقايى، در رده سوم جدول قرار گرفته اند. 
اين تيم يكشنبه هفته آينده در سيرجان به مصاف آرمان گهر سيرجان مى رود.

مسابقه دال پالن در رزن
 مسابقه بومى و محلى دال پالن با شعار زنان، مديريت سالمت، مهار كرونا 

با حضور 15تيم در شهرستان رزن برگزار شد.
يك دوره مســابقه دال پالن ويژه بانوان توســط هيأت همگانى با همكارى 
شبكه بهداشت ودرمان در سالن ژيمناســتيك رزن با حضور 15 تيم 3 نفره 

برگزار شد.
تيم هــا به صورت 2 حذفى با يكديگر به رقابــت پرداختند و در نهايت تيم 
پيروزى متشــكل از عسل اكبرى، محدثه سلطانى و زهرا يوسفى توانست به 

عنوان قهرماني دست پيدا كند.
در پايان از تيم برتر با اهداى جايزه تقدير شد.

 رقابت هاى فوتبال ليگ دسته دوم قهرمانى 
باشــگاه هاى كشــور جــام آزادگان در محل 

سازمان ليگ قرعه كشى شد.
در ايــن رقابت ها 28تيم حضور دارند كه به 2

گروه تقسيم شدند تا رقابت هاى خود را براى 
صعود به دســته يك باشــگاه ها از 17 آبان ماه 

آغاز كنند.
ــم  ــده تي ــام ش ــى انج ــاس قرعه كش ــر اس ب
فوتبــال پــاس همــدان در گــروه دوم بــا 
ــرز،  ــان الب ــه، گل ريح ــود ارومي ــاى ن تيم ه
مــس نويــن كرمــان، شــهيدقندى يــزد، 
ــران،  ــد ته ــپاد الون ــرى، اس ــاهين بندرعام ش
ــران،  ــاب ته ــهر، عق ــارس بندرماهش خليج ف
ــار  ــواز، مهي ــن اه ــورد، فوالدنوي ــرك بجن ات
ايمــان ســبز شــيراز، شــهردارى نوشــهر و ون 

ــد.  ــروه ش ــان همگ ــش جه ــارس نق پ
اين رقابت ها قرار اســت از تاريخ 17 آبان ماه 
به صورت رفت و برگشــت انجام شود و در 
نخســتين هفته اين رقابت ها پاس همدان بايد 
در اصفهان و به مصاف ون پارس نقش جهان 

برود.
برنامه كامل دور رفت ليگ دسته دوم 

هفته نخست
.................  شهردارى نوشهر مس نوين كرمان 
خليج فارس ماهشهر.............  ايمان سبز شيراز
نود اروميه..........................  شاهين بندرعامرى
اسپاد تهران ...........................  گل ريحان البرز
اترك بجنورد.......................  فوالد نوين اهواز
شهيد قندى يزد ..........................  عقاب تهران
ون پارس نقش جهان.................  پاس همدان  

هفته دوم
شاهين بندرعامرى................  مس نوين كرمان 
گل ريحان البرز..............  خليج فارس ماهشهر
فوالد نوين اهواز...................  شهيد قندى يزد
.......................  اترك بجنورد شهردارى نوشهر
پاس همدان..................................  اسپاد تهران
ايمان سبز شيراز ............................  نود اروميه
................  ون پارس نقش جهان عقاب تهران 

هفته سوم
.......................  اترك بجنورد مس نوين كرمان
............  پاس همدان خليج فارس بندرماهشهر 
شاهين بندرعامرى................  ايمان سبز شيراز
............................  گل ريحان البرز نود اروميه 
........  فوالد نوين اهواز ون پارس نقش جهان 
شهيد قندى يزد ...................  شهردارى نوشهر

اسپاد تهران..................................  عقاب تهران
هفته چهارم

ايمان سبز شيراز...................  مس نوين كرمان
.................... خليج فارس ماهشهر عقاب تهران 
گل ريحان البرز ................  شاهين بندرعامرى
فوالد نوين اهواز..........................  اسپاد تهران
..........  ون پارس نقش جهان شهردارى نوشهر
اترك بجنورد.........................  شهيد قندى يزد
پاس همدان ...................................  نود اروميه 

هفته پنجم
..................  شهيد قندى يزد مس نوين كرمان 
خليج فارس ماهشهر............  فوالد نوين اهواز
.....................  پاس همدان شاهين بندرعامرى 
گل ريحان البرز....................  ايمان سبز شيراز
اسپاد تهران...........................  شهردارى نوشهر
نود اروميه....................................  عقاب تهران
................اترك بجنورد ون پارس نقش جهان 

هفته ششم
..................  گل ريحان البرز مس نوين كرمان 
...........  خليج فارس ماهشهر شهردارى نوشهر 
عقاب تهران.......................  شاهين بندرعامرى
فوالد نوين اهواز ...........................  نود اروميه
شهيد قندى يزد ............ ون پارس نقش جهان
پاس همدان ........................... ايمان سبز شيراز
اترك بجنورد ...............................  اسپاد تهران

هفته هفتم
.........  مس نوين كرمان ون پارس نقش جهان 

خليج فارس ماهشهر..................  اترك بجنورد
شاهين بندرعامرى...............  فوالد نوين اهواز
گل ريحان البرز ..........................  پاس همدان
نود اروميه.............................  شهردارى نوشهر
اسپاد تهران ...........................  شهيد قندى يزد
ايمان سبز شيراز........................... عقاب تهران  

هفته هشتم
........................  پاس همدان مس نوين كرمان 
...............  خليج فارس ماهشهر شهيدقندى يزد
..............  شاهين بندرعامرى شهردارى نوشهر 
.........................  گل ريحان البرز عقاب تهران 

فوالد نوين اهواز..................  ايمان سبز شيراز 
...................اسپاد تهران ون پارس نقش جهان 
اترك بجنورد..................................  نود اروميه  

هفته نهم
اسپاد تهران ..........................  مس نوين كرمان
خليج فارس ماهشهر.....  ون پارس نقش جهان
..................   اترك بجنورد شاهين بندرعامرى 
گل ريحان البرز....................  فوالد نوين اهواز
ايمان سبز شيراز...................  شهردارى نوشهر
نود اروميه..............................  شهيد قندى يزد
پاس همدان ................................  عقاب تهران  

هفته دهم
........................  عقاب تهران مس نوين كرمان 
اسپاد تهران ....................  خليج فارس ماهشهر
شهيد قندى يزد ................  شاهين بندرعامرى
..................  گل ريحان البرز شهردارى نوشهر 

فوالد نوين اهواز ........................  پاس همدان
اترك بجنورد .......................  ايمان سبز شيراز

...................  نود اروميه   ون پارس نقش جهان 
هفته يازدهم

خليج فارس ماهشهر.............  مس نوين كرمان
شاهين بندرعامرى........  ون پارس نقش جهان
گل ريحان البرز ........................  اترك بجنورد
.......................  فوالد نوين اهواز عقاب تهران 
پاس همدان .......................... شهردارى نوشهر
ايمان سبز شيراز....................  شهيد قندى يزد
..................................   اسپاد تهران نود اروميه 

هفته دوازدهم
...............   فوالد نوين اهواز مس نوين كرمان 
خليج فارس ماهشهر.......................  نود اروميه
اسپاد تهران........................  شاهين بندرعامرى
شهيد قندى يزد ....................  گل ريحان البرز
........................  عقاب تهران شهردارى نوشهر 
اترك بجنورد ..............................  پاس همدان
.........  ايمان سبز شيراز   ون پارس نقش جهان 

هفته سيزدهم
...........................  مس نوين كرمان نود اروميه 
........  خليج فارس ماهشهر شاهين بندرعامرى 
گل ريحان البرز ...........  ون پارس نقش جهان
فوالد نوين اهواز .................  شهردارى نوشهر
پاس همدان ............................ شهيد قندى يزد
يزد ايمان سبز شيراز.....................  اسپاد تهران
.............................  اترك بجنورد عقاب تهران 

امروز روز جهانى 
جودو است
 امروز 28 اكتبر به نام روز جهانى جودو 

نامگذارى شده است. 
ورزش جودو يكــى از ورزش هاى قديمى 
در كشور ژاپن و بنيانگذار آن استاد جيگارو 

كانواست. 
واژه جــودو از تركيب 2 كلمــه (جو) به 
معنــاى ماليمــت  و واژه (دو) بــه معنى 
اصــل و يا روش اســت. لغــت (جو) از 
ورزش «جوجيتســو» مشتق شده كه توسط 
ســامورائى ها مورد استفاده قرار مى گرفت. 
پس جــودو را تحت عنوان روش ماليمت 

ترجمه كرده اند.
منشــأ جودو از هنر رزمى جوجيتسو است 
و در ســال 1932 توسط فردى ژاپنى به نام 

جيگارو كانو پايه گذارى شد.
 فدراســيون جودو ايران نيز در 11 دى ماه 
1354 به طور رســمى به وجــود آمد. اين 

سازمان عالى ترين سازمان جودو در ايران و 
مورد تأييد كميته ملى المپيك است.

در اواخــر دهه 1330 ، 2 نفر افســر پليس 
به نام بهروز سرشــار و انوشيروان شهيدى 
جهت بازديد به آكادمى پليس ســوئد اعزام 
شدند و در آنجا با تمرينات جودو كه توسط 

دانشجويان انجام مى شد آشنا شدند.
 در سال 1348 گروه دوم از شهربانى شامل 
سرشار، صنعت كاران و مهديزان جهت طى 
دوره جودو به كودوكان اعزام شدند كه در 
مراجعت از طريق تربيــت بدنى نيروهاى 
مســلح موظف به تشــكيل انجمن كشور 

(نيروها) شدند. 
در ســال 1351 نخســتين مسابقات جودو 
رسمى بين دانشــجويان دانشگاه ها برگزار 
شد كه تيم دانشكده افسرى شهربانى به مقام 

قهرمانى رسيد.
 در 11دى ماه 1354 فدراسيون جودو ايران 
رســميت يافت و بهروز سرشار نخستين 

رئيس فدراسيون جودو ايران شد.
در سال 1964 جودو به عنوان يك ورزش 

المپيكى شــناخته شــد. عالوه بر المپيك، 
امروزه در سراسر دنيا تورنمنت هاى ديگرى 

هم براى جودو وجود دارد. 
 تاريخ دقيقى از ورود ورزش جودو به استان 
همدان در دسترس نيست، اما به گفته جالل 
نصرپور (كه سال ها رياست هيأت جودو در 
اســتان همدان را بر عهده داشت و اشراف 
كاملى بر اين رشــته دارد)، رضا بخشى زاده 
در سال 1360 جودو را در همدان رواج داد.

 وى به همراه برادران نايينى در سالن تختى 
همــدان به آموزش اين رشــته پرداختند و 
مهدى محرمى نيز نخســتين رئيس هيأت 
همــدان بود و عباس پاييزى نيز دبير هيأت 

بود.
از قهرمانان جودو استان مى توان به عليرضا 
فرشچى، حســين نايينى، برادران ايجازى، 
يوسف غالمى و محمود بهادرى اشاره كرد.

پيشكسوتان اين رشته در همدان معماريان 
از تويسركان، محمد پارسا، صادق نوروزى، 
على فاتحى از همدان و نجفى، مقصودى و 

محمودى از بهار هستند.

ليگ دسته دوم قرعه كشى شد 

پاس در هفته نخست در نقش جهان 

مسابقات بدمينتون در مالير
 مسابقات بدمينتون گراميداشت هفته تربيت بدنى 
و ورزش در ســالن هاى انقالب و شــهداى خلبان 

مجموعه ورزشى كوثر شهرستان مالير برگزار شد.
يك دوره مســابقات بدمينتون گراميداشــت هفته 
تربيت بدنــى و ورزش بــا هدف ايجــاد انگيزه و 
تشــويق جوانان به ورزش و معرفى مستعدان اين 
رشته ورزشى با همكارى هيأت بدمينتون و ادارات 
ورزش وجوانان و آموزش وپرورش در ســالن هاى 
انقالب و شــهداى خلبان مجموعه ورزشــى كوثر 
اين شهرســتان با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى 
برگزار شــد.بيش از 30 نفر در 4رده سنى نونهاالن، 
نوجوانــان، جوانان و بزرگســاالن در اين دوره از 
مسابقات شركت كردند و در ديدارهايى دوستانه و 
جذاب براى كسب مقام و رتبه برتر با هم به رقابت 
پرداختند.در پايان با اهداى حكم قهرمانى و هدايايى 

از نفرات برتر اين مسابقات تجليل و تقدير شد.
شــايان ذكر است، ارشيا اديب پور قهرمان نوجوانان 
اين مسابقات نوزدهم آبان ماه سالجارى در استان قم 
در مرحله نهايى مسابقات قهرمان كشورى شركت 

مى كند.
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يادداشت 

نوشدارو قبل از مرگ سهراب 
 ميراث فرهنگى و آثار تاريخى در هر كشور شناسنامه و هويت يك 
ملت است و در سراسر جهان سعى در حفظ و مرمت آن جهت انتقال 
به نســل هاى بعدى مى شود؛ اما متأسفانه در بسيارى از نقاط ايران آثار 
تاريخى بر اثر بى توجهى و غفلت مسئوالن و مردم يكى پس از ديگرى 

در سكوت فرو ريخته و نابود مى شوند.
امروز نتيجه اين تغافل را در 2 اســتان فارس و اصفهان شاهد هستيم. 
2 اســتانى كه موزه شــهر تاريخى ايران محســوب مى شوند و داراى 
ارزش جهانى هستند؛ در سال هاى اخير در شهر شيراز با احداث گذر 
بين الحرمين كه بارگاه شاهچراغ را به حرم آستانه متصل مى كند، شاهد 

اين امر هستيم. 
در قالــب اجراى اين طرح خانه ها و محله هــاى تاريخى با ارزش كه 
در سراســر ايران بى نظير و انگشت شمارند مورد بى مهرى شديد قرار 

گرفته اند.
ــا بــر گفتــه مديــر طــرح ملــى مستندســازى خانه هــاى تاريخــى   بن
ايرانــى، 87 خانــه تاريخــى و چنديــن حمــام بــا ارزش ثبــت نشــده 
تخريــب شــدند و بناســت بــه جــاى آنهــا مراكــز تجــارى، اقامتــى 

و هتــل ســاخته شــود.
 در ســفر اخيــر هيأت دولــت بــه شــيراز تصميــم گرفتــه شــد بافــت 
ــود و  ــازى و بهســازى ش ــاه چراغ، نوس ــارگاه ش ــراف ب تاريخــى اط
ايــن تصميــم منجــر بــه تخريــب گســترده خانه هــاى تاريخــى شــده 

اســت.
ــه  ــدوده 927 خان ــن مح ــئول در اي ــام مس ــن مق ــه اي ــا برگفت  بن
تاريخــى وجــود دارد كــه بيــش از 500 خانــه بــه لحــاظ تاريخــى و 

ــتند.  ــاده هس ــد فوق الع ــيراز در ح ــه كارى ش ــات آيين در تزئين
ايــن خانه هــا قاجــارى و تعــدادى مربــوط بــه دوره زنديــه هســتند 
ــز رســيده اند و بيشــتر ســاكنان  ــى ني ــه ثبــت مل ــا ب و برخــى از آنه
ــد . ــت كرده ان ــان را درياف ــروش منازل ش ــه ف ــا ابالغي ــن خانه ه اي

 بــه خاطــر داشــته باشــيم كــه بافت هــاى تاريخــى، عمومــًا كهنــه و 
نيازمنــد مرمــت هســتند و نبايــد بــه بهانــه فرســوده بــودن، كمــر بــه 

تخريــب آنهــا ببنديــم.
  هتل هــا و مراكــز خريــد در كشــور بســيار ســاخته شــدند و 
مى شــوند، امــا آنچــه تكــرار نمى شــود آثــار تاريخــى اســت.

ــئوالن  ــردم و مس ــى م ــر بى توجه ــر اث ــز ب ــان ني ــتان اصفه در اس
و  درنورديــده  را  دشــت ها  فروچاله هــا  آب،  ســوء مديريت  و 
ــان و  ــدان نقش جه ــى مي ــهر تاريخــى يعن ــوزه ش ــن م ــب اي ــه قل ب
ــيده اند و شــكاف هاى ناشــى  ــام رس ــاى تاريخــى و مســجد ام پل ه
ــدار شــده اند. ــار پدي ــن آث ــوان اي ــر و نات ــن پي ــر ت ــل ب ــن تغاف از اي

 بيم آن مى رود كه در ســال هاى نزديك، شاهد فروريختن آنها باشيم؛ 
آثارى كه نه متعلق به ما ايرانيان، بلكه متعلق به جهان است.

استان اصفهان يادگارهايى از بيشتر ادوار تاريخى ايران را در دل خود 
جاى داده است و داراى 5 اثر ثبت شده جهانى است.

 وضعيــت امروز اصفهان عنايــت ويژه متوليان امر و دل ســوختگان 
ميراث فرهنگى را مى طلبد و اگر در اين فرصت اندك چاره نكنيم، در 
آينده نه چنــدان دور، آثار تاريخى اصفهان را تنها در قاب عكس هاى 
يادگارى خواهيم ديد. همچون كاخ هاى نمكدان، عمارت كاله فرنگى 

و... .
اميدواريم تا دير نشده؛ متوليان امر با تصميمى عاجل و عزمى راسخ از 

اين فاجعه فرهنگى جلوگيرى كنند.

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى : سيده ثريا جاللى
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 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)
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■ حديث:
رسول اكرم (ص):

هنگامى كه به كودكان قولى مى دهيد، به آن عمل كنيد؛ زيرا آنان مى پندارند شما روزيشان را 
مى دهيد.
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■ دوبيتى بابـاطاهـر 
 بغير از معصيت چيزى نديدى                                از آن روزى كه ما را آفريدى
 ز ما بگذر شتر ديدى نديدى                                             خداوندا بحق هشت و چارت

هفتههفته بيمه سالمت  بيمه سالمت گرامى بادگرامى باد
سامانه تلفنى 1666 پاسخگوى سواالت و مشكالت بيمه شدگان گرامى

ن تان ھمدا ت ا ه سال ل  ی اداره  و ط ع نننننروا تتتتتتتااااننننن ھھھھمممددداااا تتتتت اااا ههه سسسالالالالالال للللللل  ااادددددااااررررهههه  

مريم مقدم »
 هميشه هم خبر از تخريب و نامهربانى آدم هاى 
امروز با ميــراث ديروز نيســت. گاهى ميان حجم 
ســنگينى از ناماليمــات در كوچه پس كوچه هــاى 
شــهر خبرهاى خوب و اميدواركننده هم به گوش 

مى رسد. 
سرمايه گذارى از راه مى رسد كه معتقد است هميشه 
سود اقتصادى در ساخت وساز نيست، بلكه مى توان 
با صرف ســرمايه با هدف نجات يك خانه تاريخى 
هم در مسير اعتالى داشته هاى تاريخى گام برداشت 
و هم مســير كســب درآمد براى مناطق اطراف اين 

خانه ها را موجب شد.
در حالــى كــه فضــاى انتشــار اخبــار از حوزه 
ميراث فرهنگى و شهردارى به سمت وسوى تخريب 
ابنيه تاريخى اين روزها مى رود گذارمان به محله اى 
مى افتد كه كارگران در آن مشــغول احياى خانه اى 

هستند كه تاريخى است.
خانه اى در يــك محله قديمى بــا ردپاى معمارى 
قديم كه هنوز هم اين نشــانه هاى واجد ارزش در 

آن هويداست.
محلــه «چرچره» قديم و «ســاعى» امروز، منطقه اى 
است در تقاطع كوچه پس كوچه هاى خيابان ميرزاده 
عشــقى با خيابان خواجه الرشيد در شهر همدان. در 
اين يك خانه تاريخى كه مى توانســت سرنوشــت 
مدرســه ظفر، خانه شــيرى و يا خانه هاى تخريب 
شده كبابيان را پيدا كند حاال براى زنده ماندن توسط 

سرمايه گذار در حال دست وپا زدن است.  
كنج دنج اين محله خانه اى قديمى جاى خوش كرده 
است كه شايد اگر سرمايه گذار فعلى بنا را خريدارى 
نكرده بود قبل از به ثبت ملى رســيدن امروز شاهد 

تخريب اين بناى واجد ارزش تاريخى بوديم.
اين بنا، معروف به «خانه نورى مقدم» است، خانه اى 

متعلق به دوره پهلوى كه اين روزها  فازهاى مرمتى 
را از سر مى گذراند.  

وقتى وارد محوطه ساعى شــويد احساس خواهيد 
كرد معمارى قديمى خانه همه محله را كه خانه هاى 
قديمى آن يكى يكــى رنگ ورويى امروزى به خود 

گرفته اند تحت تأثير قرار داده است.  
 مرمت مصالح را با ظرافت انجام مى دهيم

مهنــدس ناظر پــروژه مرمت خانــه نورى مقدم از 
روند كار مرمت اين بنا چنين گفت: مرمت شــامل 
اليه بردارى، جداره سازى نماى بيرونى، ساب زدن،  
بندكشى و ســاير موارد ديگر اســت. براى مرمت 
مصالح را با ظرافت مرمت و يا شبيه ســازى مى كنيم 
به گونه اى كه طــرح آجرهاى قديمى بنا را با دقت 
به نجار مى دهيم و شــابلون شبيه ســازى آن ساخته 
مى شــود و بعد آن مدل را به استادكارى كه كارگاه 
آجرســازى را در حيــاط خانه راه انداخته اســت 
تحويل مى دهيم تا يكى يكى آجرها را شــبيه مصالح 

قبل تراش داده و درست كند.
مازيار صارمى افــزود: دور تا دور ديوارهاى اصلى 
گربه روهايــى را تعبيه كرده ايم تــا رطوبت ديوارها 
را بــا مصالح جذب كنيم تا عمر ديوارها را بيشــتر 
كنيم. سقف هاى چوبى خانه را نگه داشتيم و مرمت 

مى كنيم تا معمارى قديمى خانه حفظ شود. 
در فرايند مرمت اين بنا، اليه هاى بازسازى سال هاى 
پيش را از روى ديوار با حساســيت برداشتيم و به 

مصالح سنگى كه از ســنگ هاى ديوين همدان بود 
دست پيدا كرديم. ما با دستگاه هاى حساس اقدام به 
برداشت مصالح قبل كرديم تا توانستيم قالب اصلى 

و تاريخى بنا را دوباره متولد كنيم.
وى با اشــاره به معمارى خــاص خانه كه مى تواند 
پس از مرمت و احيا بيانگر هنر معمارى ايران باشد، 
گفت: از شاخصه هاى اين بنا، آجركارى پركار متنوع 
و معمارى درون گراســت كه متعلق به اوايل پهلوى 
است و به سبك بناهاى درون گرا ساخته شده است.

 عمده مصالح به كار رفته در اين بنا سنگ در قسمت 
پى و آجر در جداره ها اســت و تزئينات آجركارى 
به صورت برجسته، خفته و راسته است و اين بنا به 
لحاظ سبك معمارى در رديف بناهاى سنتى است.

از نــگاه مــن مرمــت اين بنــا مى توانــد محله را 
توســعه محور متحول كند كما اينكه اكنون شــاهد 
تغيير مشــاغل مغازه هاى اطراف خانه به مشــاغل 
مرتبط با حوزه گردشگرى هستيم و اين يعنى تحول 

كسب درآمد در منطقه. 
 حمايت از مرمت خانه ها

 انگيزه اى براى ديگر سرمايه گذاران

رئيس اداره ميراث فرهنگى شــهر همدان در حاشيه 
بازديد از فرايند مرمت خانه نورى مقدم در گفت وگو 
با همدان پيام، گفت: اين اتفاق نور اميدى است براى 
حفظ ابنيه تاريخى چراكه ورود سرمايه گذار و اقدام 
به حفــظ ميراث فرهنگى توســط بخش خصوصى 

مى تواند بيانگر اشاعه فرهنگى قابل توجه باشد.
مجيــد جهانگيرى افــزود: ايــن چنيــن بناهايى 
هويت مردم همدان اســتو  اميدواريم در راســتاى 
فرهنگ ســازى و جذب گردشــگر بتوانيم با هدف 
تحــول اقتصاد محالت شــاهد پا پيش گذاشــتن 
سرمايه گذاران ديگر براى خريد و مرمت خانه هاى 

ديگر كه واجد ارزش تاريخى هستند، باشيم.
وى بيان كرد: مرمت، احيا و بهسازى آثار تاريخى و 
باستانى به نوعى سرمايه گذارى در بخش عمرانى به 
حساب مى آيد كه اين امر نيز زمينه توسعه اقتصادى 

در مناطق و محالت شهر را در پى خواهد داشت.
 توجه بــه اين اماكن و تالش براى مرمت و احياى  
چنيــن خانه هايى با برنامه حمايت از ســرمايه گذار 

همواره در دستور كار ميراث فرهنگى است. 
چه بســا پس از پايان مرمت ايــن خانه و تعريف 
كاربرى مناســب انگيزه براى ديگر ســرمايه گذاران 
براى ادامه چنيــن راهى ايجاد شــود كه اين خود 

اهميت ويژه اى دارد. 
 اشتياق زندگى در بافت هاى تاريخى 

و رونق كسب وكار 

ســرمايه گذار خانه تاريخــى نورى مقــدم، اما در 
مــورد انگيزه و توضيح چرايــى اين تصميم گفت: 
فرهنگ ســازى و اجــراى برنامه هــاى موفــق در 
بافت هاى تاريخى ســاكنان اين بافت ها را مشتاق به 

زندگى در اين مناطق مى كند.

 اجراى طرح هاى مشاغل خانگى و رونق گردشگرى 
با ايجاد زيرساخت هاى الزم در اين مناطق عالوه بر 
رونق كســب وكار موجب ايجاد اميد به زندگى در 

بين ساكنان مى شود.
رامبد صداقت بيان كرد: خانه هاى تاريخى در همدان 
يكى از مواردى هســتند كه نشانگر هويت اين ديار و 
تمدن كهن آن هســتند. به همين دليل حفاظت از اين 
بناها امرى الزم و حياتى است. با اين حال براى اينكه 
در چارچوب اقتصاد بتوان به اين مبحث پرداخت، بايد 
به منفعت آن نيز توجه كرد. اگر در چارچوب مسائل 
اقتصادى به فرهنگ نگاه كنيم، خانه هاى تاريخى نيز از 

مقوله سرمايه به حساب مى آيند.
بــه گفته وى مرمــت خانه هايى كــه واجد ارزش 
تاريخى هستند موجب حفظ و نگهدارى بافت هاى 
تاريخى توسط ســاكنان اين مناطق مى شوند و اين 
يعنــى حفظ ميــراث غنى به واقع ســود اقتصادى 
هميشه در ساخت وساز نيســت. گاهى با خالقيت 
مى توان هم كسب درآمد براى محل سرمايه گذارى 

خود ايجاد كرد و هم همسايگان. 
اين ســرمايه گذار بيان كرد: همواره در ســطح ايران 
مطالعاتى براى آشنايى با معمارى بوتيك هتل و حتى 
رستوران هاى سنتى كه در خانه هاى تاريخى ايجاد شده 
اســت با هدف برداشتن قدمى در اين مسير در شهرم 
همدان انجام دادم و اكنون خرسندم كه توانستم بر اين 
رويا جامه عمل بپوشانم و هويت تاريخى اين محله و 

اين خانه را با اعمال سرمايه گذارى زنده نگه دارم. 
بر اين باورم حفظ هويــت و ميراث فرهنگى امروز 
به مانند حفظ امانتى در دســت ما است و بايد براى 
انتقال آن به نســل آينده اهتمام كرد چراكه تاريخ ما 
را قضاوت مى كنــد و در اين راه بر دوش هر كس 
امكانى برايش فراهم اســت مسئوليتى سنگين نهاده 

شده است.

سود اقتصادى هميشه در ساخت وساز نيست 

يك سرمايه گذار ناجى 
خانه تاريخى شد 
■ مرمت خانه هاى تاريخى دليلى بر توسعه محور شدن محالت

 تخريــب يكى پس از ديگرى خانه هــاى تاريخى فصل 
جديدى را در شــوراى ششم و شــهردارى همدان باز كرده 

است.
كميسيون فرهنگى، اجتماعى، ورزشى و گردشگرى شوراى 
شهر همدان از هفته هاى قبل اقدام به برگزارى جلسات متعدد 

با حضور اعضاى كميته گردشگرى مركز مطالعات كرد. 
رئيس كميســيون فرهنگى، اجتماعى، ورزشى و گردشگرى 
شوراى شهر همدان در اين زمينه گفت: با توجه به حساسيت 
حفظ ابنيه واجد ارزش ميراث با كميته اى از متخصصان حوزه 
شــهرى و گردشــگرى خانه هايى كه ارزش نگهدارى دارند 
را شناســايى مى كنيم و زمينه معرفــى اين خانه ها را با هدف 
خريد اين ابنيه اگر امكانش باشد و يا جذب سرمايه گذار را در 

جلسات آتى فراهم خواهيم كرد.
حجت االســالم ناصر صفرى افالكى افزود: همدان با داشتن 
انبوه آثار تاريخى عالوه بر ظرفيت بالقوه در حوزه گردشگرى 
قابليت توسعه گردشــگرى را دارد. وى گفت: حفظ بناهاى 
تاريخى و ممانعت از آســيب رسيدن به آنها وظيفه خطيرى 
بر دوش ما اســت. خانه هــاى قديمى و تاريخــى يكى از 
مهمترين ميراث هاى فرهنگى، معمارى و تاريخ شهرى است 
كه نگهداشــت و مرمت آنها به لحاظ چندى شاخصه مهم از 

اهميت فراوان برخوردار است.
 برخى از خانه ها به دليل شــيوه معمارى و طرح و نگاره هاى 
به كار رفته در آن كه ســبك معمارى و خانه سازى يك دوره 

تاريخى را به خوبى نشان مى دهند مورد توجه هستند و
برخى ديگر از خانه ها به دليل ســكونت شخصيتى مؤثر كه 

در تاريخ فرهنگى، سياسى، اجتماعى يك كشور نقش مهمى 
ايفا كرده اســت حفظ مى شــود و در آن وســايل شخصى، 
يادداشــت ها، عكس ها و تصاوير و ديگر يادمان هاى تاريخى 
صاحب خانه به پاسداشت تالش هاى وى نگهدارى مى شوند.

صفرى افالكــى بيان كرد: بــا اين وجود، اما شــيوه توجه به 
خانه هاى قديمى و تاريخى هميشه يكى از بحث برانگيزترين 
مقوله ها بين دوســتداران ميراث تاريخى و مسئوالن دولتى و 

گردشگرى بوده است. 
وى توسعه گردشــگرى را يكى از اولويت ها و رويكردهاى 
اساســى كميسيون فرهنگى شوراى شــهر همدان برشمرد و 
گفت: براى رفع موانع و مشكالت اين حوزه پيگيرى هاى الزم 

انجام مى شود.
 رئيس كميســيون فرهنگى، اجتماعى، ورزشى و گردشگرى 
شوراى شهر همدان با اشاره به اينكه كميته گردشگرى مركز 
مطالعات و پژوهش هاى شــوراى شهر همدان يك مجموعه 
تخصصى اســت كه در اين حوزه كمك مى كند، افزود: براى 

حفظ آثار تاريخى و گردشگرى همدان عزم ملى نياز است.
اين عضو شورا بر ضرورت تشكيل ستاد حفظ آثار گردشگرى 
و تاريخــى تأكيد كرد و گفت: معتقــدم در اين زمينه تمامى 
دستگاه هاى اجرايى مرتبط بايد همراه باشند و يك كار ستادى 
شــكل بگيرد. در اين دوره از فعاليت هاى كميسيون فرهنگى 
گردشگرى شورا تشكيل جلسات فورى و بررسى و شناسايى 

ابنيه واجد ارزش تاريخى از اولويت ها خواهد بود.
 هرگز نمى خواهيم دوباره شاهد تخريب يك خانه قديمى و 

تاريخى باشيم.

در دستور كار كميسيون فرهنگى، اجتماعى شوراى شهر همدان قرار گرفت 

شناسايى و حفظ خانه هاى تاريخى 
 در حالى همدان به  عنوان شــهر پايلوت احياى 
محله هاى قديمى انتخاب شده كه تخريب بناهاى 
واجد ارزش و ساخت آپارتمان ها در بافت قديمى 
ادامه دارد و خبرى از تالش براى باززنده ســازى 

محله ها نيست.
طى دهه ها و سال هاى اخير با رشد شهرسازى مدرن 
سبك زندگى مردم نيز تغييرات جدى داشته و محله 
و كاركردهاى آن به خصوص در شهر همدان تقريبًا 

يا از بين رفته و يا بسيار كمرنگ شده است.
همدان در گذشته هاى نه چندان دور داراى محله ها 
و آبادى هاى فراوانى بوده به طورى كه در مجاورت 
بازار قديمى همدان بيش از 51 محله قديمى وجود 
داشته كه محله قاشق تراشان، جوالن، محله حاجى، 
كبابيــان، گلپا، چاپارخانــه، صابونى ها، چوپان ها، 
ســبدبافان، چرچره، نظربيگ نام برخى از محالت 
قديمى همدان است. اما اين محالت در سال هاى 
اخير دستخوش تغيير و تحوالتى شده اند به طورى 
كه با مراجعه به اين محالت ديگر نمى توان حالت 

قديمى را در آن ها يافت.
 محله هاى قديمى همدان 

در معرض نابودى
اين 51 محلــه و مركز محله كــه روزگارى در 
شــهر همدان وجود داشــته به 2 صورت گرد و 
حالت دراز چمــن يا همان كوى گرد و دايره اى 
طراحى و ساخته  شــده بود كه اين نوع ساختار 

نيز خود گوياى هويت آن اســت. از محله هايى 
كه در شــهر همدان وجود داشــته تنها محلة بنه 
بازار، محله بازار، محلة ميــدان ميرعقيل، محلة 
كبابيان، محلة كوالنج، محلة آقاجانى بيگ، محله 
كلپــا، محلة امامزاده يحيى، محله حاجى و محله 
كبابيان و جوالن كم وبيش به همان صورت سابق 
باقى مانده و تغييرات زيادى از نظر شكل در آن ها 
ديده نمى شــود و از مابقى فقط نامى باقى مانده 
اســت. اما در ميان هميــن محالتى كه كم وبيش 
دســت نخورده باقى مانده است 3 محله تاريخى 
حاجى، كلپا و كبابيــان حال  و روز بهترى دارند 
تا آنجا كه احيا و باززنده ســازى اين محالت در 
دستور كار بود، اما اقدامات با واقعيت هاى مورد 

انتظار فاصله دارد.
پرداختن به اين موضوع از آنجايى مهم اســت كه 
اخيراً شاهد ساخت وسازها و آپارتمان هاى بلندمرتبه 
در محله هاى قديمى همدان هستيم به طورى كه اين 
آپارتمان ها بر خانه هــاى قديمى احاطه دارند و به 

نوعى بافت محله را خدشه دار كرده اند.
گذشــته از اين در يكى 2 سال اخير و پس از آنكه 
محله كبابيان همدان با تخريب 3خانه قديمى مركز 
توجه مردم و رســانه ها شد موضوع باززنده سازى 
محالت مجدد مورد تأكيد قــرار گرفت، اما آنچه 
مشــهود است اينكه نه تنها خبرى از باززنده سازى 
محالت نيســت، بلكه هر روز خبرى از تخريب 

خانه هاى واجد ارزش همدان به گوش مى رسد.
 متأســفانه حدود 200 تا 220 خانــه واجد ارزش 
تاريخى در ســال هاى گذشته و در سال هاى قبل از 
1393 به خاطر ســودجويى سرمايه گذاران تخريب 
و به آپارتمان تبديل شــده است، اين درحالى است 
كه مى شــد از اين بافت مانند استان هاى يزد، كرمان 
و تبريز به عنوان بافت تاريخى بهره بردارى كرد، اما 
متأسفانه در اثر بى توجهى مسئوالن تخريب شده و از 
بين رفتند. 330 خانه تاريخى واجد ارزش در همدان 
شناســايى شده كه بايد براى ثبت تاريخى آنها اقدام 
شود. در 3 سال اخير اتفاقات بدى در همدان رخ داد 
كه نمونه آن تخريب 3 خانه تاريخى در محله كبابيان، 

مدرسه ظفر و خانه شيرى در همدان بود.
اگر اين خانه ها ثبت تاريخى و ملى شــده بودند به 
همين راحتى از بين نمى رفتنــد و از تخريب آنها 
جلوگيرى مى شــد، تعلل و ضعف قانون موجب 
اين اقدام شــد و ورود نداشتن مديران وقت كه با 
بى تفاوتى از موضوع گذر كردند اين ســرانجام را 

براى محله كبابيان و چند خانه ديگر رقم زد.
در حال حاضر بانك كارگشــايى همدان نيز از آثار 
تاريخى اســت كه بايد مرمت شــود و اين وظيفه 
ميراث فرهنگى استان همدان است. بايد براى تهيه 
بودجه ملى اقدام شود كما اينكه در زمينه بازآفرينى 
محالت قديمى نيز راه وشهرســازى استان همدان 

بودجه در اختيار دارد كه بايد پاى كار بيايد.

هويتى كه ناديده گرفته مى شود
محله هاى قديمى همدان توجه مى خواهند

■■ شناسايى 330 خانه واجد ارزش
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