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 2021 ژانويـــه    4   1442 جمـــادى االول   20   1399 مـــاه  دى   15 دوشـــنبه  
تومـــان   3000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   3942 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 
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5000 زوج همدانى 
در صف دريافت 
وام ازدواج

استان همدان 
رتبه ششم 
ذخاير نفتى

مصرف گاز 
در نيروگاه 
شهيد مفتح 
كاهش يافت

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

زمستانى گرم با افتتاح نخستين گرمخانه در اسدآباد

از اقدام عجيب عراق
 تا پناه آوردن ارمنستان 

به ايران
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آگهى مناقصه اجراي
 اسكلت بتنى،بتن مكر و فنداسيون 

پروژه 24 واحدى شريعتى 

هيات مديره تعاوني مسكن كارگران تالشگر الوند استان همدان

ــدان در  ــتان هم ــد اس ــگر الون ــران تالش ــكن كارگ ــى مس تعاون
ــروژه 24 واحــدى  ــه اجــراى اســكلت بتنــى پ نظــر دارد نســبت ب
شــريعتى واقــع در خيابــان شــريعتى كوچــه 18 متــرى ميرهاشــمى 

ــد : ــدام نماي ــه شــرح ذيــل اق ب
 1- اجــراى بتــن مكــر طبــق نقشــه 2- اجــراى فنداســيون راديــال 

طبق نقشــه
ــقف  ــا 8 س ــقف ه ــداد س ــع 4- تع ــراژ كل 3602 مترمرب  3- مت
ــد . ــى باش ــق نقشــه م ــع طب ــدوداً 450 مترمرب ــه ح ــر طبق 5-ه

 لــذا در صــورت تمايــل بــراى شــركت در مناقصــه جهــت دريافــت 
اســناد مناقصــه بــا شــماره تلفــن هــاى 38345546 و 38345185 

داخلــى 5 تمــاس حاصــل نماييــد . 
مدت زمان شركت در مناقصه تا تاريخ 99/10/23 مى باشد .

 رقابت شهرها 
براى كسب امتياز

همدان
  3 ستاره شد

■ هدف پروژه «شهر گردشگر» 
ارتقاى رقابت پذيرى مقاصد 

گردشگرپذير است

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

معاون امور عمراني استاندار: شمال بلوار ارم به  هيچ عنوان جزو محدوده نيست

دعواي شورا بر سرهيچ
غفلت از دستگاه پايش، همدان را آلوده كرد

چتر آلودگى هوا 
بر سر استان

آتش بازى شهردارى با نفت در گچساران
■ پاس همچنان درحسرت پيروزى باقى مانـد 
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فرصت ارمنستانياد

 1-فرصت همسايگان ايران همواره به عنوان 
يك فرصــت خوب تجارى براى اســتان هاى 
نزديك به اين همسايگان مطرح بوده است. اما 
اين مطرح بودن هيچ وقت به يك رابطه پايدار و 

مستمر و با ارزش تبديل نشده...
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يادداشت روز
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شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com
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ابتداى  از  اين حــال  بــا 
زمســتان جارى، وضعيت 
گروه ها  همه  براى  ناسالم 
در شــهر همدان گزارش 
نشده اســت اما در برخى 
ســاعات هواى ناســالم 
حســاس  گروه هاى  براى 
تجربه  همدان  شهر  در  را 

كرده ايم

فرصت ارمنستان
 1-فرصت همســايگان ايران همواره به عنوان يك فرصت خوب 

تجارى براى استان هاى نزديك به اين همسايگان مطرح بوده است.
اما اين مطرح بودن هيچ وقت به يك رابطه پايدار و مستمر و با ارزش 
تبديل نشــده و اســتانى مانند همدان كمتر از نزديكى به همسايگان 

شمالى و غربى ايران، سود برده است.
2-در عرصه بين الملل فرصت هاى زيادى ايجاد شده تا ايران و استان 
بتوانند، سطح تعامالت خود با همسايگان را افزايش داده و باال ببرند.

مثال تحريم اقتصادى روســيه از سوى اتحاديه اروپا و نياز شديد اين 
كشــور به ميوه، لبنيات و محصوالت غذايى ايــران، فرصتى بود كه 
پيش بينى مى شد با استفاده از آن تا سال ها تجارت با اين كشور تضمين 
شود، اما اينچنين نشد و ايران نتوانست از اين فرصت با توجه به ميل 
روسيه به جايگزينى محصوالت ايرانى با محصوالت تحريمى استفاده 

كند و رقبا در اين ميدان موفق تر بودند.
3- در تعامالت بين المللى بين اســتانى، بين همدان و اســتان هايى از 
كشورهاى همسايه نيز با آنكه ميل و رغبت 2 طرف بر همكارى بوده 

است اما در عمل كارى پيش نرفته است.
در اين زمينه حضور هيأت هايى از اســتان، در كشورهاى همسايه و 
هيأت هايى از آن اســتان ها در همدان و توافقات خوب، تنها در همين 

اتفاقات مانده و در اجرا با مشكل همراه بوده است.
4- زمانى اســتان در بازار كشورهاى همســايه به ويژه عراق، حضور 
موفقى داشــت اما رفته رفته اين كشــورهاى رقيب بودند كه بازار را 

تصاحب كردند.
در واقع اســتان نشان داد، نه استراتژى فتح و نه استراتژى حفظ بازار 
را تدويــن كرده و عارى از اســتراتژى و تاكتيــك در ورود و حفظ 

بازارهاست.
5- اكنــون با افزايش فاصله ارز با ريال و كم ارزش شــدن پول ملى، 

صادرات اهميت يافته و معامالت ارزى ارزشمند شده است.
اين روند دليلى بر افزايش ميزان صادرات و حتى قاچاق كاال از ايران 
شده است و ارتباطى با برنامه هاى صادراتى ندارد و موضوعى طبيعى 

است.
6- اكنــون و در پــى تحوالت منطقــه قره بــاغ و ورود تركيه به نفع 
آذربايجان به مناقشه و جنگ، ارمنستان در اقدامى تالفى جويانه قصد 
دارد تعامــالت خود با تركيه را قطع و در اين روند ايران را جايگزين 

تركيه در تعامالت منطقه اى و اقتصادى كند.
 كشور ارمنستان اعالم كرده است قصد دارد به دليل تحريم هاى تركيه 
حدود 2 هزار و 250 قلــم كاال را از ايران تأمين كند كه اين موضوع 

فرصت بسيار خوبى را براى شركت هاى ايرانى فراهم خواهد كرد.
7- تجربه نشــان داده استان و اتاق بازرگانى و بخش دولتى استان در 
ظاهر از اين فرصت ها خوب استفاده مى كنند اما در عمل، اتفاق خاصى 
رخ نمى دهد و شايد هيأتى بيايد يا هيأتى برود و عكس و خبرى هم 

از عزم جدى براى آغار تعامالت، منتشر شود.
به همين دليل است كه هنوز صنايع بسته بندى در استان لنگ مى زند، 
صنايع تكميلى، تكميل نشده است و استراتژى تجارت استان بارى به 

هر جهت پيش مى رود.
حال آنكه اتاق بازرگانــى در همفكرى با بخش دولتى با برنامه ريزى 
و رفع اين مشــكالت و ايجاد زنجيره توليد صادرات محور در استان، 

مى تواند اقتصاد استان را در چنين فرصت هايى، صاحب توفيق كند.

استفاده از ظرفيت فضاى مجازى براى ترويج اقامه نماز
 قائم مقام دادگسترى استان همدان معتقد است در شرايط كرونا مى توان از ظرفيت فضاى مجازى براى ترويج اقامه نماز استفاده كرد.
حجت االســالم پيرمحمد احمدوند، در شــوراى هماهنگى اقامه نماز دستگاه قضايى استان همدان ضمن تسليت ايام فاطميه و سالگرد 
شهادت شهيد حاج قاسم سليمانى، اظهار كرد: با توجه به شيوع ويروس كرونا و ممنوعيت برگزارى نماز جماعات مى توان فعاليت هاى 
فرهنگى ترويجى اقامه نماز را در فضاى مجازى و اتوماسيون هاى ادارى و از طريق برگزارى مسابقات فرهنگى، هنرى و آموزشى ترويج 
كرد. به گزارش مهر، رئيس ســتاد اقامه نماز استان همدان نيز با قدردانى از فعاليت هاى فرهنگى درباره نماز ادارات، اظهار كرد: ادارات 
تابعه قوه قضاييه در امر اقامه نماز فعال و باانگيزه هســتند. حجت االسالم سيدمرتضى حسنى  حلم گفت: برگزارى جلسات اين چنينى با 
هدف هماهنگى بيشــتر و رويكرد ترويج معنويت بيش از پيش در دستگاه ها ضرورى است. در اين نشست نمايندگانى از سازمان هاى 
تعزيرات حكومتى، پزشــكى قانونى، سازمان قضايى نيروهاى مسلح، ثبت اسناد، سازمان بازرسى، سازمان زندان ها و دادگسترى استان 

همدان حضور داشتند و گزارش فعاليت هاى ترويجى درباره اقامه نماز را ارائه كردند.

40 درصد سد اكباتان پر است
 مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان از كاهش 7 درصدى بارش در همدان خبر داد، به طورى كه هم اكنون 40 درصد سد اكباتان پر 
است. منصور ستوده در گفت وگو با فارس با بيان اينكه بارندگى سالجارى نسبت به بلندمدت 150 ميليمتر بود، اظهار كرد: اين درحالى 
است كه در مدت مشابه سال گذشته ميزان بارندگى 139 ميليمتر بود كه اين تغييرات نسبت به سال گذشته 7 درصد و نسبت به بلندمدت 
25 درصد اســت. وى با بيان اينكه ورودى آب به ســد اكباتان 1/04 متر مكعب در ثانيه است، اضافه كرد: حجم فعلى سد 13/4 ميليون 
متر مكعب است كه 40 درصد آن پر شده است. مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان با بيان اينكه حجم سد آبشينه 3/1 ميليون 
مترمكعب است كه 62 درصد آن پر است، افزود: سد آبشينه در مواقعى كه اكباتان به هر دليلى دچار مشكل شود، وارد مدار شده و حدود 
45 تا 50 روز نياز آب شــرب همدان را تأمين مى كند. وى با بيان اينكه ســد شيرين سو حجم 3 ميليون متر مكعبى دارد و درحال حاضر 
68 درصد اين سد پر است كه بيشتر كاربرى گردشگرى دارد، گفت: درحال حاضر سد كالن 92 درصد آب دارد، اين سد داراى ظرفيت 

41/58 ميليون مترمكعب آب است.

غفلت از دستگاه پايش، همدان را آلوده كرد

چتر آلودگى هوا بر سر استان

براى نخستين بار، مشاهده كركس سياه
 در استان 

 مديركل حفاظت محيط زيست 
مشــاهده  از  همــدان  اســتان 
كركس(دال) سياه براى نخستين بار 

در طبيعت استان همدان خبر داد.
محسن جعفرى نژادبسطامى گفت: 
اين گونه نادر و باارزش تاكنون در 
مناطق استان همدان مشاهده و ثبت 
نشده بود كه با مدد پدرام شوبيرى 
يكــى از عكاســان حيات وحش 
استان همدان توانستيم ثبت زيبايى از اين پرنده در شرف تهديد انقراض 
نسل داشته باشيم. جعفرى نژاد ادامه داد: ثبت تصاوير دال سياه در منطقه 

حفاظت شده لشگردر مالير صورت گرفته است.
براساس اين گزارش دال سياه يا كركس سياه نوعى الشخور بزرگ است 
كه در كوهستان ها و دشت هاى دورافتاده، آشيانه اش را روى درخت ها و 

روى صخره هاى لب پرتگاه ها مى سازد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل حفاظت محيط زيســت استان، دال 
ســياه 95 تا 105 سانتى متر اســت؛ از لحاظ اندازه و طرح بدن درحال 
پرواز شبيه دال اســت با اين تفاوت كه سر بزرگتر و منقارى كلفت تر 
دارد و دمش درازتر و در انتها تا حدى سه گوش است (ولى گاهى بر اثر 

فرسايش به دم دال شباهت پيدا مى كند).
تفاوت ديگرش پر و بال قهوه اى دوده اى يكدست است كه از دور سياه 
به نظر مى رسد. پوشپرهاى بالش تيره تر از شاهپرهاست و سطح زيرين 
بال هــا مانند بال دال، راه راه ندارد. گردنش بدون پر با پوســتى به رنگ 
صورتى آميخته با آبى است و در اطراف گردن يك ِشـنِـل قهوه اى رنگ 
دارد. رفتار و صدايش مانند دال اســت و تا اندازه اى تك زى است. اين 
پرنده معموالً تمام ســال را در يك منطقه مى ماند و فقط به مناطقى كه 

زمستان هاى سخت دارد، مهاجرت مى كند.
خوردن طعمه هاى مسموم و كاهش الشه ها در 2 قرن اخير نسل دال سياه 

را در بسيارى از كشورهاى اروپايى و شمال آفريقا كاهش داده است.

پرداخت تسهيالت 4 درصدى 
به كارفرمايان مددجويان بهزيستى

 كارفرمايانى كه مددجويان بهزيســتى را در ازاى پرداخت حقوق، 
بيمه و مزايا در چارچــوب قرارداد قانون كار به كار بگيرند، مى توانند 
به خاطر هر مددجو از وام كارآفرينى 7 ساله 50 ميليون تومانى با سود 

4 درصد بهره مند شوند.
مدير كل بهزيســتى همدان گفت: شركت ها، دفاتر خصوصى، بنگاه ها 
و كارخانه هــا در ازاى به كارگيرى مددجويان بهزيســتى مى توانند از 
تسهيالت اشتغال بهزيستى استفاده كنند و به ازاى هر كارفرما تا سقف 

2 ميليارد تومان از اين تسهيالت بهره ببرند.
مهدى دينــارى در گفت و گو با همدان پيام اظهار كرد: در ســال 99، 
2 هزار و صد ميليارد تومان اعتبارات بانكى در تمامى استان ها در قالب 
وام 50 ميليون تومان 4 درصد با بازپرداخت 7 ســال براى مددجويان 

درنظر گرفته شده است كه همدان نيز جزو آنها است.
وى همچنين به شــرايط ريافت وام خوداشــتغالى براى مددجويان 
اشاره كرد و افزود: همه مددجويان بهزيستى در حوزه هاى تخصصى 
توانبخشى، پيشگيرى و اجتماعى منوط به اينكه پرونده فعال داشته و 
بدون شغل باشند، مى توانند از تسهيالت اشتغال بهزيستى استفاده كنند.
وى بــا بيان اينكه مددجويان شــاغل و حقوق بگير بخش هاى دولتى 
و غيردولتى مشــمول دريافت تسهيالت اشتغال بهزيستى نمى شوند، 
افزود: اين مددجويان براى دريافت وام بايد روند آماده ســازى شغلى 
در حوزه تخصصى خود را بگذرانند و مدرك يا گواهينامه مهارتى از 
مراجع ذى صالح صدور مدارك مانند سازمان فنى وحرفه اى، دانشگاه 
جامع علمى و كاربردى، ميراث فرهنگى و جهادكشاورزى اخذ كنند.

دينارى با بيــان اينكه مددجويان پس از گذراندن دوره آماده ســازى 
شــغلى از ســوى مددكار حوزه شغلى بهزيســتى احراز صالحيت 
مى شوند، گفت: مددجويان دوره آموزشى رشته مهارتى را در يكى از 
مؤسسات مرتبط مى گذراند، گواهينامه خود را به انضمام ديگر مدارك 

براى دريافت وام خوداشتغالى تحويل مى دهد.
 نياز به همكارى بانك ها براى آسان گيرى ضمانت

 براى اعطاى وام به مددجويان
مدير كل بهزيســتى همدان تأ كيد كرد: مددجويان بهزيستى در شرايط 
سختى به ســر مى برند و امكان تأمين ضمانت هاى سنگين را ندارند، 
بر همين اســاس از بانك ها انتظار مى رود همان گونه كه در جلسات 
مشترك حوزه اشــتغال با بهزيستى، همكارى دارند در سطح شعبات 
نيز همكارى الزم را براى ضمانت داشته باشند و سخت گيرى كمترى 
براى مددجويان بهزيستى شود. دينارى همچنين عنوان كرد: در حوزه 
تســهيالت اشــتغال، فقط اعتبارات بانكى نداريم بلكه كمك به بيمه 
تأمين اجتماعــى براى كارفرمايان نيز درنظر گرفته شــود و در ازاى 
به كارگيرى مددجويان، 20 درصد حــق بيمه مددجو به كارفرما طى 
دوره 3 تا 6 ماهه پرداخت مى شــود. وى خاطرنشــان كرد: همچنين 
معلوالن براســاس ماده 12 قانون حمايت از حقوق افراد داراى معلوليت 
مشمول كمك هزينه ارتقاى كارايى مى شوند، بنابراين اگر كارفرمايى، فرد 
داراى معلوليتى را به كار بگيرد براســاس شدت معلوليت فرد مددجو از 
كمك هزينه ارتقاى كارايى برخوردار خواهد شد كه براى فرد مددجوى 
داراى معلوليت خفيف تا 30 درصد، براى معلوليت متوسط تا 40 درصد و 
براى معلوليت شديد تا 50 درصد، از اين كمك هزينه بهره مند خواهد شد 
تا جبران احتمالى كارايى كمتر مددجو باشد و اين مسأله از حمايت هاى 

قانونى و دولتى براى به كارگيرى افراد داراى معلوليت است.

 1- ترس از واكســن كرونا همچنان روبه افزايش است. گويا بيشتر 
افــراد بر اين باورند كه تا يك ســال ديگر پاندمى كرونا در سراســر 
جهان پايان مى يابد و سعى دارند در فرايند واكسيناسيون شركت نكنند. 
گفتنى اســت براساس نتايج يك نظرســنجى، از افرادى كه تمايل به 
واكسيناســيون دارند نيز 76 درصد افراد واكســن وارداتى را ترجيح 

مى دهند.
 2-اهالى تئاتر مقابل مجلس تجمع داشته اند. گويا در بيانيه پايانى اين 
تجمع، از نمايندگان مجلس كه ادعا شده بعيد است تاكنون تئاتر ديده 
باشند، خواسته شده به خواسته هاى اهالى اين صنف توجه كنند. گفتنى 
است هنرمندان در شرايط كرونا به خاطر اعمال محدوديت ها و تعطيلى 

مراكز فرهنگى، شرايط كارى و معيشتى سختى را تجربه مى كنند.
3- رســانه هاى دولتى اســحاق جهانگيــرى را آماده تريــن گزينه 
اصالح طلبان براى نامــزدى در انتخابات رياســت جمهورى 1400 
معرفى كرده اند. گويا خبرگزارى دولت در گزارشــى ســعى در اقناع 
اصالح طلبان به حمايت از جهانگيرى در انتخابات داشته است. گفتنى 
است ايرنا نوشته اســت جهانگيرى توان ايجاد توافق را دارد؛ وى از 
يك طرف با رئيس دولت اصالحات روابط نزديك دارد و از ســوى 
ديگر سال هاســت كه رداى اصالح طلبى بر تن داشته است، از اين رو 
همان نامزد اصيلى اســت كه اصالح طلبان حضور در انتخابات را به 
وجود كسى مانند جهانگيرى منوط و مشروط كرده اند. از سوى ديگر 
آن اندازه تكنوكرات است كه حزبى كه عضو آن است يعنى كارگزاران 

سازندگى ذره اى براى حمايت از وى ترديد به خود راه ندهد.
4- رئيــس دولت هــاى نهــم و دهم هنوز بــراى ارتحــال آيت ا... 
مصباح يزدى، پيام تســليت نداده است. گويا احمدى نژاد حمايت هاى 
آيت ا... از وى را فراموش كرده است. گفتنى است نام احمدى نژاد در 

بين داوطلبان احتمالى انتخابات 1400 نيز مطرح است.
5- مجلس براى افزايش مبلغ يارانه ها در ســال آينده طرح دارد. گويا 
مجلس مى خواهد مابه التفاوت نرخ ارز گمركى ســال آينده و افزايش 
ارز 4200 تومانى به 17 هزار و 500 تومان را به افزايش مبلغ يارانه ها 
اختصاص دهد. گفتنى اســت اين افزايش موجــب درآمد 40 هزار 

ميليارد تومانى دولت خواهد شد.

 ســند تحول قــوه قضاييــه به عنوان يك 
منشــور مبنايى و راهبردى در 69 صفحه در 
نيمه نخست دى ماه رونمايى شد. اگرچه براى 
اجــراى دقيق اصول مندرج در آن، بايد منتظر 
تصويب مقررات بعدى ماند اما اهداف و اصول 
مندرج در آن، نشان از آينده قريب الوقوع قوه 
قضاييه است هرچند اجراى برخى از اصول و 
اهداف، مستلزم ايجاد و تغييرات بنيادينى است 
كه ممكن اســت دسترسى به آن اهداف را در 

مواعد تعيين شده ممكن نسازد.
به عنوان مصداق، تشــكيل پرونده شخصيت 
براى متهمين در دادرســى هاى كيفرى از زمان 
تصويب قانون آيين دادرســى كيفرى مطرح 
و در اين ســند نيز غيرمســتقيم به آن اشاره 
شــده، درحالى كه همچنان در حالت برزخ و 

بالتكليفى قرار دارد.
رئيس كانون وكالى همدان در اين زمينه گفت: 
قوه قضاييه در ســند تحول قضايى با تأكيد و 
تكــرار اصولى كه درحال حاضر به اســتظهار 
قانون  نوشــته، اجرا مى شــوند و ابداع اصول 
ديگرى كه جاى خالى آنها در سيستم قضايى 
پرفروغ است، قصد دارد هم حاكميت دادرسى 
نوين اسالمى را اثبات و هم ادعاى اشخاصى 
كــه توازن و تكامل فعلى دادرســى را ناكافى 

مى دانند، منكوب نمايد.
ســعيد آئينه وند با بيان اينكه اصول ســنتى و 
مبتنى بر قضاى اســالمى به نحوى با شيوه هاى 
عدالت محورى  و  پيشــگيرى  دادرسى،  نوين 
عجين گشــته اســت كه يادآور مدينه فاضله 
بــوده و داللت بر عزم جــدى قوه بر اصالح 
امور داشــته و قابل تحســين است، بيان كرد: 
در راســتاى اجراى اين دگرگونى و انقالب، 
نهادهاى وابســته و كمك رسان به قوه قضاييه 
هــم ايمن نمانــده و برخى اصــول آن چنان 
دستخوش تغييرشــده اند كه اجراى آنها، قطعا 
سرنوشت شگرفى براى اين نهادها و ازجمله 
كانون هاى وكالى دادگسترى رقم خواهد زد. 

وى با اشــاره به اينكه نكاتى براى تكامل سند 
تحول قضايى وجود دارد كه به نظر مى رســد 
توجه به آن خالى از لطف نباشد، تشريح كرد: 
ســند تحول بنا به اجازه حاصل از اصل 156

قانون  اساسى جمهورى اسالمى ايران تدوين 
شده است، بر همين اساس مالحظه برخى از 
حدود ابداعــى آن مى طلبد متخصصان حوزه 
حقوق عمومــى بررســى و داورى كنند كه 
آيا اين ســند مرزهاى اصول قانون اساسى و 
اصالح آن را درنورديده يا خير؟ و اگر پاســخ 
مثبت باشد از رجوع به همه پرسى و تشريفات 

قانونى اصالح يا توسعه دامنه اختيارات اصول 
قانون اساســى، چه ميزان در زيــر ارابه هاى 
سندنويسى پايمال شده و اعتبار اين تغييرات 

چه اندازه است؟
وى همچنين افزود: ســند تحول، نســبت به 
ســند سياســت هاى كلى تقنينى ابالغى مقام 
معظم رهبرى كه ســند باالدستى است، سند 
تابع و پايين دســتى محســوب مى شود و در 
بند 9 سياســت هاى كلى تقنينى، تأكيد موكد 
شــده كه تنظيم مقررات حوزه هاى تخصصى 
بــا جلب نظر متخصصان همان حــوزه انجام 
شود، به همين دليل بايد گفت در اين سند در 
تنظيم مقررات تخصصى تا چه اندازه از نظرات 

متخصصان مربوطه استفاده شده است؟!
آئينه وند با اشاره به اينكه در اصالح امور درباره 
وكالت حتى به صورت نمادين هم از كانون ها، 
اتحاديه و يا وكال نظرخواهى نشــده اســت، 
گفت: ايــن نقيصه ضمن نقض بايســته هاى 
سياســت هاى كلى تقنينى، اجحــاف ناروايى 
نيز بر كانون هاى وكال تحميل نموده اســت، 
بر همين اساس رويكرد حذف تعيين ظرفيت 
تعداد وكيل حوزه قضايى بدون مشــورت با 
نمايندگان وكال درحالى كليد خورده اســت 
كه آثار زيان بار مستغرق بودن وكيل نسبت به 

پرونده ها و نياز واقعى اظهر من الشمس است! 
و رواج  داللى و فســاد يكى از چشمه هاى آن 

است.
وى همچنين با بيان اينكه در اين ســند موارد 
مثبت زيادى هم وجود دارد، افزود: شناسايى 
قوانيــن و احكام قضايى معــارض، ناقص و 
يــا مبهم، ايجاد شــعب تخصصى بــا اعمال 
آئين دادرســى هاى ويژه، توسعه فناورى هاى 
هوشمند در روند دادرسى، افزايش شفافيت در 
رسيدگى هاى قضايى، افزايش تبعات شهادت 
كذب براى شاهدان كاذب و ساختگى، توسعه 
روش هاى جايگزين حل اختالف مثل داورى، 
تســهيل اعتبارسنجى مدعيان اعســار، بهبود 
شــرايط اجراى احكام، بهينه سازى ابالغ هاى 
الكترونيكى، ضابطه مند كردن تشكيل تجمعات 
و قاعده مندى و تســهيل رســيدگى به جرايم 
سياسى از جمله مهم ترين نكات مثبت در اين 

سند قضايى است.
رئيس كانــون وكالى همدان همچنين گفت: 
كارآموزان  پذيــرش  ظرفيت  ســقف  حذف 
وكالت كه به افزايــش غيرمنطقى تعداد وكال 
بدون ايجاد زمينه هاى اشتغال براى آنها منجر 
مى شود؛ از جمله مصاديقى است كه مى تواند 

مورد سؤال و يا اعتراض نهاد وكالت باشد.

اصالح امور وكالت در سند تحول بدون نظرخواهى وكال انجام شد

افزايش غيرمنطقى تعداد وكال با حذف سقف پذيرش

 چنــد روز گذشــته بــود كه 
به دليل  كــرد  اعالم  هواشناســى 
وارونگى دمــاى هوا در اين هفته 
همدان روزهاى آلوده اى را تجربه 
خواهد كرد، به عبارتى زمســتان 
و وارونگى هــوا يعنى بايد منتظر 
آلودگى هــا هم بود امــا اين بار با 
آغاز فصل ســرد كه مردم همدان 
را با بحران نفس كشــيدن روبه رو 
مي كنــد، با ســال هاي گذشــته 
تفــاوت دارد و اين تفــاوت در 
شــيوع ويروس كروناست كه به 
موجب  مي تواند  كارشناسان  باور 
افزايش آمار شــيوع آن در استان 

شود. 
البته آمار نيز در چند روز گذشــته 
با افزايش آلودگي هوا، به نســبت 

دچار افزايش تعــداد مبتاليان و مرگ ومير نيز 
شــده اســت. طبق آخرين آمار علوم پزشكى 
همدان در 24 ســاعت گذشــته تعداد موارد 
37 نفر ،ICU ســرپايى 200 مورد، 7 نفر در
وخيم و ده مورد جديــد، تعداد مبتاليان به 9

هزار و 836 نفر رسيده است. همچنين با مرگ 
يك نفــر آمار مرگ و مير هم هزار و 419 نفر 

اعالم شده است.
هرســاله در اين گونه مواقع، ليست بلندبااليي 
از مســببان آلودگي هوا در كالنشهرها منتشر 
مي شود كه در صدر آنها كارخانه ها، خودروها 
و موتورســيكلت هاي دودزا قــرار دارند اما 
دســتگاه هاى اجرايى كه از اهرم هاى نظارتى 
در كنترل آلودگى هوا به شمار مى روند در اين 
ليست جايى ندارند! از طرفى با اينكه در سال 
گذشته شدت آلودگى هوا در همدان از وضع 
هشــدار هم باالتر رفت و حتى در آذرماه 98

ســبب شــد تا براى روزهاى متوالى مدارس 
تعطيل شــوند و ترددها هم كنترل شــود، اما 
باز هم توجه بــه پديده آلودگى در همدان در 
كوتاه مدت و تنها در همان زمان بحران وجود 

داشت و پس از آن هم به فراموشى رفت.
متأســفانه با اينكه از اوج آلودگى هوا در پاييز 
98 تاكنــون يك ســال و 3 مــاه مى گذرد اما 
همچنان مشكل اصلى وجود تنها يك دستگاه 
پايش هوا اســت كه با وجود قول و قرارهاى 
مسئوالن در سال گذشته مبنى بر افزايش تعداد 
پايگاه ها توسط شهردارى همدان همچنان اين 
قول در پشت درِ جلسات باقى مانده و عملى 

نشده است.
از طرفى با توجه به اينكه محل اســتقرار تنها 
دســتگاه پايش همدان در ميــدان پروانه ها از 
نقاط پرتــردد و پرترافيك شــهرى بود، خطا 
در اعالم ميزان درصــد آلودگى هواى همدان 
تحت تأثير اين مكان جغرافيايى قرار مى گرفت 
از اين رو اين دســتگاه به محوطه بيمارســتان 
بعثت منتقل شــد. اين درحالى است كه پس 

آلودگى  چالش هــاى  آن  از 
در ســال 98 كه به اوج خود 
در همدان رسيده بود انتظار 
مى رفــت حداقل كار ممكن 
تأمين و اســتقرار دســتگاه 
پايش در چند نقطه از شــهر 

صورت گيرد.
دقيق  سنجش  براى   
آلودگى هوا  به ايستگاه هاى 

پايش بيشترى نياز داريم
در هميــن راســتا مديركل 
حفاظت محيط زيست استان 
همــدان گفــت: همزمان با 
فرارسيدن فصل زمستان، در 

همدان پديده اينــورژن و وارونگى دما اتفاق 
افتاد كه اين پديده در كنار سوخت هاى بنزينى 
و گازوئيلى موجب تراكــم و افزايش غلظت 
آالينده ها شــد؛ در نتيجه شاهد اعالم وضعيت 
ناســالم براى گروه هاى حســاس در برخى 
ساعات شــبانه روز در شــهر همدان شديم. 
محسن جعفرى نژاد در گفت و گو با خبرنگار ما 
افزود: در پديده اينورژن هواى سنگين و سرد 
در سطح زمين و هواى گرم در ارتفاعات باقى 
مى ماند و جابه  جايى هــوا صورت نمى گيرد؛ 
بنابراين وقتى هوا راكد باشد، تراكم و غلظت 
آالينده ها بيشتر مى شــود و اين غلظت سبب 

آلودگى مى شود.
وى افــزود: با اين حــال از ابتداى زمســتان 
جارى، وضعيت ناســالم براى همه گروه ها در 
شهر همدان گزارش نشده است اما در برخى 
ساعات هواى ناسالم براى گروه هاى حساس 

را در شهر همدان تجربه كرده ايم.
وى گفــت: در شــرايط هواى ناســالم براى 
گروه هــاى حســاس احتمال افزايــش بروز 
عالئم تنفســى در برخى افــراد وجود دارد و 
بيمارى هاى قلبى و ريوى و مرگ زودرس در 

بيماران قلبى و سالمندان تشديد مى شود.

كــرد:  خاطرنشــان  وى 
اعــالم  درحال حاضــر 
هواى  كيفيــت  وضعيت 
براســاس  همدان  شــهر 
ايســتگاه  تنها  داده هــاى 
هواى  آلودگى  ســنجش 
شــهر انجام مى شــود كه 
به طبــع بــا داده هاى يك 
ايســتگاه نمى توان برآورد 
دقيقى از كيفيت هواى كل 

شهر داشت.
جعفرى نــژاد با بيان اينكه 
ايستگاه پايش كيفى هواى 
شــهر همدان در محوطه 
بيمارســتان بعثت همدان نصب شــده است، 
تأكيد كرد: ضرورت دارد به منظور ثبت و اعالم 
دقيق تــر وضعيت كيفى هواى شــهر همدان، 
دســت كم 2 ايستگاه سنجش آلودگى در نقاط 

ديگر شهر تهيه و نصب شود.
وى يادآور شــد: عمده آاليندگى موجود اين 
روزهاى شــهر همدان با منشأ ذرات معلق با 
قطر كوچكتر از 2/5 ميكرون اســت كه دليل 
وجودى آنها ســوخت هاى فســيلى همچون 

سوخت بنزين بوده است.
همچنين مديركل ســتاد بحران استان در اين 
زمينه همچنان معتقد اســت كه بررســى اين 
موضــوع در حوزه مديريت بحــران نبوده و 
كارگــروه آلودگى هوا بايد تصميم بگيرد پس 

در اين باره از محيط زيست پرسش كنيد.
 نيــروگاه مفتــح با فيلتراســيون 
دودكش ها مشكل آاليندگى را حل كند

اين شرايط درحالى است كه مديرعامل شركت 
گاز اســتان همدان با بيــان اينكه مصرف گاز 
نيروگاه مفتح همدان به صفر رســيده اســت، 
گفت: امكان تأمين گاز در ماه هاى پيك مصرف 
وجود ندارد اما نيروگاه مى تواند با اســتفاده از 
فيلتراسيون دودكش ها مشكل آاليندگى را حل 

كند.
عبــدا... فيــاض در گفت وگــو 
با ايســنا، اظهار كــرد: در فصل 
زمستان كه با سردى هوا مواجه 
هســتيم، براى جلوگيرى از اُفت 
فشــار گازخانگــى، مصــارف 
نيروگاه ها، كارخانجات ســيمان 
و صنايع فوالد در ســطح كشور 

محدود مى شود.
وى بــا بيــان اينكه هرســاله 4

ماه فصل ســرد احتمــال اعمال 
دارد،  وجود  محدوديت هــا  اين 
اعالم  نيروگاه ها  به  كرد:  تصريح 
شــده كه 4 ماه آذر، دى، بهمن و 
اسفند احتمال اعمال محدوديت 
وجود دارد و سوخت دوم براى 
خود فراهم كنند كه مشكلى پيش 

نيايد.
فياض درباره آلودگى هواى ناشــى از مصرف 
مازوت در نيروگاه ها، افــزود: با پيگيرى هاى 
الزم انجام شــده درصورتى كه اُفت فشــار در 
خطوط انتقــال گاز به وجود نيايد، ســهميه 
نيروگاه ها داده خواهد شــد ضمــن اينكه به 
نيروگاه پيشنهاد شده براى حل مشكل آلودگى 

مى تواند از فيلتراسيون استفاده كند.
مديرعامل شركت گاز استان همدان خاطرنشان 
كرد: امكان تأمين گاز براى نيروگاه در ماه هاى 
پيك مصــرف گاز وجود ندارد امــا نيروگاه 
مى تواند با اســتفاده از فيلتراسيون دودكش ها 

مشكل آاليندگى را حل كند.
وى با اشــاره به اينكه معموالً تا 15 اســفند 
اين مشــكل در اســتان وجــود دارد، يادآور 
شــد: درصورتى كه سردى هوا به حدى نباشد 
كه مصــرف گاز باال برود ميزان گاز مورد نياز 
نيروگاه به صــورت هفتگــى و روزانه تأمين 

خواهد شد.
فياض با بيان اينكــه نيروگاه همدان 6 ميليون 
مترمكعب در 24 ساعت گاز مصرف مى كند، 
ادامه داد: تعهد شــركت گاز تأمين 1/1 ميليون 
مترمكعب گاز در سال براى نيروگاه است كه 
تاكنــون حدود 60 درصد از اين تعهد اجرايى 

شده است.
وى با اشاره به اينكه متوسط مصرف كل استان 
طى 24 ســاعت 13/5 ميليون مترمكعب بوده 
اســت، خاطرنشــان كرد: طى ده روز گذشته 
متوسط مصرف گاز استان در 24 ساعت 13/5

ميليون مترمكعب بوده اســت كه نيمى از اين 
مصرف به نيروگاه اختصاص دارد.

به گزارش ايســنا، مدير روابــط عمومى مركز 
مديريت حوادث و فوريت هاى پزشكى استان 
همدان نيز درباره آلودگى هواى استان، گفت: 
درحال حاضر شــرايط اســتان همدان از نظر 
آلودگى هوا خيلى حاد نيست اما ادامه دار بودن 

آن مى تواند خطرناك باشد.
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خبر

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

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

برابر رأي شــماره 1399/1071 مورخ 1399/09/12 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى محمدرضا 
عسگرى فرزند محمدعلى به شماره شناسنامه 494 صادره از اسدآباد در ششدانگ 
يك قطعه زمين زراعى آبى به مســاحت 62427/17 مترمربع در قسمتى از پالك 
97 اصلي واقع در اســدآباد اراضى روستاى قوش تپه خريداري با واسطه از مالكان 
رســمي آقايان محمدعلى عسگرى و محمد عيســى الوندى صارم محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
درصورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 351)
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/10/01

تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/10/15
كامران متقى - رئيس 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 و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139960326002000498 هيأت موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك كبودراهنگ تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى فضل اهللا صالحى 
فرزند عبداهللا به شماره شناسنامه 1496 صادره از كبودراهنگ در يك قطعه زمين 
مزروعي به مســاحت 40152/96 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 244 اصلي 
واقع در قريه طاسران خريدارى با واسطه از مالك رسمى آقاى عبداله صالحى محرز 
گرديده اســت. 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 338)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/30

محمدصادق - رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

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

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

برابر رأي شــماره 1399/933 مورخ 1399/08/14 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضي آقاى رحيم 
ملكى مؤدب فرزند حاجى به شماره شناسنامه 667 صادره از اسدآباد در ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي آبى به مســاحت 42546/15 مترمربع در قسمتى از پالك 
42 اصلى جهت الحاق به پالك 42/94 اصلــى ملكى ديگر متقاضى ديگر واقع در 
اراضى روســتاى حسام آباد مالك رســمي آقاى رحيم ملكى مؤدب محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
درصورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است درصورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 349)
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/09/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/10/15

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان 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 و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139960326009000435 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فامنين تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اصغر نقوى فرزند فرمان به شماره 
شناسنامه 42 صادره از فامنين در يك باب خانه به مساحت 217/97 مترمربع مفروز 
و مجزى شــده از پالك 104 اصلي واقع در شهر فامنين خريداري با واسطه از مالك 
رســمي آقاى حيدرعلى نقوى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، درصورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 269)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/01

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/15
رضا بيات - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فامنين

ساخت زمين ساحلى در قروه درگزين
 پروژه ساخت زمين ساحلى 
ورزشــى  رشــته هاى  مختص 
واليبال، فوتبال و هندبال در شهر 

قروه درگزين آغاز شده است.
شــهردار قروه بيان كــرد: اين 
زمين ساحلى واقع در مجموعه 
ورزشى پورياى ولى آغاز شده 
است و اعتبار اوليه براى ساخت 
آن بــه ميزان 2 ميليــارد تومان 

برآورد مى شود.

مهدى اسفنديارى صالح ادامه داد: اين طرح با هدف افزايش روحيه نشاط 
و شادابى در ميان جوانان و نوجوانان شهر درحال اجرا است.

وى گفت: پروژه ســاخت زمين ســاحلى داراى پيشرفت فيزيكى 60 
درصد و با مساحت زمين هزار و 638 مترمربع است.

اســفنديارى صالح افزود: شــهردارى و شوراى اســالمى شهر با 
همــكارى هيأت هندبــال و اداره ورزش و جوانان در راســتاى 
تشــويق و حمايت از ورزشــكاران منطقه به ويژه ورزشــكاران 
رشــته هاى ورزشــى هندبال، واليبال و فوتبال، عمليات عمرانى 
ســاخت زمين ســاحلى شــهر قروه را آغاز كرده اند. وى افزود: 
كارهاى مربوط به زيرســازى و جدولگــذارى اين زمين به پايان 
رسيده اســت و اميدواريم در آينده اى نزديك بهره بردارى شده و 

باشد. استفاده  قابل  منطقه  ورزشكاران  براى 
شــهردار قروه درگزين براى ايجاد زمينه مناسب ورزشى در اين شهر 
تأكيد كرد و افزود: ساخت پارك بانوان يكى از نيازهاى بانوان شهر قروه 
و گامى براى رشد فعاليت هاى زنان و بهره مندى بيشتر آنان از خدمات 
شــهرى بوده كه امســال نيز تالش هايى توسط واحد فضاى سبز براى 
ارتقاى خدمات در اين پارك صورت گرفته و مقدمات توسعه اين پارك 

درحال انجام است.

ساختمان دفتر شوراى اسالمى شهر كرفس افتتاح شد
 با توجه به اينكه شــوراى شــهر كرفس بدون ساختمان مســتقل و در ساختمان 
اســتيجارى مستقر بود، بنابراين ســاختمان نيمه كاره دهيارى پيشين كرفس، به همت 

شهردار و اعضاى محترم شورا تكميل و بهسازى شد.
شــهردار كرفس در تشريح خبر فوق گفت: ساختمان شــورا پس از افتتاح در اختيار 
شوراى شــهر قرار گرفت و از اين پس جلسات مربوطه در دفتر جديد شوراى شهر 

برگزار مى شود.
رضا فرخى ادامه داد: ساختمان شوراى شهر از لحاظ ظاهرى، استحكام و موقعيت، بسيار 
عالى ساخته شده است. وى افزود: ساختمان جديد شوراى شهر با همت شهردارى و 

مجموعه كادر فنى و عمرانى شهردارى ساخته شد، و اميدواريم اين مكان مركز پيگيرى 
خواســته هاى قانونى مردم باشد. فرخى ضمن تأكيد بر اينكه خدمت بى منت به مردم 
جزو وظايف مهم مسئوالن به ويژه شوراست، ادامه داد: اين پروژه در زمينى به مساحت 
صد مترمربع در يك طبقه ســاخته شد و داراى سالن هاى جلسات و كنفرانس، بخش 
ادارى، سرويس بهداشــتى ويژه معلوالن، نمازخانه، سيستم گرمايشى و سرمايشى با 

امكانات و تجهيزات روز است. 
وى اذعان داشت: محل قبلى شوراى شهر كرفس در بخشى از يك ساختمان استيجارى 

قرار داشت كه شهروندان براى ديدار با اعضاى شورا با مشكالتى روبه رو بودند.
وى گفت: ساختمان شورا داراى امتيازات آب، برق و گاز است. اين ساختمان در مركز 

شهر و در خيابان شورا واقع شده است.

ـال پايانى فعاليت 
سـ

شوراى پنجم و شــهرداران 

منتخب فرصت ارزيابى 3 سال گذشته 

روندان مى دهد. همدان پيام 
را به شــه

اطالع رســانى، صفحه اختصاصى 
بنابر رسالت 

ى مجموعه مديريت شهرى استان 
بلديه را برا

راه اندازى  كرده است تا پس از اين هر هفته صفحه 

وراها به اخبار و عملكرد 
اختصاصى شهرداران و ش

د. در تهيه محتواى اين صفحه 
اين حوزه بپرداز

روابط عمومى هاى محترم نيز همكارى 

ى قدردانى دارد.
دارند كه جا

.

دبير صفحه: سپيده راشدى
خبرنگاران: اكرم حميدى، سحر يوسفى، زهرا اميرى و يوسف امينى 

 به منظور تأمين فضاى مناســب براى 
افراد كارتن خواب و بى  خانمان، نخســتين 
گرمخانه شــهر اســدآباد به زودى فعاليت 

خود را آغاز مى كند.
اسدآباد  گرمخانه  گفت:  اسدآباد  شهردار 
با ظرفيت پذيرش 20 نفر آماده مى شــود 
و در آن امكانات گرمايشى تعبيه خواهد 

شد.

عليرضا فعله گرى خاطرنشان كرد: مشكل 
كارتن خواب ها از مسائلى است كه چهره 
شــهر را نازيبا مى كنــد، از اين رو دغدغه 
شــهردارى شــهر اســدآباد در كنار همه 
فعاليت هاى فرهنگى و هنرى، گام برداشتن 
در اين زمينه و حل مشكل افراد بى  خانمان 

بود.
وى تأكيد كــرد: تا پايــان هفته جارى 

به  گرمخانــه  ايــن 
بى جا  افــراد  روى 
و مكان باز شــده و 
مورد اســتفاده قرار 

مى گيرد.
و  شـــام   

صبحانه رايگان براى كارتن خواب ها
فعله گــرى با اشــاره به اينكه نخســتين 

گرمخانه شــهر اســدآباد در محل ادارى 
بهشت زهرا(س) ساخته شده است، گفت: 

از بعداز ظهر تا صبح روز بعد اين گرمخانه 
با شــام و صبحانه رايــگان آماده پذيرش 

كارتن خواب ها و بى  خانمان ها است.
وى افزود: برنامه هايى نيز براى ساماندهى 
متكديــان شــهر داريم كه در ايــن راه به 
همكارى پليس، كميته امداد و بهزيســتى 

نياز داريم.
 گرمخانه اسدآباد  

روزانه ضدعفونى مى شود
بهداشــتى  پروتكل هــاى  براســاس 
تدوين شــده ســتاد كرونا، عالئم اوليه 
به  ورود  هنــگام  كارتن خواب ها  همــه 
گرمخانه ها چك شده و اگر مورد خاصى 
داشتند طى هماهنگى با اورژانس نسبت 
به انتقال آنها اقدام مى شود. همچنين در 
پى كنترل شيوع كرونا، تمامى گرمخانه ها 

روزانه 3 مرتبه ضدعفونى مى شــوند كه 
اين كار در گذشــته معموال روزانه يكبار 
بــوده اســت و مــواد ضدعفونى كننده 
اختيــار  در  مرتــب  به صــورت  نيــز 

كارتن خواب ها قرار داده مى شود.
وى تصريح كرد: شــهردارى اسدآباد اين 
آمادگى را دارد تا نســبت به حل معضالت 
اجتماعى شهرستان ورود پررنگ ترى داشته 
باشد. فعله گرى در ادامه افزود: پس از تأييد 
كميته انطباق فرماندارى در روزهاى آينده و 
از طريق يك آگهى عمومى، شركتى مجرب 
براى حراســت فيزيكى بهشت زهرا(س) 

تعيين خواهد شد.
وى افــزود: بــر مبنــاى دســتورالعملى 
تعيين شــده همه قبــور بايد بــا ابعادى 

مشخص كار گذاشته شوند.

 طرح جامع براى توســعه گردشگرى در دست 
تهيه قــرار دارد. بايد در طرح جامع گردشــگرى، 
بازارهاى هدف را تعريف كنيم تا شيرين ســو پس 

از كرونا به مقصد گردشگرى تبديل شود.
شهردار شيرين سو گفت: ظرفيت هاى بسيار خوبى 
در شيرين ســو وجود دارد كه سعى داريم با برنامه 

عملياتى اتفاقات خوبى رقم بخورد.
ســيدمصطفى موســوى ادامه داد: اين طرح در 4

ســطح درحال مطالعه اســت. يك سطح مربوط به 
تاالب شيرين سو است كه در قالب مطالعه  علمى و 

فنى در طرح توسعه گردشگرى است.
وى افزود: دومين سطح مربوط به عمليات ساخت 
پــارك فرامنطقه اى در شيرين ســو اســت، در اين 
طرح تاالب و پارك به عنــوان يك مجموعه كامل 

گردشگرى درنظر گرفته شده است.
جامــع  طــرح  كــرد:  خاطرنشــان  موســوى 

گردشــگرى شــهر شيرين ســو در انتظــار مجــوز از 
محيــط زيســت اســت. تابه حــال چنديــن جلســه 
ــا  ــا محيــط زيســت داشــته ايم ام ــه هــم ب و مكاتب

ــيده ايم. ــه اى نرس ــه نتيج ــال ب فع
  افزايش سرانه فضاى سبز در شيرين سو
موســوى خاطرنشان كرد: با توســعه بوستان ها و 
فضاهاى ســبز در اقصى نقاط شهر، سرانه فضاى 

سبز افزايش يافته است.
 بوستان تخصصى ورزش 

كلنگ زنى شده است
موســوى تأكيــد كــرد: اعضاى ورزش دوســت 
شيرين ســو از ايجاد و راه انــدازى پارك تخصصى 
ورزش اســتقبال كردند و بر همين اساس با تمركز 
بيشــتر به دنبال فراهم كردن زيرســاخت هاى الزم 
هستيم تا در آينده اى نه چندان دور، نخستين پارك 

تخصصى ورزش را در شيرين سو راه اندازى كنيم.

وى گفــت: يكــى از ابزارهــاى ايجاد نشــاط و 
ســرزندگى در شــهر، توجه به ورزش و گسترش 
فعاليت هاى ورزشــى در اماكن عمومى و پارك ها 

است.
موســوى افزود: بوستان تخصصى ورزش با هدف 
احياى بازى هاى بومى- محلى، فضايى براى تفريح 

كودكان و نوجوانان است.
شــهردار شيرين ســو با اشــاره به اينكه فاز دوم 
بوستان تخصصى ورزش به زمين چمن مصنوعى 
با پيشــرفت فيزيكى 70 درصــدى اختصاص 
داده شده است و بوستان پرستار هم باالى 80
درصد پيشــرفت فيريكــى دارد، گفت: احياى 
بازى،  ماننــد دوز، لى لــى  بازى هــاى محلى 
شهردارى  اولويت هاى  از  پينگ پنگ  و  شطرنج 
شيرين ســو در تيجاد پارك اختصاصى ورزش 

است.
موســوى در پايان اذعان كــرد: پارك تخصصى 
ورزش محلى مناســب براى گشــت و گذار و 
تنفس هواى سالم است. همچنين براى پياده روى 
و اقامت خانواده ها و نشســتن، فضاى مناســبى 

فراهم مى شود.

شهردار اسدآباد خبر داد

زمستانى گرم با افتتاح 
نخستين گرمخانه در اسدآبادنخستين گرمخانه در اسدآباد

■ شهردارى براى حل معضالت اجتماعى آماده است

 به همت ســازمان ســيما، منظــر و فضاى 
سبز شهرى شــهردارى مالير و با بهره گيرى از 
تخصص هنرمندان منبــت كار ماليرى، درختان 

خشك شهر، جان دوباره اي مي گيرند.
به گــزارش روابط عمومى شــهردارى مالير، 
شــهردار مالير ضمن اعالم اين خبر افزود: يك 
ســال از ثبت مالير به عنوان شهر جهانى مبلمان 
منبت مى گذرد و مى بايســت هويت و مبلمان 
شــهرى نيز به تبعيت از اين برند معتبر جهانى 
متأثر و دســتخوش تحوالت بــه روز و مرتبط 

گردد.
 حســين بابايــى ادامــه داد: در ايــن راســتا 
را  ماليــرى  هنرمنــدان  ماليــر،  شــهردارى 
ــاى  ــت كارى تنه ه ــدازى و منب ــت طرح ان جه
ــتفاده،  ــل اس ــده و غيرقاب ــان خشــك ش درخت
مــورد حمايــت و ترغيــب قــرار داده كــه ايــن 
كار عالوه بــر حمايــت از هنرمنــدان منبــت كار، 
زيباســازى  و  بصــرى  جلوه هــاى  نمايــش 

شــهر، گامــى در جهــت معرفــى و همخوانــى 
ــان  ــى مبلم ــوان شــهر جهان ــر به عن شــهر مالي

ــود. ــوب مى ش ــت محس منب
وى به نقش درختان در بهبود شــرايط زيست  
محيطى اشــاره كرد و افزود: عرصه هاى ســبز 
شهرى به ويژه درختان، بخش عمده نازيبايى هاى 
شهرها را در برابر سيســتم هاى طبيعى متعادل 
مى كننــد و امروزه مفهوم شــهرها بدون وجود 
فضاى ســبز در اشكال گوناگون آن قابل تصور 

نيست.
بابايى تصريح كرد: متأســفانه گاهى به  داليل 
مختلف با خشــك شــدن برخى از درختان 
سطح شــهر مواجه مى شــويم و با توجه به 
اينكــه مالير به  عنوان شــهر جهانــى مبلمان 
منبت ثبت جهانى شــده است، ترجيح داديم 
درختان  قطع  به جــاي  دارد  امكان  تاجايي كه 
خشــكيده، از آنها در زيباسازي سيما و منظر 
شــهري اســتفاده كنيم، بنابراين با همكارى 
هنرمندان منبت كار ماليرى، در ســال گذشته 
منبت كارى 3 اصله درخــت در بلوار مبل و 
منبت شهيد مطهرى انجام شد و در روزهاى 
اخير نيز نقش تراشــى روى كالبد تعدادى از 
درختان خشــك بلوار سيف الدوله و محوطه 

اطراف ميدان دكتر بابك به پايان رسيد.
بابايى در پايان گفــت: اميدواريم كه هر يك از 
همشهريان عزيز ماليرى خود را حافظ و نگهبان 
سازه ها، المان ها، آثار هنرى و مبلمان شهر خود 
بداننــد و در حفظ و نگهــدارى از اين آثار كه 
به ايجاد محيطى آرامش بخش در منظر شــهرى 

كمك مى كند، كوشا باشند.

طرح جامع توسعه گردشگرى شيرين سو 
تدوين مى شود

دميدن روح هنر در كالبد 
درختان خشك شهر جهانى منبت



Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

دوشنبه  15 دى ماه 1399  شماره 3942

4

 تا انتخابات

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com

بهارستان

لت
دو

مان
پارل

مان
پارل

نظر شوراى نگهبان براى انتخابات 1400  در شرايط كرونايى 
كدخدايى: 

سالمت مردم در  اولويت  خواهد بود

 ســخنگوى  شوراى نگهبان با اشــاره به برگزارى انتخابات 1400
در شــرايط كرونايى و استمرار شــيوع ويروس كرونا، گفت: افزايش 
تعداد صندوق ها و يا استفاده از روشى كه سالمت مردم را همزمان با 
برگزارى انتخابات تضمين كند براى انتخابات 1400 مدنظر شــوراى 

نگهبان خواهد بود.
عباســعلى كدخدايى گفت: سالمت مردم در انتخابات 1400 اولويت 

شوراى نگهبان خواهد بود.
وى با اشاره به تالش مجلس براى بازنگرى در قانون انتخابات، گفت: 
مجلس در اين ارتباط درحال انجام اقدامات منطبق با سياست هاى كلى 
رهبر انقالب مرتبط با انتخابات است كه اميدواريم اين تالش به فرجام 
برسد. كدخدايى گفت: تا زمانى كه تغييرى در روند برگزارى انتخابات 
انجام نشده باشد، اصل 115 قانون اساسى مالك عمل شوراى نگهبان 

براى برگزارى انتخابات 1400 است.
به گزارش تســنيم، وى تالش مجلس دهم بــراى بازنگرى در قانون 
انتخابات منطبق با سياســت هاى كلى رهبر انقالب را ناكام دانست و 
گفت: مجلــس يازدهم در اين ارتباط درحال انجام اقدامات منطبق با 
سياست هاى كلى رهبر انقالب مرتبط با انتخابات است كه اميدواريم 

اين تالش به فرجام برسد.
سخنگوى شوراى نگهبان، بى طرفى شوراى نگهبان را مورد اشاره قرار 
داد و افزود: شــوراى نگهبان در برگزارى انتخابات  بى طرفى خود را 
همواره حفظ كرده و خواهد كرد و مالك عمل در برگزارى انتخابات 

را فقط در رعايت قانون مى داند.
وى رأى مردم را حق الناس عنوان كرد و افزود: شــوراى نگهبان حفظ 
حقــوق مــردم را در انتخابات ها و راى آنان كه حق الناس اســت را 

پاسدارى مى كند و در اين راه هيچ مماشاتى نخواهد داشت.

محدوديت نخبگان براى نام نويسى 
در انتخابات مغاير قانون اساسى است

 رئيــس كميته انتخابات خانه احزاب ايران، ايجاد محدوديت براى 
ثبت نام نخبگان در انتخابات رياست جمهورى را خالف قانون اساسى 
دانســت و با بيان اينكه نام نويسى همه افراد نشانه تقويت دموكراسى 

است خواستار وسيع شدن دايره انتخاب مردم شد.
اميرميثم نيكفر در گفت وگو با ايرنا، اصالح موادى از قانون انتخابات 
رياســت جمهورى را حلقه مفقوده انتخابات در ايران دانست و گفت: 
اصالح اين قانون در همه ادوار مجلس جزو دغدغه هاى اصولگرايان 
و اصالح طلبان بوده اســت و نياز به تدوين قوانينى در حوزه اجرايى 
انتخابات احساس مى شد كه نمايندگان مجلس يازدهم اين موضوع را 

در دستور كار خود قرار دادند.
وى بيان كرد: چون قوانين تصويب شده وارد هويت انتخاباتى نشده و 
تنها تسهيل گر اجراى انتخابات است، عمال موضوعيتى در تضعيف يا 
تقويت جمهوريت نظام ندارد، البته اين قوانين به شفافيت روند اجراى 
انتخابات كمك شــايانى مى كند و به بسيارى از پرسش هاى به وجود 
آمده در حوزه شرايط احراز صالحيت انتخابات را جواب خواهد داد.
رئيــس كميته انتخابات خانه احزاب ايران افزود: سرنوشــت حداقل 
4 ســال مديريت كشــور در اختيار فردى قرار داده مى شود؛ بنابراين 
اين وظيفه نخبگان است كه نسبت به تبيين و تشريح شرايط انتخاب 
رياســت جمهورى به مردم مشورت دهند تا از روى احساس افراد را 
انتخاب نكنند، بر همين اساس قاعدتا كسانى كه توان مديريت جامعه 
در حد عالى ترين مقام اجرايى جمهورى اسالمى را دارند تعداد زيادى 

نخواهند بود.
نيكفر با اشاره به نام نويسى شمار زيادى از داوطلبان انتخابات رياست 
جمهورى، گفت:تجربه نشان داده افراد زيادى براى تفنن و سرگرمى 
نسبت به ثبت نام اقدام مى كنند كه منابع، تشكيل پرونده هاى متعدد و 
نيروى انسانى صرف بررســى و جداسازى آنها مى شود كه اين اقدام 
روند بررســى مقام هاى نظارتى و اجرايى را با مشــكل كمبود وقت 
مواجهه كرده بــود. وى افزود: اگر اصالح موادى از قانون رياســت 
جمهورى دسترســى نخبگان به ثبت نام رياست جمهورى را محدود 

كند خالف قانون اساسى است.
نيكفــر حضور همه افراد براى ثبت نام نامزدى رياســت جمهورى را 
نشــانه تقويت دموكراسى دانست و گفت: بايد دايره انتخاب مردم در 
اين زمينه وسيع باشد، اما تعدد نامزدها لزوما به معنى افزايش مشاركت 
و گرم شــدن تنور انتخابات نيست، تجربه نشان داده زمانى كه تعداد 

نامزدها كم بوده، در مقابل مشاركت اجتماعى بيشتر بوده است.
 طرح رجل سياسى نكته انحرافى است

وى طرح رجل سياسى در اصالح قانون انتخابات را نكته اى انحرافى 
دانســت و عنوان كرد: پرداختن به مصداق هاى رجل سياســى نه تنها 
كمكى به پيشرف دموكراســى نمى كند بلكه سبب ايجاد جنجال هاى 

بى مورد در اين زمينه مى شود.
رئيــس كميته انتخابات خانه احزاب ايران بيــان كرد: اين گاليه را از 
مجلس داريم كه نســبت به نقش احزاب در انتخابات كه طبق قانون 
اساسى مهم ترين نقش را در تبيين، تدقيق و تشريح انتخابات را دارند 
كامــال بى توجه بوده و دغدغه ها و نظرات احــزاب را در قانون فوق 
لحاظ نكرده اســت و اميدواريم در جلسه اى مشترك خانه احزاب و 

كميسيون انتخابات در تدقيق اين قانون به نقاط مشتركى برسيم.

نظر اعضاى فراكسيون روحانيت مجلس استان 
FATF درباره

 FATF غرب با برجام و
به دنبال محدودسازى و توقف ما است

 غرب با برجام و FATF به دنبال محدودســازى و توقف ماست 
و ساده انديشى اســت كه ما فكر كنيم با FATF گشايشى در حوزه 

مسائل مالى ايجاد خواهد شد.
نماينده مالير در مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با فارس گفت: 
هدف آمريكا و غرب از برجام و FATF و امثال آن محدودســازى 

جمهورى اسالمى ايران در بخش هاى مختلف است.
حجت االسالم والمسلمين احد آزادى خواه در ادامه افزود: هدف آنها از 
پذيرش FATF توسط ايران و اجراى آن توسط ما قطع كردن رابطه 

نظام جمهورى اسالمى با محور مقاومت است.
عضو فراكسيون روحانيت مجلس اظهار كرد: همان طور كه در ماجراى 
برجام مشــاهده كرديم هيچ گشايش اقتصادى ايجاد نشد و پس از 7

سال اجراى تعهدات از ســوى جمهورى اسالمى ايران، تنها ثمر اين 
توافق براى ما متوقف ماندن كشــور در عرصه هسته اى بود كه همان 

خواسته آمريكا و غرب است.
عضو هيأت رئيســه كميسيون كشاورزى مجلس خاطرنشان كرد: آنها 
عالوه بر برجام اوليه به دنبال برجام دوم نيز هستند تا از اين طريق ما را 

در حوزه موشكى محدود سازند و به عقب برانند.
نماينده معين كبودراهنگ در مجلس افزود: برخى از سياسيون ما فكر 
عميقى ندارند و فكر مى كنند كه FATF همان چيزى اســت كه در 
ظاهر نشــان داده مى شــود و از هدف و برنامه هاى آن اطالع دقيقى 
ندارند. وى اظهار كرد: همان طــور كه گفتم آمريكا و غرب در صدد 
هســتند تا از طريق FATF ما را در حوزه هاى مالى نيز با مشكالتى 
مواجه كنند و با كنترل گردش مالى ما در اين زمينه نيز ضمن تسلط بر 

اطالعات مالى كشور، محدوديت هايى را عليه ما اعمال كنند.
آزاديخواه خاطرنشــان كرد: واقعاً ساده انديشى است كه ما فكر كنيم 
كه با FATF تحريم هاى مالى عليه كشــورمان برداشته مى شود زيرا 
گردانندگان اصلى اين گروه مالى به هيچ وجه به دنبال اين مسأله نيستند 

و مى خواهند ايران را محدود سازند.
نماينده مالير در مجلس شــوراى اســالمى در پايان افزود: اينكه در 
برخى جاها فضاســازى مى شــود كه پول ايران به كشــورهاى ديگر 
مى رود درســت نيست. ما با كشورهاى متجانس به دنبال ايجاد روابط 
دوجانبه در بخش هاى مختلف هستيم و به هيچ وجه بحث انتقال پول 
ايران به كشور ديگرى مطرح نيست و بيان اين مسائل خالف واقعيت 

است.
*رسيدگى به لوايح FATF تنها وقت مجمع را مى گيرد

نماينده همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى نيز در مصاحبه اى 
مجــزا با اين خبرگزارى در همين زمينه، اظهار كرد: بخش هاى زيادى 
از FATF در كشــور هم اكنون درحال اجراست و اين درحالى است 
كه اجراى چنين مواردى نيازمند مصوبه مجلس اســت و بدون آنكه 
اين قرارداد به تصويب مجلس رســيده باشــد در كشور درحال اجرا 

شدن است.
حجت االســالم احمدحســين فالحــى در ادامه افــزود: برخالف 
فضاســازى هاى انجام شده در كشــور كه گفته مى شــود با اجراى 
FATF برداشــته مى شــود و بلوك و دارايى هاى بلوكه شده ما آزاد 
خواهد شد، طبق گفته سردمداران و گردانندگان اصلى اين گروه مالى 
اجراى پذيرش و اجراى FATF هيچ ربطى به آزادسازى دارايى هاى 

بلوكه شده و رفع تحريم هاى بانكى ندارد.
عضو فراكسيون روحانيت مجلس اظهار كرد: موضوع FATF امروز 
به يك فضاسازى سياسى در كشور تبديل شده و اليحه مربوط به آن 
تنها دارد وقت مجمع تشــخيص مصلحت نظــام را مى گيرد و ثمرى 
جز اين براى كشــور ندارد.وى خاطرنشــان كرد: همان طور كه گفتم 
بخش هاى زيادى از FATF اكنون در كشور درحال اجراست و ثمره 
آن همين شــده كه 2 تا از بانك هاى داخلى ما سپاه پاسداران انقالب 
اســالمى را تحريم كردند و طى نامه رسمى به اين نهاد انقالبى عنوان 
كردند كه به دليل اجراى دستورات FATF نمى توانند با سپاه مبادالت 
مالى داشته باشند. ســخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
همچنين افزود: اجراى FATF در كشــور ما سبب شده تا ما به يك 
خودتحريمى برسيم. نميانده معين بهار در مجلس اظهار كرد: آمريكا و 
اروپا در صدد هستند تا با اجرایFATF ارتباطات مالى سپاه با جبهه 
مقاومــت را كنترل كنند و در واقع هدف آنها ازFATF برجام هاى 2
و 3 و 4 اســت. فالحى خاطرنشان كرد: آنها با اجراى FATF دنبال 
محدودسازى قدرت منطقه اى ايران و نيز اعمال محدوديت در مسأله 

موشكى و عقب راندن ايران در اين حوزه هستند.
وى افزود: قانون مبارزه با پولشــويى در كشــور داشته ايم و حال اگر 
هدف مبارزه با پولشويى و شفافيت مالى است بايد همان قوانين اجرا 
و درصورت نياز اصالح شوند نه اينكه ما بخواهيم به مجامعى بپيونديم 

كه به دنبال محدودسازى كشور ما هستند.

اميدواريم خريد و انتقال واكسن كرونا 
به زودى انجام شود

 رئيــس جمهور در جلســه هماهنگى اقتصادى دولت بــا حضور وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و بانك مركزى بر تسريع در انتقال واكسن 
به كشور تأكيد كرد.  به گزارش مهر، حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى 
روزگذشته در اين جلســه تصريح كرد: بانك مركزى، وزارت امور خارجه و 
ســازمان برنامه و بودجه بايد در كنار وزارت بهداشــت كه مسئول دقت هاى 
الزم كارشناسى اســت، به گونه اى برنامه ريزى كنند كه خريد و انتقال واكسن 
به كشور سريع تر به سرانجام برســد. وى در ادامه افزود: دولت اميدوار است 
در هفته هاى آينده با خريد واكســن و انتقال آن به داخل كشور، واكسيناسيون 
براساس اولويت بندى و جدول آماده شده از جامعه هدف در كشور با اولويت 

كادر درمانى و سالمندان آغاز شود.

درآمدهاى دولت از محل ماليات بر ارزش افزوده 
افزايش مى يابد

 سخنگوى كميسيون تلفيق بودجه 1400 گفت كه اين كميسيون در مصوبه 
خود اصالح درآمدهاى ماليات بر ارزش افزوده را مصوب كرد تا درآمد دولت 
از ايــن محل از 81 هزار ميليارد تومان به 113 هزار ميليارد تومان افزايش يابد 

كه البته اين ميزان بدون افزايش نرخ خواهد بود.
به گزارش تســنيم، رحيم زارع در نشســت خبرى روزگذشــته خود گفت: 
راه اندازى ســامانه از فرار مالياتى جلوگيرى و نوعى شفاف سازى در درآمدها 

ايجاد مى كند.
وى ادامه داد: البته اين سامانه درحال تكميل است و يكسرى اعتبارات از سوى 
سازمان امور مالياتى نياز است كه آن را در بودجه سال 1400 خواهيم ديد طبق 

بررسى هاى كارشناسى صورت گرفته توان دريافت ماليات وجود دارد.

هدف اصالح قانون انتخابات رياست جمهورى 
نظم بخشى است

 سخنگوى هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى تأكيد كرد كه شرايط ديده 
شــده در طرح اصالح قانون انتخابات رياست جمهورى انتخابات را به سمت 
نظام مند شــدن، منطقى شدن و قابل دفاع شــدن برده و هيچ محدوديتى براى 

داوطلبان واقعى ايجاد نمى كند.
محمدحسين فرهنگى در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: ما هميشه شاهد وضعيت 
ناهنجــارى در ثبت نــام داوطلبان بــراى كانديداتورى در انتخابات رياســت 
جمهورى بوديم اما اين طرح با درنظر گرفتن شرايطى از جمله مدرك تحصيلى 

و سن داوطلبان، روند ثبت نام را بهبود مى بخشد.
وى در ادامه اظهار كرد: شرايط ديده شده در اين طرح جهت ثبت نام داوطلبان، 

انتخابات را به سمت نظام مند شدن، منطقى شدن و قابل دفاع شدن مى برد.

 ترديد عراق، تعجب ايران!
پايان هفته گذشــته دولت آمريكا در نشست 
كميته پنجم ســازمان ملل با هدف اســتفاده 
از فرصت بررســى بودجه سازمان ملل براى 
تشكيل كميته نظارت بر تحريم ها عليه ايران 
با ارائه قطعنامه اى جديد، افزودن 2 بند جديد 
در بودجه ســال 2021، احياى اين كميته را 

عليه كشورمان دانست. 
نماينده آمريكا مدعى شــده بــود كه برجام 
ديگــر وجــود خارجى نداشــته و بر همين 
اساس كميته تحريم هاى ســازمان ملل عليه 
ايــران بايد كار خود را ازســربگيرد كه براى 
فعاليــت نياز به بودجــه دارد. از اين رو بايد 
در بودجه سال 2021 سازمان ملل بودجه اى 
براى ازســرگيرى كميته تحريم هاى سازمان 

ملل عليه ايران تخصيص داده شود.
با توجه به شكست هاى پياپى اياالت متحده 
آمريــكا در حقوق بين الملل و ســازمان هاى 
جهانى در راه افزايش فشــار هاى قانونى بر 
كشــورمان، پيش بينى شكســت دوباره اين 
دولــت دور از انتظار نبــود. از اين رو طرح 
پيشنهادى آمريكا تنها با ده رأى مثبت و 110
رأى مخالف و 32 رأى ممتنع روبه رو شــد. 
جيبوتى،  بحرين،  همچون  كشــور هايى  تنها 
مراكش،  ميكرونزيــا،  هائيتى،  الســالوادور، 
عربســتان سعودى، يمن و رژيم صهيونيستى 

با آمريكا همراهى كردند. 
ديگــر كشــور هاى همســايه نيــز از جمله 
قزاقســتان،  پاكســتان،  تركيه،  دولت هــاى 
آذربايجان و ارمنســتان به قطعنامه پيشنهادى 
آمريــكا رأى مخالف دادند و در اقدامى قابل 
تأمــل و دور از انتظار عــراق، عمان و قطر 
به عنوان 3 كشــور نزديك به ايــران در كنار 
امــارات متحده عربى به طــرح آمريكا رأى 
ممتنع دادند. 2 كشور افغانستان و تركمنستان 

هم در رأى گيرى اين قطعنامه غايب بودند.
در چنــد روزگذشــته رأى ممتنــع عراق بر 
پيشــنهاد آمريكا عليه كشورمان واكنش هاى 
زيادى را در ايران به همراه داشــته اســت. با 
اين حال برخى مســئوالن عراقــى نيز به اين 

مسأله واكنش نشان دادند. 
نصير عبدالمحسن عبدا... سفير جمهورى عراق 
در تهــران در گفت وگو با ايرنــا، درباره موضع 
عراق نسبت به پيشنهاد آمريكا عليه ايران گفت 
كه عراق از اساس با طرح اين پيشنهاد در سازمان 
ملل مخالف بوده اســت. ايران كشور دوست، 
همسايه و برادر ماست و ما با جمهورى اسالمى 
ايران رابطه بسيار نزديكى داريم و سياست ثابت 
عراق همواره مخالف با هرگونه تصميم يا اقدام 
عليه همه همسايگانش به ويژه جمهورى اسالمى 

ايران بوده و است.
وى در ادامــه گفت وگوى خــود تأكيد كرد 
كه مصطفى الكاظمى (نخســت وزير عراق) 
در ايــن رابطه با ارســال پيامى به جمهورى 

اسالمى ايران، تأكيد كرده  است كه جمهورى 
عراق از هيچ تصميمى عليه ايران ابدا و مطلقا 
حمايت نمى كند و بر اين اساس، كميسيونى 
براى بررسى اين موضوع تشكيل شده است.

از سوى ديگر اين مسأله واكنش نخست وزير 
اســبق عراق را در پى داشــت. طبق گزارش 
منتشرشــده از برنا، حيدر العبادى در حساب 
توييترى خود نوشــت: «اينكه عراق به اعمال 
تحريم ها عليه ايران رأى ممتنع بدهد، به ظاهر، 
تالش براى دور كردن عراق از درگيرى  بين 
محورها (محور ايران و محور آمريكا) است 
ولى بى طرفى در قبال حقوق عادالنه ملت ها 
معنايى ندارد و مــا بايد براى تحقق صلح از 
حق حمايت  كنيم. ما تالش مى كنيم كه عراق 
مركز باشد نه تابع [كسى] و خواهان بى طرفى 
عراق در درگيرى  محورها هستيم و در همان 
حين از مســائل [برحق] ملت هاى منطقه نيز 

حمايت مى  كنيم».
  ادامه حمايت اروپا چين و روســيه 

از برجام 

در واكنش به پيشــنهاد هفته گذشــته آمريكا 
عليه ايران در نشســت كميته پنجم ســازمان 
ملل، روســيه، چين و اتحاديه اروپا عالوه بر 
رأى منفــى، در بيانيه هايــى جداگانه با ايده 
پيشنهادى  آمريكا براى بازگشت تحريم هاى 
سازمان ملل عليه ايران پس از مكانيسم ماشه 

امريكا، مخالفت كردند. 
طبق گزارش منتشرشــده از شــفقنا، روسيه 
پيشــنهاد  آمريكا بــراى دربرگرفتن بودجه 
2231، شــامل ايجاد كميته تحريم عليه ايران 
را مشروعيت بخشــى به مكانيسم ماشه عليه 
ايران دانســت و اعالم كرد كه هيچ مكانيسم 
ماشه اى اعمال نشده است و 13 عضو شوراى 
امنيــت تأكيد كردند كــه  آمريكا حقى براى 
اعمال چنين مكانيســمى نــدارد.  آمريكا در 
جايگاهى نيســت كه بخواهد اقدامى در اين 

زمينه انجام دهد. 
نمايندگى آلمان هم در سازمان ملل متحد به 
نيابت از اتحاديه اروپا و چندين كشور ديگر 
اعــالم كرد كه قطعنامــه 2231 از همه اعضا 
مى خواهد براى اجراى برجام حمايت كنند. 
اين نمايندگى با يادآورى نامه رئيس شوراى 
امنيــت به مجمع عمومى مبنى بــر اينكه اين 
شــورا اقدامى در زمينه ادعاى  آمريكا انجام 
نمى دهد، خواســتار اجراى كامــل قطعنامه 

شوراى امنيت شد.
 تأكيد چين بر حمايت از برجام 

از ســوى ديگر اوايل هفتــه جارى وانگ يى 
وزير امور خارجه چين در گفت وگو با شبكه 
ســى.جى.تى.ان، درباره ديپلماسى كشورش 
در سال 2020 گفت: «در سال گذشته چين با 
حمايت سرسختانه از توافق هسته اى[برجام]، 
در مقابله با اقدامات ناسازگار با قطعنامه هاى 
شــوراى امنيــت ســازمان ملل بــه جامعه 

بين المللى پيوست.»
 ترديد روسيه به طرح اخير مجلس

به تازگى مجلس شــوراى اسالمى طرح اقدام 
راهبردى براى لغــو تحريم ها را به تصويب 
نهايى رســانده اســت. براســاس ماده يك 
مصوب اين طرح، سازمان انرژى اتمى ايران 
موظف اســت بالفاصله پس از تصويب اين 
قانون، جهت مسائل صلح آميز نسبت به توليد 
اورانيــوم با غناى 20 درصد اقدام و ســاالنه 
بــه ميزان حداقــل 120 كيلوگــرم آن را در 
داخل كشــور ذخيره كند و همچنين سازمان 
مذكور موظف است نياز كشور براى مصارف 
صلح آميز به اورانيوم با غناى باالى 20 درصد 

را به طور كامل و بدون تأخير تأمين كند.
روزنامه وال استريت ژورنال نيز جمعه گذشته 
خبر داد كه آژانس بين المللى انرژى اتمى به 
شــوراى حكام اطالع داد كه ايران در تاريخ 
31 دســامبر 2020 (11 دى 1399) نامــه اى 
ارسال كرده و در آن از قصد خود براى توليد 
اورانيوم غنى شــده 20 درصد در فردو را در 
راستاى طرح مجلس ايران، اعالم كرده است.
در اين زمينــه به گزارش فــارس، ميخائيل 
ســازمان هاى  در  روســيه  نماينده  اوليانوف 
بين المللى در وين اتريش در پيامى در توييتر 
نوشت: «تصميم تهران براى آغاز غنى سازى 
20 درصد اورانيوم به ويژه در سايه ضرورت 
قانونى كه به تازگى در پارلمان ايران تصويب 
شد كامال قابل پيش بينى بود. تنها پرسش اين 
است كه چنين اقدامى در شرايط فعلى چقدر 

به موقع است.»
نظامى  تحركات  ســطح  افزايش   

آمريكا و اسرائيل عليه ايران

پس از شكســت ترامپ در انتخابات آمريكا، 
افزايش تنش ها ميان ايران و آمريكا در منطقه 
پيش بينى مى شد. از اين رو برخى تحليل گران 
ورود ناو و پــرواز بمب افكن هاى آمريكا و 
همچنين ورود زير دريايى اســرائيل به خليج 
فارس را بر ايــن منظور مى  دانند. البته برخى 
اين مســأله را به واهمه آمريكا و اسرائيل از 
اقدامات ايران در ســالگرد شــهادت شهيد 

سليمانى ارز يابى كرده اند. 
بــا وجود اينكه چنــد روز پيش خبر خروج 
ناو آمريــكا از خليج فارس منتشــر شــده، 
شــنبه محمدجواد ظريف وزير امور خارجه 
كشورمان با انتشــار پيامى در توئيتر نوشت: 
«ترامپ! مراقب تله باش. هرگونه آتش بازى، 
پاســخ متقابل جدى به همراه خواهد داشت، 
به ويــژه عليه همــان دوســتان صميمى ات. 
اطالعات تازه از عراق حاكى از آن است كه 
عوامل آتش افروز اسرائيل درحال توطئه چينى 
براى حمله به آمريكايى ها هســتند تا ترامپ 
درحال رفتن را با بهانه اى ساختگى به جنگ 

بكشانند.
در اين ميــان خبرگزارى خليــج آنالين در 
گزارشــى به نقل از احمد الشيزاوى تحليلگر 
عمان نوشــت كه «پادشاهى  سياسى  مسائل 
عمان به دنبــال وســاطت و ميانجى گرى و 
زمينه ســازى براى برگزارى ديدار هايى براى 
نزديك كــردن ديدگاه هاى ايران و آمريكا به 
يكديگر است. به اين ترتيب، به نظر مى رسد 
پادشــاهى عمان در دوره ســلطان هيثم بن 
طــارق و وزير خارجه جديــدش، به همان 

مسير قبلى ميانجى گرى ادامه مى دهد.»
 ارمنستان براى واردات

 ايران را جايگزين تركيه كرد

خبرگزارى تســنيم اوايــل هفته جارى در 
بازارهاى  توسعه  معاون  نوشــت:  گزارشى 
در  تجــارت  توســعه  ســازمان  صادراتى 
مكاتبــه اى تأكيــد كرده اســت كــه طبق 
اطالعات واصلــه از وزارت امور خارجه، 
كشور ارمنســتان اعالم كرده است، به دليل 
تحريم هــاى تركيــه، قصــد دارد كاالهاى 
ايرانــى را جايگزيــن 2 هــزار و 250 قلم 
كاالى وارداتى خود از كشور تركيه كند كه 
اين موضوع فرصت بســيار خوبى را براى 

شركت هاى ايرانى فراهم خواهد كرد.
خواهشمند اســت دستور فرماييد با توجه به 
ســفر وزير اقتصاد اين كشور به تهران به قيد 
فوريت نســبت به تعيين شركت هاى توانمند 
ايرانى براى صادرات كاال به ارمنســتان اقدام 

مقتضى انجام شود.
گفتنى اســت كــه پس از آغــاز جنگ ميان 
ارمنســتان و جمهورى آذربايجــان، به دليل 
حمايت تركيــه از آذربايجان ســطح روابط 
ميان ارمنستان با دولت اردوغان روبه كاهش 
گذاشــته و تركيه تحريم هايــى را عليه اين 

كشور وضع كرده است. 

بررسى شرايط كشور در مسائل بين الملل

از اقدام عجيب عراق 
تا پناه آوردن ارمنستان به ايران

محمد ترابى»
 اتفاقات در حوزه بين الملل كشورمان، در جدال حقوقى 
با اياالت متحده آمريكا كه به صورت بى سابقه اى برخالف 
سال هاى گذشــته از انزوا خارج شده و آمريكا را به انزوا 
كشــانده، تحريم ها و اقدامات نظامى آمريكا و متحدانش 
در منطقه عليه كشــورمان با هدف نابودى برجام و تالش 
براى ايجاد اتحاد اســرائيل با كشور هاى عربى، تالش ها و 
خواســت خروج آمريكا از منطقه به ويژه از عراق، جنگ 
قره باغ ميان ارمنستان و جمهورى آذربايجان كه پاى تركيه 
و روســيه نيز در آن باز شد و مسائلى همچون حركت به 
سمت قرارداد هاى بلندمدت با روسيه و چين يا تالش هاى 

اروپا، چين و روسيه براى حفظ برجام، خالصه مى شود.
با اين حال در چند ماه گذشــته با وجود يكسرى اتفاق ها 
برخى از اين شرايط تغيير كرده است، به طور مثال پيروزى 
جو بايدن منتخب دموكــرات در انتخابات آمريكا، قانون 
اقدام راهبردى مجلس براى رفع تحريم ها و افزايش تنش ها 
ميان ايران-آمريكا و متحدانش با نزديك شــدن روز هاى 
پايانى عمر دولت دونالد ترامپ، برخى از شرايط بين الملل 

كشور را تحت تأثير قرار داده است. 
در ادامــه گزارش بــه مرور اتفاق هــاى اخير در عرصه 

بين المللى پيرامون كشورمان مى پردازيم.

يادداشت رهبر انقالب بر كتاب حاج قاسم
 كتاب زندگى نامه خودنوشــت شهيد قاسم ســليمانى روزگذشته با 
عنوان «از چيزى نمى ترسيدم» كه مزين به يادداشت رهبر انقالب اسالمى 
اســت، رونمايى شــد. به گزارش ايلنا، در يادداشــت حضرت آيت ا... 
خامنه اى كه پيش از مطالعه كتاب نگاشــته شده، اينگونه آمده است: هر 
چيزى كه ياد شــهيد عزيز ما را برجسته كند، چشم نواز و دلنواز است. 
ياد او را اگرچه خداوند در اوج برجستگى قرار داد و بدين گونه پاداش 
دنيايــى اخالص و عمل صالــح او را بدو هديه كرد ولى ما هم هركدام 
وظيفه اى داريم. كتاب حاضر را هنوز نخوانده ام اما ظاهراً مى تواند گامى 
در اين راه باشد. گفتنى است، اين كتاب شامل دست نوشته هاى شخصى 
شهيد سليمانى از دوران كودكى و زندگى در روستاى قنات ملك كرمان 
تا ميانه مبارزات انقالبى در سال 57 است. كتاب «از چيزى نمى ترسيدم» 

در دو بخش نوشتار و دست نوشت، 136 صفحه دارد.
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آگهى تأسيس، تغييرات شركت
آگهى تغييرات شــركت سينا بهان كاال شــركت سهامى خاص به شــماره ثبت 11879 و شناسه ملى 
14004819558 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مــورخ 1399/07/10 

تصميمات ذيل اتخاذ شد. 
:1- آقاى مجيد مهربانى به شماره ملى: 3871079871، خانم مهين نوباوه به شماره ملى: 3871419362 
و آقاى مهدى مهربانى به شــماره ملى: 3860811827 براى مدت دو سال به عنوان اعضاى اصلى هيأت 

مديره انتخاب گرديدند.
 . 2 - آقاى حميدرضا دشتيان همدانى به شماره ملى: 3873841193 به عنوان بازرس براى يكسال مالى 

انتخاب گرديد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجارى همدان 
(1071448)

آگهي دعوت به همكارى

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان همدان

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان همدان براي تكميل نيروي انساني 
در رشته شغلي كتابدار كتابخانه هاي عمومي شهرستان هاى تويسركان ، 
مالير و بهار از طريق گزينش و مصاحبه، از بين افراد واجد شرايط ذيل، در 

چارچوب قرارداد ساعتى (موقت) دعوت به همكاري مي نمايد. 
الف) شرايط اختصاصي :

تحصيلي  هاي  رشته  در  باالتر  و  كارشناسي  تحصيلي  مدرك  داشتن   (1
و  دانشگاه ها  از  يكي  از  صادره  نياز  مورد  شغلي  هاي  رشته  با  متناسب 
موسسات مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري/ بهداشت، درمان 

و آموزش پزشكي .
2) دارا بودن حداكثر سن 30 سال تمام تا تاريخ 1399/10/30

تبصره 1: دارندگان مدارك باالتر از كارشناسي، به ازاي هر مقطع 2 سال به 
حداكثر سن آنان اضافه مي شود.

 تبصره 2: درخصوص آقايان، مدت زمان خدمت وظيفه عمومي به حداكثر 
سن اضافه مي شود.

3) سكونت در شهرستان مورد نظر براي داوطلبان الزامي است.
4) كسب موفقيت در مصاحبه تخصصي.

ب) شرايط عمومي :
1) تدين به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور.

2) تابعيت جمهوري اسالمي ايران.

جمهوري  مقدس  نظام  به  عملي  التزام  و  قلبي  اعتقاد   (3
اسالمي و قانون اساسي.

4) دارا بودن حسن شهرت اخالقي و اجتماعي.
5) برخورداري از سالمت جسمي و رواني متناسب با شغل.

6) دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت 
براي آقايان. 

تبصره : كارت پايان خدمت بايد حداكثر تا تاريخ 1399/10/30 صادر شده 
باشد.

7) نداشتن رابطه استخدامي با سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي 
در زمان موافقت با همكاري.

تبصره 1: اولويت جذب با متاهلين مي باشد.
تبصره 2: بكارگيري متقاضيان پس از طي همه مراحل فوق،  منوط به تاييد 

در كميته نيروي انساني نهاد كتابخانه هاى عمومى كشورمي باشد.
به  رساني  خدمات  جامع  قانون   21 ماده  اجراي  در  ايثارگران   3 تبصره 

ايثارگران مشمول قوانين خاص خود مي باشند.
ج) رشته هاي شغلي مورد پذيرش 

■   رشته شغلي كتابدار: دارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا باالتر در يكي 
از رشته هاي كتابداري، علوم كتابداري و اطالع رساني ، علم اطالعات و 

دانش شناسي .

افرد پذيرفته شده پس از طي مراحل گزينش، به همكاري دعوت خواهند شد.
تذكر: همكاري فرد متقاضي به صورت موقت و تا برگزاري آزمون بكارگيري نيروي انساني مي باشد و در صورت عدم قبولي در آزمون، هيچگونه حقي 
براي متقاضي ايجاد نمي شود.  تحويل مدارك ثبت نام (تصوير مدرك تحصيلى ،تمام صفحات شناسنامه ،كارت ملى ،كارت پايان خدمت يا معافيت دائم 
ويژه برادران ،اصل و تصوير اسناد مثبته دال بر بومى بودن در شهرستان محل خدمت)ضمن مراجعه حضورى به واحد امور ادارى،اداره كل كتابخانه هاى 
عمومى استان همدان واقع در، ميدان فردوسى، بلوارشهيدچيت سازيان ، بلوار قلم ،اداره كل كتابخانه هاى عمومى استان همدان تا پايان روزپنج شنبه 

مورخ 99/10/18 مى باشد.
(م الف 1406)

رشته هاى تحصيلى مورد پذيرشظرفيتعنوان شغلى مورد نيازشهرستانرديف
1كتابداربهار1

علوم كتابدارى واطالع رسانى -علم 
اطالعات و دانش شناسى  1كتابدارمالير( بومى شهر زنگنه )2

1كتابدارتويسركان 3

آگهي مزايده عمومي يك قطعه زمين با كاربرى مسكونى 
در مالكيت اداره كل راه و شهرسازى استان همدان (نوبت اول) 

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان همدان

اداره كل راه و شهرسازي استان همدان در نظر دارد در اجراي ماده 9 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، تعداد 1 قطعه زمين با كاربرى مسكونى 
در شهر مالير كه در مالكيت دولت قرار دارد، به شرح مندرج در سامانه تداركات الكترونيك دولت به نشانى اينترنتى www.setadiran.ir به صورت مزايده 
عمومي بر مبناي قيمت پايه كارشناسي رسمي دادگستري و با رعايت قوانين و مقررات با شرايط نقدي به فروش برساند، لذا متقاضيان محترم مي توانند جهت 
أخذ فرم شرايط شركت در مزايده از ساعت 13 تاريخ 99/10/16 تا ساعت 13 تاريخ 99/10/27 به سامانه تداركات الكترونيك دولت مراجعه نمايند. همچنين 
جهت هماهنگى براى بازديد از مورد مزايده، از تاريخ 99/10/16 الى 99/10/27 (به استثناى روزهاى تعطيل) از ساعت 8 تا ساعت 13، به نشاني اداره راه و 

شهرسازى شهرستان مالير مراجعه و يا با شماره تلفن 3-38223001 تماس حاصل فرمايند.
1- شرايط مزايده :

پيشنهاد دهنده بايد جهت تضمين شركت در فرايند ارجاع كار به يكى از روشهاى زير عمل نمايد :
1-1 ضمانتنامه معتبر بانكى به ميزان 5 درصد از مبلغ كل پايه به نفع اداره كل راه و شهرسازى استان همدان با شماره شناسه 14000259269 تهيه و ارائه نمايد. 

مدت اعتبار تضمين سه ماه از تاريخ پيشنهاد قيمت باشد.
1-2 فيش واريزى به مبلغ 5 درصد از مبلغ كل پايه جهت شركت در مزايده به عنوان سپرده به شماره شبا IR700100004065063107731004 و شناسه واريز 

990153065200000000000165153080 نزد بانك مركزى، تهيه و ارائه نمايد.
www.setadiran.ir 2- محل دريافت اسناد : سامانه تداركات الكترونيك دولت

3- محل، زمان و مهلت تحويل اسناد مزايده به صورت فيزيكي : متقاضيان شركت در مزايده پس از دريافت اسناد مزايده و مطالعه آن و بازديد محلى، بايد 
تضمين شركت در فرايند ارجاع كار (شامل ضمانتنامه يا فيش واريزى يا رسيد پرداخت الكترونيكى) خود را به ترتيبي كه در اسناد مزايده مقرر شده است در 

پاكت سربسته الك و مهر شده، تا ساعت 13 مورخ 99/10/27 به دبيرخانه اداره كل راه و شهرسازي استان همدان تحويل نمايند.
4- محل، زمان و مهلت تحويل اسناد مزايده به صورت الكترونيكي : از ساعت 19:00 روز 99/10/16 تا ساعت 19:00 مورخ 99/10/27 سامانه تداركات الكترونيك 

دولت. 
5- زمان بازگشايي پاكات : كميسيون مزايده رأس ساعت 9 صبح مورخ 99/10/29 در محل اين اداره كل تشكيل مي گردد. (م الف 1407)

وضعيت سندآدرسقيمت (ريال)مساحت عرصه (مترمربع)نوع كاربريمشخصات 
پالك ثبتى 1 فرعى از 693 

مالير، خيابان صفرخانيان، كوچه 40116/842/000/000مسكونىاصلى
داراى سند تك برگ به نام دولتشهيد زنگنه

همدان پیام در کنار شامست!

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:
تاالرهاى پذيرايى همدان

 از پرداخت حق عضويت معاف شدند
 رئيــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان همــدان گفــت: 
تاالرهــاى پذيرايــى به دليــل ركــود و تعطيلــى ناشــى از محدوديت هــاى 
اعمــال شــده بــراى مقابلــه بــا همه گيــرى ويــروس كرونــا، از پرداخــت 

حــق عضويــت اتحاديه هــاى صنفــى معــاف شــدند.
بــه گــزارش بــازار، حميدرضــا متيــن در جلســه كميســيون نظــارت بــر 

اصنــاف شــهر همــدان، اظهــار كــرد: برهميــن اســاس رســته هاى شــغلى 
ــا از  ــنتى و چلوكبابى ه ــاى س ــه و قهوه خانه ه ــى، چايخان ــاالر پذيراي ت

پرداخــت حــق عضويــت اتحاديــه در ســالجارى معــاف هســتند.
ــت  ــراى شكس ــد ب ــب ش ــا موج ــروس كرون ــرى وي ــزود: همه گي وى اف
چرخــه انتقــال آن، فعاليــت برخــى مشــاغل تــا اطــالع ثانــوى تعطيــل 
ــاف  ــن اصن ــه اي ــى از جمل ــورى و پذيراي ــاى غذاخ ــه تاالره ــود ك ش

محســوب مى شــود.
ــت:  ــدان گف ــتان هم ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئي
طوالنــى شــدن ممنوعيــت فعاليــت، حيــات اقتصــادى ايــن صنــف را بــا 

چالشــى جــدى مواجــه كــرده كــه نيازمنــد حمايــت بيشــترى هســتند.
متيــن همچنيــن از افزايــش 15 درصــدى حــق عضويــت برخــى 
اتحاديه هــاى صنفــى خبــر داد و افــزود: ايــن افزايــش براســاس تقاضــاى 
35 اتحاديــه صــورت گرفــت كــه اعضــاى كميســيون بــه آن رأى موافــق 

دادنــد.
ــه  ــى ب ــاك صادرات ــد پوش ــته تولي ــس رس ــن پ ــرد: از اي ــوان ك وى عن
ــه  ــه اتحادي ــى ب ــتگاه ضدعفون ــد دس ــان و تولي ــف خياط ــه صن اتحادي
ــراى  ــان ب ــود و متقاضي ــاق مى ش ــى الح ــوازم الكترونيك ــندگان ل فروش

ــد. ــه كنن ــده مراجع ــاد ش ــاى ي ــه اتحاديه ه ــوز ب ــدور مج ص

سرپرست استان: 
پروين قادري دانشمند

خبرنگاران:  شكيبا كوليوند، اكرم 
محمدي، صفورا كاظميان

شماره تلفن: 09183149040

دبير شوراى هماهنگى بانك هاى استان:
5000 زوج همدانى 

در صف دريافت وام ازدواج هستند
 دبير شوراى هماهنگى بانك هاى استان همدان گفت: درحال حاضر 
5 هزار زوج جوان در اســتان همدان در صف دريافت تســهيالت وام 
ازدواج هستند كه تعداد آنها نسبت به سال گذشته كاهش قابل توجهى 

داشته است.
محمد طوماســى در گفت وگو با خبرنگار بازار با بيان اينكه سيستمى 
براى ارائه تســهيالت ازدواج تعريف شده اســت، عنوان كرد: از زمانى 
كه متقاضى در سايت ثبت نام و تعيين بانك و همچنين تعيين شعبه 

صورت مى گيرد، با تكميل پرونده فرايند كارى مشخص مى شود.
رئيس شــعب بانك ملى اســتان همدان از پرداخــت 764 ميليارد 
تومان تســهيالت وام ازدواج به زوج هاى جوان اســتان همدان در 
9 ماهــه ســالجارى خبر داد و افزود: اين تســهيالت به حدود 15
هزار زوج كه متقاضى دريافت تســهيالت ازدواج بوده اند، پرداخت 

شده است.
طوماســى با بيان اينكه رقم پرداختى تســهيالت وام ازدواج در سال 
گذشته برابر 633 ميليارد تومان بوده است، عنوان كرد: اين مقدار در 

9 ماهه سالجارى بيش از 21 درصد رشد داشته است.
دبير شوراى هماهنگى بانك هاى اســتان همدان با بيان اينكه تالش 
براى تسهيل در پرداخت وام ها انجام شده است؛ ادامه داد: درحال حاضر 
حدود 5 هزار زوج در اســتان همدان در صف دريافت تســهيالت وام 
ازدواج هســتند كه آمار نسبت به ســال گذشته كاهش قابل توجهى 
داشته است.  وى ميزان وام ازدواج را بالغ بر 50 ميليون تومان براى هر 
يك از زوجين اعالم كرد و افزود: باز پرداخت اين وام 7 ساله و به صورت 

قرض الحسنه خواهد بود.

كاهش 36 درصدى سفرهاى 
درون شهرى و برون شهرى استان

 سرپرســت راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان همدان گفت: 
اعمال محدوديت سفر ناشى از شيوع كرونا موجب كاهش 36 درصدى 
ســفر در استان همدان طى 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته شده  است.
بــه گزارش بازار و بــه نقل از روابط عمومى راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى اســتان همدان، صفر صادقى راد با اشــاره به اينكه رانندگان 
مســافربرى برون شــهرى به دليل كاهش تقاضاى سفر ناشى از شيوع 
كرونا متضرر شــده اند، افزود: به هر يك از شركت هاى مسافربرى 12 
ميليون تومان و به رانندگان شــش ميليون تومان تسهيالت پرداخت 

مى شود كه بازپرداخت اين تسهيالت 24 ماهه است.
مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان همدان از كاهش 70 
درصدى مســافربرى ناوگان حمل  و نقل برون شهرى اين استان خبر 
داد و با اشــاره به كاهش 36 درصدى سفر در 9 ماهه نخست امسال 
نسبت به مدت مشــابه گفت: امسال يك ميليون و 981 هزار و 580
سفر انجام شد كه اين ميزان در مدت مشابه پارسال 3 ميليون و 938

هزارو 365 مورد بوده است.
وى به محدوديت هاى اعمالى براى تهيه بليت ها و تشويق مسافران به 
خريد بليت به شكل اينترنتى اشاره كرد و يادآور شد: تشديد استفاده 
از ماسك، تشويق مسافران به خريد اينترنتى بليت، محدوديت ظرفيت 
ناوگان مسافربرى برون شــهرى (ظرفيت 50 درصدى در اتوبوس ها و 
سوار كردن 3 مسافر در سوارى ها) از جمله اقداماتى است كه با هدف 

مقابله با شيوع ويروس كرونا انجام شده است.

خبـر

عشق و پشتكار رمز موفقيت بانوان كارآفرين 
در همدان

 اگرچــه در روزگارى نه چندان دور كارآفرينى محدود به آقايان بود 
اما در چند دهه اخير بانوان نيز به اين حوزه وارد شــده و موفقيت هاى 
چشــم گيرى كســب كرده اند كه در همين راســتا برآن شديم تا پاى 
صحبت هاى 2 نفر از بانوان كارآفرين اســتان همدان؛ كبرى بهرامى و 

ليال ابراهيمى بنشينيم كه در ادامه متن اين گفت وگوها را مى خوانيد:
كبرى بهرامى زنى 50 ســاله اســت كه در روســتاى آبرومند از توابع 
شهرستان بهار استان همدان زندگى مى كند؛ يك زن روستايى كه مانند 
بسيارى از زنان روستايى كشورمان، سرسختانه روى پاى خودش ايستاده 
است. وى حاال نه تنها براى خودش بلكه براى چند نفر ديگر هم فرصت 
كسب  وكار به وجود آورده و نامش را در زمره زنان موفق استان همدان در 

عرصه توليد پوشاك و باغدارى ثبت كرده است.
كبرى بهرامى متولد ســال 1341 از اوايل دهــه 70 آغاز به كار كرده و 
مانند بسيارى از بانوان كارآفرين سرمايه قابل توجهى نداشته است. كار 
او با اشتغالزايي براي 25 نفر، دوخت لباس هاى مختلف زنانه، بچه گانه و 
مردانه است و در كنار كار دوخت به همراه گروهى از زنان خانه دار روستا 
در منزل پخت نان محلى، بريدن رشــته، دوخت كيف، عروسك بافى و 

قالى بافى هم انجام مي دهد.
 چه عاملى باعث شده كه به فكر تأسيس كارگاه توليدى 

بيفتيد؟
روستاى آبرومند با اينكه آب و هوايى خوبى دارد، متأسفانه به دليل نبود 
اشتغال جوانان، مهاجرت از اين روستا به شهرها زياد است و در اين گونه 
مهاجرت ها زنان بيشترين آسيب را متحمل مى شوند به همين خاطر به 

فكر اشتغالزايى در روستا افتادم.
 لطفا از موانعى كه سر راهتان وجود داشته برايمان بگوييد.

در آغاز كار با موانع بسيارى مواجه شديم و درحال حاضر هم بخشى از اين 
مشكالت همچنان وجود دارند، به طورى كه از لحاظ مالى مشكل داشتيم و 
حتى نيروهاى ما در خانه هم چرخ خياطى نداشتند ضمن اينكه دور بودن 

از شهر براى گرفتن كارها از جمله مشكالت قابل توجه بود.
 توصيه شــما به زنان روســتايى كه تازه وارد عرصه كار 

شده اند، چيست؟
به نظر من بســيارى از افراد ديگر هم مى توانند كارهاى بسيار بزرگتر و 
مهمتر از فعاليــت من انجام دهند، توصيه مى كنم به هيچ عنوان نااميد 
نشوند. جوانانى كه مى گويند كار نيست، بدانند كه همت و تالش از همه 
چيز مهمتر است و حتى اگر سرمايه هم نباشد مى توانند با عزم و اراده 

آهنين به مشكالت غلبه كنند.
بايد مســير خود را پيدا كنيم و در اين مســير دست افراد ديگر را هم 
بگيريم زيرا اگر اين احساس در كل جامعه به وجود بيايد نه تنها مشكل 
اقتصادى و اشتغال حل مى شود، بلكه مى توانيم صادركننده بسيارى از 

توليدات و محصوالت باشيم و رفاه را در جامعه به وجود بياوريم.
در ادامه گفت وگو به سراغ ليال ابراهيمى بانوى كارآفرين ديگرى رفتيم 
كه با وجود معلوليت جسمى توانسته از كارآفرينان مطرح استان همدان 

باشد و براى بانوان ديگر، شغل و درآمد ايجاد كند.

خبر

 طبق سند راهبردى و عملياتى 
ارتقاى  همــدان  اســتان  3 ســاله 
بهــره ورى برداشــت، اســتخراج و 
فــرآورى صيانتى از معادن اســتان 
همــدان بــا رعايــت مالحظــات 
اقدامــات  جــزو  زيســت محيطى 
اولويت دار و محرك توســعه  بخش 

معدن محسوب مى شوند.
رســيدن به اين هدف تعيين شــده 
نيازمند آن اســت تا با حمايت هاى 
صــورت گرفتــه از بخــش معادن، 
نه تنهــا در مســير احيــاى معادن 
اســتان گام بردارد بلكــه زمينه را 
محصوالت  صادرات  و  فرآورى  براى 

معدنى استان همدان مهّيا سازد.
بيمــه  صنــدوق  اهــداف  در  ســويى  از 
كاهش  معدنى،  فعاليت هاى  ســرمايه گذارى 
خطرات سرمايه گذارى در فعاليت هاى معدنى 
از طريق صدور بيمه نامه هاى سرمايه گذارى و 
اعتبارى، توسعه پايدار بخش معدن و فرآورى 
مواد معدنى، ايجاد اشــتغال در معادن، ايجاد 
زمينــه براى صادرات محصــوالت معدنى به 
كشــورهاى خارجى، ايجاد درآمدهاى ارزى 
براى معدن كاران و كشــور، كمك به توسعه 
و شــكوفايى در صنايع معدنى و اشــتغال در 
اين فعاليت ها و افزايش ســهم بخش معدن 
در توسعه اقتصادى و اجتماعى كشور مدنظر 
است. اين موارد درحالى مطرح شده كه جاى 
پرســش وجــود دارد اما آيا در ايــن زمينه 
وضعيــت معدن كاران در اســتان همدان در 
مسير بهبود و به طوركلى وضعيت قابل قبولى 

دارد؟
 در استان همدان

32 نوع ماده معدنى وجود دارد
طبق آخرين اطالعات جمع آورى شده و آنچه 
معاون معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان همدان بيان كرده در استان همدان 
تعداد 283 معدن وجود دارد كه از اين تعداد 

180 معدن فعال است.

محمد خاكى در اين زمينــه عنوان كرد: در 
اســتان همدان 32 نوع مــاده معدنى وجود 
دارد و آهن، ســرب آندالوزيت، سيليمانيت، 
فلدسپات، ســيليس، گارنت، دولوميت، انواع 
سنگ آهك، مرمريت، تراورتن، گابرو، گرانيت 
خاكســترى، هورنفلس، كرونــدم، رزكوارتز، 

بنتونيــت، پاميس، گچ، مارن، شــيل، خاك 
صنعتى، چينى، كيانيت، پگماتيك، ميكا، آرن 
گرانيتى، خاك رس، مس، گرانيت سبز، تالك 
شيســت، كرديريت انواع مواد معدنى استان 

همدان به شمار مى روند.
معاون معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان همدان بــا بيان اينكه تعــداد 30 تا 
40 معدن نيز مربوط به ســنگ هاى تزئينى 
اســت؛ گفت: همدان حدود 3 ميليارد تن از 
ذخيره 60 ميليارد تنى اكتشــاف شده كشور 

را داراست.
وى از توليد 8 تا ده ميليون تنى مواد معدنى 
در همدان خبر داد و گفت: آهك، سنگ آهن 
و مصالح ساختمانى بيشترين توليدات معدنى 

استان همدان را به خود اختصاص داده اند.
خاكى با بيان اينكه ســاالنه 8 تا ده ميليون 
تن ماده معدنى در اســتان همدان استخراج 
مى شــود، گفت: در ســال گذشــته عملكرد 
خوبــى در زمينه اســتخراج مــواد معدنى 
داشتيم و امســال پيش بينى مى شود بين ده 
تا 20 درصد افزايش توليد مواد معدنى داشته 

باشيم.
 استان همدان رتبه هشتم 

ذخاير معدنى كشور
اما با تمــام توضيحاتى كــه در مورد وضعيت 
معادن استان همدان مطرح شده هنوز هم جاى 
اين پرسش وجود دارد كه براى بهبود فرآورى 
مواد خام معدنى چه قدم هايى برداشــته شده 
اســت و آيا بحث احياى معادن استان در سال 

جهش توليد، مورد تأكيد است يا خير؟ 
رئيس ســازمان نظام  مهندسى معدن استان 

همــدان هم با بيان اينكه در اســتان همدان 
براى تعــداد 283 معدن در اســتان همدان 
پروانه بهره بردارى صادرشــده اســت، عنوان 
كرد: از اين تعــداد 122 معدن غيرفعال بود 
كه با پيگيرى هاى معاون اقتصادى استاندارى 

همدان برخى از اين معادن فعال شدند.
محمدبشير يوسفى در اين راستا تشريح كرد: 
هم اكنون تعداد 78 معدن غيرفعال در استان 
همدان وجــود دارد كه در جلســه اخير در 
رابطه با وضعيت معادن بــا معاون اقتصادى 
استاندارى همدان داشتيم، تقسيم بندى هايى 
در جهت احياى معادن در پيش گرفته شد تا 
به وضعيت ساير معادن غيرفعال نيز رسيدگى 
شــود. وى با بيان اينكه ميزان ذخاير معدنى 
در كل كشور برابر 60 ميليارد تُن بوده، عنوان 
كرد: ميزان ذخاير معدنى در استان برابر يك 

ميليارد و 800 ميليون تُن است.
يوســفى عنوان كرد: نزديك بــه 2 درصد از 
ذخاير معدنى كشــور در همدان است و اين 
استان نسبت به ساير اســتان ها رتبه هشتم 
ذخاير معدنى را در كشــور به خود اختصاص 

داده است.
وى در اين راستا به وضعيت و مشكالت معدن 
كاران نيز اشــاره كرد و افزود: درباره دريافت 
تســهيالت و حمايت ها، مشــكل آنجا است 
كه هيــچ گاه پروانه بهره بــردارى را به عنوان 
وثيقه قبــول نمى كنند كــه درنتيجه معدن 
كاران با ارائه وثيقه به بانك مشــكل داشتند؛ 
بديــن ترتيب صندوق بيمه ســرمايه گذارى 
فعاليت هــاى معدنى درنظر گرفته شــد كه 
درنتيجــه آن؛ با بيمه نامه خــود مى توانند از 

تسهيالت بهره مند شوند.
يوسفى در پاســخ به اينكه علت 
اســتقبال كمتر از ايــن صندوق 
بيمه اى چيســت؟ تشــريح كرد: 
صنــدوق بيمــه ســرمايه گذارى 
فعاليت هاى معدنى يك شــركت 
بيمه اى اســت و در مســيرى كه 
ســرمايه گذارى  ريســك  بتواند؛ 
در بخش اكتشــاف، اســتخراج و 
فــرآورى مواد معدنى را پوشــش 

مى دهد.
صنــدوق  ايــن  افــزود:  وى 
با  بانكى  وام  تســهيالت  دربــاره 
و  تســهيالت دهنده  دستگاه هاى 
اســت  هماهنگ  عامل  بانك هاى 
و هرگاه دســتگاه تســهيالت دهنده بخواهد 
وام خــود را با ريســك پذيرى صندوق بيمه 
به متقاضى پرداخت كنند، از ســوى صندوق 

همكارى هايى صورت مى گيرد.
رئيس ســازمان نظام مهندسى معدن استان 
همــدان در پايان صحبت هــاى خود در اين 
خصــوص، عنوان كــرد: با اين رونــد، براى 
معدن براســاس ارزش معدن و ماشين آالت 
آن يــك بيمه نامــه صادر و همــان به عنوان 
وثيقه بانكــى درنظر گرفته مى شــود اما در 
اين زمينه اطالع رســانى هاى مناسبى صورت 

نگرفته است.
به اعتقاد كارشناسان معادن؛ تأمين كننده مواد 
اوليه موردنياز بســيارى از صنايع بوده و در امر 
خودكفايى صنعتى، ايجاد اشتغال مولد، افزايش 
توليد ناخالص ملى و درآمد ســرانه يك كشور 
نقش  بسزايى دارند؛ بدين سان در استانى چون 
همدان كه داراى ذخاير و ظرفيت هاى معدنى 
غنى و متنوع اســت، مى توان با ايجاد شرايط 
مناسب سرمايه گذارى، قدمى در مسير ممانعت 
از خام فروشــى و البتــه شــكوفايى اقتصادى 

برداشت.
حال كه اين روزها، در اســتان همدان شاهد 
احياى معادن هستيم، مى توان آن را بارقه اى 
از اميد در مســير جهش توليد در اين بخش 
دانســت و چشــم انتظار ورود مناسب معادن 
اســتان و ســرمايه گذارى هاى مربوطــه در 
بخش معادن، فرآورى مواد معدنى و صادرات 
آن هــا بــود؛ موضوعى كه مى توانــد با خود، 
عالوه بر ممانعت از خام فروشــى مواد معدنى، 

اشتغال زايى مولد و پايدار را نيز شاهد بود.

استان همدان رتبه ششم ذخاير نفتى
■ احياى معادن همدان در مسير تحقق سند توسعه استان الزامى است
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رئيس كل دادگسترى استان 
 439 پرونده قضايى همدان 
در 80 روز ختم به مصالحه شد
■ گذشت شاكيان از 4 ميليارد تومان

 رئيس كل دادگسترى استان همدان 
با بيان اينكه در 80 روز گذشــته 439 
پرونــده بــا اســتفاده از راهكارهاى 
ارائه شــده از سوى كميته معتذرين و 
مصلحين ختم به مصالحه شد، گفت: 
در مجموع نتيجه اين سازش ها شاهد 
گذشت شــاكيان از 3 ميليارد و 945

ميليارد تومان نســبت به طرف دعوى 
بوديم.

محمدرضا عدالتخواه با بيان اينكه در 80 روز گذشــته 439 پرونده با 
استفاده از راهكارهاى ارائه شده از سوى كميته معتذرين و مصلحين 
ختم به مصالحه شــد، گفت: در مجموع نتيجه اين ســازش ها شاهد 
گذشــت شــاكيان از 3 ميليارد و 945 ميليارد تومان نسبت به طرف 

دعوى بوديم.
وي در نشســت با فرمانده نيروى انتظامى استان همدان درخصوص 
كميته معتذرين به عنوان يكى از كميته هاى معين ســتاد تاليف قلوب، 
گفت: اين كميته برنامه موظفى قوه قضاييه نيست، اما طرحى مبتكرانه 
براى ارائه راهكارهاى الزم در راســتاى ختم به صلح و سازش شدن 
دعاوى و كاهش پرونده هاى ورودى به حوزه هاى قضايى و كالنترى ها 

است.
عدالتخــواه اظهار كــرد: كميته معتذرين به دنبال آن اســت حتى 
اگر پرونده ختم به ســازش نشــود، با زمينه سازى براى اظهار 
ندامت و پشــيمانى متهم و ايجاد تحولى درونى، شرايط را براى 
بازگشــت او به اجتماع فراهم ســازد و بى ترديد آثار مثبتى در 

مى آورد. وجود  به  جامعه 
 رئيس كل دادگســترى استان همدان با اشــاره به اينكه سازماندهى 
صحيح آمار و ارقام در اين طرح مهم است، افزود: در 80 روز گذشته 
915 نفر در طرح معتذرين در ســطح اســتان ثبت نام كردند و از اين 
تعــداد 439 پرونده به كميته مصلحيــن ارجاع كه در نهايت به جلب 
رضايت شــاكيان پرونده خصوصى درباره جرايم قابل گذشت منجر 

شد. 
عدالتخواه تصريح كرد: در حــدود 70 درصد پرونده هاى ورودى به 
قسمت هاى مختلف دســتگاه قضايى را مى توان با زمينه سازى براى 
معذرت خواهى متهم، ختم به سازش كرد و از اثرات مثبت آن در ايجاد 

مهربانى در جامعه و كاهش ورودى به زندان هم بهره برد.
وى در ادامه با اعالم اينكه در 80 روز گذشــته 439 پرونده با استفاده 
از راهكارهاى ارائه شــده از سوى كميته معتذرين و مصلحين ختم به 
مصالحه شد، عنوان كرد: در مجموع نتيجه اين سازش ها شاهد گذشت 

شاكيان از 3 ميليارد و 945 ميليارد تومان بوديم.
رئيس كل دادگسترى استان همدان افزود: همچنين با توجه به مصالحه 
در تعداد پرونده هاى يادشده بيش از 2 ميليارد تومان جزاى نقدى در 
حق دولت نيز پرداخت نشــد و متهمان نيز 4 هزار و 835 ماه حبس 

متحمل نشدند.
عدالتخواه با بيان اينكه درحال حاضر كميته هاى معتذرين در 3 ســطح 
زندان، حوزه هاى قضايى و ضابطين در دست اجراست، ابراز اميدوارى 
كرد با همكارى تنگاتنگ بين نيروى انتظامى و دستگاه قضايى شاهد 
تحقق اهداف اصلى ســتاد تاليف قلوب و كميته هاى معين آن، براى 

رسيدن به جامعه اى هرچه سالم تر باشيم.

صنعت آب بيش از 60 درصد در كنترل ويروس كرونا 
اثرگذار بوده است

 مديركل دفتر اقتصاد و تعرفه شــركت مهندسى آبفا كشــور از اثرگذارى بيش از 60 
درصدى صنعت آب در كنترل ويروس كوويد-19 خبر داد.

به گزارش روابط عمومي آبفا، مجيد حيدريان در نشســتى كه در سالن جلسات شركت 
آب و فاضالب اســتان همدان برگزارشــد با اشــاره به اينكه با ادغام شركت هاى آب و 
فاضالب شــهرى و روستايى، بخش روستايى اين شركت ها در بخش شهرى هضم شد؛ 
گفت: بر همين اســاس هر آنچه درآب و فاضالب روستايى وجود داشته در آبفا شهرى 

هضم مى شود.

وى ادامــه داد: با ادغام صورت گرفته دررابطه با هزينه هاى نصب انشــعابات 2 راهكار 
وجود داشــت كه يا بايد قوانين براساس شهرى محاســبه مى شد و يا بايد مجوز خاص 
براى روستايى گرفته مى شد كه جدول مرتبط با اين هزينه ها بايد در هيأت مديره تصويب 
و براى وزارتخانه ارســال شــود كه اميدواريم با رفع مشكالت موجود دستورالعمل هاى 

مربوطه به زودى ابالغ شود.
حيدريان در ادامه ضمن اشاره به ضرورت بهره گيرى از آئين نامه جديد عملياتى نيز عنوان 
كرد: اين آئين نامه در مرحله ويرايش نهايى است كه اميدواريم ظرف يك ماه آتى آئين نامه 

جديد ابالغ شود.
وى همچنين با بيان اينكه ما همواره به دنبال كمك به مشــتركين هستيم، اظهار كرد: هيچ 
صنعت شــبكه اى وجود ندارد كه درصورت مصرف كاالى توليدى، توليدكننده حاضر به 

ارائه تخفيف باشد اما شركت هاى ما براساس دستورالعمل هاى ابالغى حاضرند درصورت 
شكســتى شبكه داخلى تأسيســات و هدررفت آب، تنها با دريافت هزينه تمام شده آب 

محاسبه شده توسط كنتور مشترك از ضرر مضاعف مشترك جلوگيرى كنند.
مديركل دفتر اقتصاد و تعرفه شــركت مهندسى آبفا كشور در بخش ديگرى از سخنانش 
با بيان اينكه همكاران ما همواره در پى خدمت رســانى به مشتركين هستند و آبرسانى از 
جمله خدماتى اســت كه لحظه اى نمى توان از اين خدمت رسانى دست كشيد، بيان كرد: 
اگر امروز كرونا كنترل شده بيش از 60 درصد آن توسط تالشگران پنهان صنعت آب در 
تامين آب با كميت و كيفيت مناســب براى استفاده هاى شرب و بهداشت مشتركين انجام 
شــده و همه ما بر اين مهم واقف هستيم كه پرداختن به نظافت و امور مرتبط با آن بدون 

صرف آب امكانپذير نخواهد بود.

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

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

برابر رأي شماره 99/930 مورخ 99/08/14 هيأت 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 نظامعلى عقيقى صابر 
فرزند عشــقلى به شماره شناســنامه 2 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب 
ساختمان به مســاحت 41/92 مترمربع در قسمتى از پالك 1849 اصلي واقع در 
اســدآباد خريداري با واسطه از مالك رسمي آقاى حسن مراد بيات 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 ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. 

(م الف 383)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/30

كامران متقى - رئيس 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 و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 99/1156 مورخ 99/09/24 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى محمد آقائى توسل 
فرزند نظام على به شماره شناسنامه 13076 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب 
گاراژ به مساحت 843/91 مترمربع در قسمتى از پالك 67 اصلي واقع در اسدآباد- 
انتهاى بلوار جانبازان خريداري از مالك رسمي آقاى خيراله عليخانى 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 انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 382)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/30

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

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

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

برابر رأي شماره 99/1183 مورخ 99/09/26 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقــاى صابر بلون فرزند 
محمدحسين به شماره شناسنامه 4000024711 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك 
باب مغازه به مســاحت 31/69 مترمربع در قسمتى از پالك 2 فرعى از 1130 اصلي 
واقع در اسدآباد- بلوار 22 بهمن- باالتر از مسجد ابوالفضل خريداري از مالك رسمي 
آقاى صفدر محمودى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 388)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/30

كامران متقى - رئيس 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 و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 99/920 مورخ 1399/08/12 هيأت 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 عاطفه بهمنى فرزند جمشيد 
به شماره شناسنامه 4000222422 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان 
به مساحت 110/34 مترمربع در قسمتى از پالك 66 اصلي واقع در اسدآباد - محله 
محمود بيگى خريداري با واســطه از مالك رســمي آقاى محمدرضا اخترى محرز 
گرديده اســت. 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 355)
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/10/01

تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/10/15
كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

غزل اسالمي »
 دعواها بر سر طرح جامع شهر همدان همچنان 
ادامه دارد. چند هفته پيش 30 مهندس شهرســازي 
در اعتــراض به طــرح جامع نامه اي بــراي وزير 
راه وشهرسازي ارســال كردند اما برخي از افرادى 
كه در كميته فني، كارشناس و دست اندركار هستند 
در واكنش به نامه مي گفتند كه مشــخص نيســت 
حرف امضاكنندگان چيســت! تعدادي از كســاني 
كــه نامه را امضــا كرده بودند هــم مي گفتند دليل 
امضاي اغلب امضاكنندگان معلوم نيست. عالوه بر 
آن، مدتي اســت كه جدل هايــي در بين برخي از 
اعضاي شــوراي شهر پررنگ تر شده است. نرگس 
نورا...زاده رئيس كميســيون شهرسازى و معمارى 
شوراي شــهر همدان مدتي است كه در برهه هايي 
موضوع هاي جديدي را بــراي طرح جامع مطرح 
كرده و آن را به چالش مي كشد. وى از ابتدا بر اين 
عقيده اســت كه همدان نبايد كالنشهر بشود و اين 
مدل از شهرسازي در دنيا منسوخ شده و كشورهاي 
توسعه يافته براي حفظ فرهنگ و آرامش به سمت 
حفاظت از بافت روستاها و كوچك ماندن شهرها 
رفته اند. اما اغلب كارشناسان همداني، سياسيون و 
مشــاور طرح جامع با كالنشهرشدن همدان موافق 

هستند و بر اجراي مصوبه آن تأكيد دارند.
دعواى بعدى بر سر دامنه شمالى بلوار ارم است كه 
نورا...زاده آن را مطرح كرده و مى گويد كه بخشي 
از دامنه شــمالي بلوار ارم در طــرح جامع همدان 
جزو محدوده قرارگرفته اســت كــه در نتيجه آن 

ساخت وساز در اين منطقه صورت مي گيرد. 
 از همين رو دعواي شوراي شهري ها بر سر حريم 
شــهر باال گرفته تا جايي كه فرهــاد فرزانه معاون 
امور عمراني استاندار همدان و فتحيان نسب معاون 
شهرسازي و معماري شهردار چند بار تأكيد كرده اند 
كه در دامنه شمالي بلوار ارم، منطقه دانشگاه بوعلي، 
دره مرادبيــگ و فقيره به هيچ عنوان اضافه محدوده 
وجود ندارد به ظاهْر همين چند مورد سبب شده تا 
در بين برخي از اعضاي شورا اختالفاتي با اعضاي 
كارگروه فني و كارشناســان كــه براي طرح جامع 
پيشنهاد مي دهند و تصميم مي گيرند به وجود بيايد. 
آنقدر كه ديروز، اكبر كاووسي اميد رئيس كميسيون 
فرهنگى اجتماعى شــورا در جلســه با عصبانيت 
اصرار داشــت كه به هركســي گفته ام نقشه را به 

مــن نداده اند.  مگر ما نامحرميــم كه آخرين طرح 
جامع به دســتمان نمى دهد تــا آن را ببينيم؟ منظور 
وى از آخرين طرح مربوط به نقشــه اي مي شود كه 
مريانج از شــهر جدا شــد كه چند بار هم بر اين 
موضــوع تأكيد كــرد. چون پيش از ايــن، مريانج 
مصوبه اي مبني بر الحاق به شــهر همدان داشت و 
در يك ســال اخير عموما آن را جزو شــهر اعالم 
مي كردند. اما در همين جلسه نورا... زاده صحبت از 
آخرين نقشــه اي كرد كه آن را ديده است! با وجود 
اين كه وي، هم نقشــه را در دسترس داشت و هم 
برخــي از اعضاي كميته فني به وى گفته بودند كه 
محدوده شــمالي بلوار ارم جزو محدوده نيست اما 
او با مطرح كردن اين موضوع جو جلسه را متشنج 
كرد كه ابتدا عسگريان آنها را آرام كرد و سپس امير 
فتحيان نســب معاون شهرسازي و معماري شهردار 
همــدان با حضــور در همين جلســه، براي اعضا 
روشــن كرد كه هيچ الحاقي در اين منطقه صورت 
نگرفته است و آنها را راضي كرد. وي تأكيد كرد كه 
در مطالعات طرح جامع هيچ چيز محرمانه اي وجود 
ندارد و آقاى فرزانه قــول داده تا همه مطالعات و 
طرح ها به تصويب كارشناســان نرسد هيچ چيزي 
را امضــا نمي كند، كه ابراهيــم مولوي نايب رئيس 
شــوراى شهر بالفاصله گفت: خيالمان راحت شد، 

اين موضوع يكي از بزرگ ترين مشكالتمان بود.

اما با اين حال به ظاهر به نظر مي رســد كاووسي اميد 
تا دوباره آخرين نقشه شهر را نبيند اين صحبت را 

قبول نخواهد كرد. 
دو روز پيش هم فرزانــه در گفت وگو با خبرنگار 
همدان پيام  تأكيــد كرد كه حتي در يك دوره اي در 
جلسات طرح جامع مطرح شد كه حيدره و مريانج 
جزو شهر بشوند اما نظر كارشناسان بر اين بود كه 

الحاق نشوند و نخواهند شد.
معاون امور عمراني استاندار همدان توضيح داد: اما 
مسكن و شهرسازي اعالم كرد كه در محدوده فقيره 
زمين دارد كه درحال بررســي هستيم و اگر تأييد 
شــود صرفا احتمال دارد اراضي دولتي به محدوده 

شهر اضافه شوند.
بنابراين به ظاهر مســأله كالنشــهري كــه پيش تر 
به عنــوان معضل به صورت پررنگ مطرح مي شــد 
ديگر جزو مشكالت عديده اعضا نيست و كمرنگ 
شده اســت و اين اواخر مســأله بلوار ارم توسط 

نورا...زاده پررنگ شده است.
نمي توانيم  مــردم  زمين هاي  دربــاره   

صحبت كنيم
اما روز گذشــته حســين قراباغي رئيس كميسيون 
گردشگرى شوراى شــهر پس از سكوت طوالني 
به مســأله جديدي اشاره كرد كه به ظاهر بحث هاي 

اخيــر درباره الحاق 680 هكتار از اراضي دولتي را 
روشن تر مي كند.

اما آن طور كه قرا باغي اشاره كرد به ظاهر زمين هايي 
كه شهرداري و راه وشهرسازي براي الحاق پيشنهاد 
داده انــد، مشــكالتي دارد. وى گفت: موضوع اين 
زمين ها مربوط به زمان مرحوم بهنامجو اســت كه 
سند آن را براي شــهرداري گرفته و در بين اسناد 
شهرداري موجود است. ما هم 3 سال سركار بوديم 
و فكر مي كرديم شهرداري 800 هكتار زمين دارد. 
درصورتي كه متوجه شــديم اين زمين ها معارض 
دارند و چند متر بيشتر مربوط به شهرداري نيست 
چون پول اين زمين هــا را به صاحبان آن نداده اند. 
مردم را به بازي نگيريــد وقتي نمي توانيد وارد آن 
زمين ها بشويد يا حتي فقط يك متر حصار دور آنها 
بكشيد. مگر مردم مي گذارند شما وارد آن زمين ها 
بشــويد وقتي پولشــان را نداده ايد؟ از طرفي هم 
راه وشهرســازي ادعا مي كند كه صاحب زمين هاي 
پشت شــورين اســت، اما مگر مردم مي گذارند؟ 
با اين حال دعوا بر ســر اين اســت كه زمين هاي 
شــهرداري به شــهر الحاق شــوند يــا زمين هاي 
صحبت  مــواردي  درباره  داريد  راه وشهرســازي! 
مي كنيد و به سمتي مي رويد كه تكليفش مشخص 
نيســت. به نظر من هر زميني كــه مي خواهد وارد 
محدوده شود و اصال مهم نيست كه مربوط به كدام 
دستگاه اســت فقط بايد كار درست و كارشناسي 

انجام شود.
پيش از اين توسط اســتاندار و حاجي بابايي اعالم 
شــد كه براي تعديل قيمت مسكن در همدان بايد 
زمين توليد شود تا قيمت ها شكسته شود. عالوه بر 
ايــن فرزانه هم بر اين موضوع تأكيد كرده اســت. 
نظر معــاون عمراني اســتاندار بر اين اســت كه 
عالوه بر اينكه زمين به محدوده شــهر اضافه شود، 
ساخت وسازها بايد در اين مناطق طوري جانمايي 
شــوند كه عالوه بر اينكه قيمت زميــن را كاهش 
مي دهد تاحدود زيادي هم مشــكل ترافيك را حل 
كند و تقســيم ثروت صورت بگيــرد. به طوري كه 
هم ســايتي بــراي تجميــع ادارات در اين منطقه 
طراحي و برخي از ادارات به آنجا منتقل شــوند تا 
بار ترافيكي را كاهش بدهد و هم ساخت وســازها 
به گونه اي صورت بگيرد كه همانند مجتمع سعيديه 

كم پول هــا و پولدارها بتواننــد در كنار هم زندگي 
كنند. يعني در اين زمين ها عالوه بر اينكه واحدهاي 
كوچك ساخته شــود واحدهاي بزرگتر هم براي 
پولدارها ســاخته شود، تا شــهر از اين تقسيماتي 
كــه درحال حاضر بين منطقه زندگــي پولدارها و 

بي پول ها صورت گرفته، دور شود. 
در اين بخش اما بحث هايــي وجود دارد كه خودِ 
فرزانــه هــم در گفت وگو با ما به آن اشــاره هايي 
داشــت. هرچند مشــكالت آن را بيــان نكرد اما 
گفت كه زمين هاي پيشنهادي مسكن وشهرسازي و 
شهرداري براي بررسي در دست كارشناسان است 
تا بتوانيم زمين هاي مناســب براي گسترش شهر را 

پيدا و انتخاب كنيم. 
البته پيــش از اين هم شــهر همدان بــا الحاق 3 
روستاي حســن آباد، قاسم آباد و علي آباد و افزايش 
هــزار و 500 هكتــاري به 7 هــزار و 200 هكتار 
رسيده اســت اما حاال برخي از كارشناسان بر اين 
باور هستند كه شــهر دوباره بايد بزرگتر شود. كه 
فعال دعواي راه وشهرسازي و شهرداري و بررسي 
كارشناسان به نتيجه نرسيده است تا نتيجه آن اعالم 
شود. اما فرزانه گفت: به نظر من يك چهارم از شهر 
كه به لحاظ توبوگرافي امكان توسعه داشته باشد و 
از اراضي دولتي يا شهرداري باشد مي تواند پيشنهاد 
معقولي باشد و به صورت منطقي مناطقي كه فضاي 

سبز و باغات است نبايد الحاق شوند. 

 استاندار همدان گفت: مصرف گاز در نيروگاه شهيد 
مفتح همدان در 9 ماهه امســال يك ميليارد متر مكعب 

كاهش يافته است.
به گزارش ايرنا، سيدسعيد شاهرخى در نشست مديريت 
مصرف سوخت زمســتانى كه از طريق برقرارى ارتباط 
زنده تصويرى با وزيران كشور، نفت و نيرو برگزار شد، 
افزود: براى تأمين سوخت گاز طبيعى مورد نياز نيروگاه 
برق شهيد مفتح، سهميه 1/6 ميليارد متر مكعب اختصاص 
يافتــه بود كه از اين ميزان حدود 600 ميليون متر مكعب 

تأمين و سهميه آن حدود يك ميليارد متر مكعب كاهش 
يافت.

استاندار همدان خاطرنشان كرد: باقى مانده سوخت مورد 
نياز نيروگاه برق شهيد مفتح، با استفاده از مصرف سوخت 

مازوت(نفت سياه) تأمين شده است.
وى اظهار كرد: اين نيروگاه در مرز مشترك شهرستان هاى 
كبودراهنگ و فامنين ســاخته شــده و مصرف سوخت 
مازوت، مشــكالتى در زمينه ايجاد آلودگــى براى اين 

شهرستان ها ايجاد كرده است.

شاهرخى عنوان كرد: با توجه به مشكالت آلودگى همدان 
و همچنين كاهش منابع ذخيره شــده سوختى در فصل 
زمستان، تالش داريم با جايگزينى سوخت دوم در صنايع 
پر مصرف اســتان، از ايجاد مشــكالت تأمين سوخت 
جلوگيرى كنيم . وى افزود: صنايع فوالد و ســيمان استان 
همدان با جديت درحال مذاكره هســتند تا سوخت دوم 
داشته باشند با وجود اين تاكنون تأمين سوخت دوم فراهم 
نشده  است. استاندار همدان با اشاره به بهره بردارى رسمى 
از پتروشيمى هگمتانه در چند روز گذشته تأكيد كرد: اين 
پتروشيمى نوپا است و به منظور حمايت، سوخت مورد 
نياز آن تأمين مى شــود با وجود اين تاكنون امكان تأمين 

سوخت دوم براى اين پتروشيمى فراهم نشده است.
وى تصريح كرد: ســتادى دربــاره كنترل مصرف گاز در 
ادارات و واحدهاى آموزشــى تشــكيل شده است تا در 

ميزان مصرف سوخت صرفه جويى شود.
وى افزود: در حوزه صنايع، پيشــاپيش به جريان مصرف 
گاز كمك كرديم تا فشار آن به مردم استان تحميل نشود.

استاندار همدان اظهار كرد: بايد به سرعت به فكر سوخت 
دوم براى صنايعى همچون فوالد، ســيمان  و پتروشيمى 
در اســتان همدان باشــيم. وى تصريح كرد: تا دير نشده 
و گنجايش مخــازن گاز به پايان نرســيده، بايد به فكر 

صرفه جويى در مصرف سوخت باشيم.
 وى اظهار داشــت: در 2 ماه آينده و تا 15 اســفند خطر 
جدى افزايش مصــرف گاز را داريم كه بايد هر هفته با 

تشكيل جلسه براى اقدام مصرف گاز برنامه ريزى شود.
 استانداران براساس اولويت هاى خود درباره 

آلودگى هوا برنامه ريزى كنند
وزير كشور با بيان اينكه استانداران براساس اولويت هاى 

خود درباره آلودگى هوا برنامه ريزى كنند، گفت: هر استان 
متناسب با شرايط و مقتضيات داخلى روش هاى متفاوتى 
را مى تواند اعمال كند البته بايد وزارت نفت، نيرو و محيط 

زيست برنامه هاى خود را ابالغ كنند.
وزير كشور افزود: 3 مســأله در زمستان مى تواند به اين 
اضافه و دغدغه مردم شود. يكى آلودگى هواست كه مردم 
به ويژه در كالنشهرها نگران آن هستند، شاخص ها باالست 
و اين شــاخص ها موجب بيمارى و اضطراب مى شود و 

نگرانى هاى زيادى براى مردم به وجود مى آورد.
رحمانى فضلى اظهار كرد: مسأله ديگر موضوع خاموشى 
برق است كه در چند استان به شكل موردى خاموشى برق 
داشتيم اگر مالحظه نشود خاموشى ها احتماال افزايش پيدا 
مى كند خود اين خاموشى نگرانى هاى زيادى براى مردم 

به وجود مى آورد.

وى خاطرنشــان كرد: مسأله ديگر كسرى سوخت است. 
اكنون سقف توليد گاز و گازوئيل و نفت كوره مشخص 
اســت وقتى مصرف بيشــتر مى شــود با كاهش مواجه 
مى شــويم اين جلســه براى اين موضوع برگزار شد تا 

راه حل هاى كوتاه مدت پيدا كنيم و آن را رفع كنيم.
رحمانى فضلى تأكيد كرد: آنچه مشخص است بايد همه 
تــالش كنيم مصــرف را در كوتاه مــدت كاهش دهيم. 
مصرف خانگى رقم بسيار بزرگى به خود اختصاص داده 
و الزم اســت مصرف خانگى كنترل و مديريت شود اين 

هم بدون همكارى و مساعدت مردم ميسر نخواهد بود.
رحمانى فضلى درباره نحوه صرفه جويى گفت: هر استان 
متناسب با شرايط و مقتضيات داخلى روش هاى متفاوتى 
را مى تواند اعمال كند البته بايد وزارت نفت، نيرو و محيط 

زيست برنامه هاى خود را ابالغ كنند.

معاون امور عمراني استاندار: شمال بلوار ارم به  هيچ عنوان جزو محدوده نيست

دعواي شورا بر سرهيچ
■ قره باغي: بر سر زمين هايي دعوا مي كنيد كه مال مردم است و پولش را نداده ايد              ■ كاوسي اميد : به هركسي گفتم نقشه را نداد مگر ما نامحرميم

استاندار:
مصرف گاز در نيروگاه شهيد مفتح 

كاهش يافت

نورا.. زاده: مشكالت زيادند
رحيمي فر: اگر اينقدر كه مي گوييد طرح جامع مشكل دارد مشاور را 

عوض كنيد/ مديركل راه، شورا را حساب نمي كند
فتحيان نسب: مطالعات طرح جامع هيچ چيز محرمانه اي ندارد/ فرزانه قول 

داده تا به تصويب كارشناسان نرسد هيچ چيزي را امضا نمي كند
مولوي: در رودربايستي قرارگرفته ايم/ خيالمان راحت شد

عسگريان: آخرين نقشه شهر را به اعضاي شورا بدهيد
گردان: قرار بود طرح جامع تا پايان سال تمام شود

يوسفي نويد: مطالعات طرح جامع تا پايان سال تمام نمي شود

مسعود عسگريانحسين قراباغينرگس نورا... زادهابراهيم مولوىاكبر كاووسى اميدامير فتحيان نسبفرهاد فرزانه

درنهايت مجيد يوســفي نويد سرپرست منطقه 4 
شــهرداري همدان توضيحاتــي درباره جزئيات 
طرح جامع ارايه كرد كه برخى از اعضا به خاطر 
كم اطالعي يا ســوال مي پرسيدند و يا مسائلي را 
مطرح مي كردنــد كه اصال در طرح جامع وجود 
ندارد، بنابراين وقتي جو متشــنج مي شد مسعود 
عسگريان رئيس شوراي شهر آنها را آرام مي كرد 
و با يك تصميم يا پيشــنهاد جلســه را بيشتر به 
سمت تعادل و صحبت هاي كارشناسي مي برد و 
در پايان جلسه خطاب به فتحيان نسب كه عضو 
كميته فني طرح جامع اســت، گفت: يك نسخه 
كامل از آخرين نقشه و تصميمات در طرح جامع 
در اختيــار همه اعضا قرار بدهيد تا بتوانند آن را 

مطالعه كنند.
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زيرساخت هاى ورزش استان 
توسعه و تجهيز مى شوند

 در ديدار با مديرعامل شــركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي 
كشور، توسعه و تجهيز زيرساخت هاى ورزش استان همدان در دستود 

كار قرار گرفت.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان به همراه نماينده مــردم نهاوند در 
مجلس شــوراى اسالمى در راستاى توسعه زيرساخت هاى ورزش و 
جوانان استان همدان با تقى زاده معاون پارلمانى و امور استان ها، حسن 
كريمى مديركل رابط بين الملل وزارت ورزش و جوانان و مديرعامل 

شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور ديدار كردند.
حميد ســيفى در اين باره، اظهار كرد: خوشبختانه طى ديدارهايى كه 
انجام شــد ضمن ارائه گزارش عملكرد 3 ماهه به معاون وزير ورزش 
و جوانان درباره اقدامات صورت گرفته در اســتان همدان، مسائل و 
موانع پيش رو مطرح و راهكارها و دستورات الزم جهت مرتفع شدن 

آنها صادر شد.
وى گفت: در ادامه نيز به همراه معاون پارلمانى و امور اســتان هاى 
وزارت ورزش و نماينده مردم شهرستان نهاوند در مجلس شوراى 
اسالمى با حســن كريمي مديرعامل شركت توســعه و نگهداري 
اماكن ورزشــي كشــور ديدارى صميمى صورت گرفت و موارد 
مربوط به توســعه و تجهيز پروژه هاى ورزشى استان همدان مطرح 
و مقرر شــد پس از انجام روال ادارى اقدامات الزم هرچه سريع تر 

انجام شود.
ســيفى تصريح كرد: براى توسعه و رونق ورزش استان همه آنچه در 
توان است با اســتفاده از ارتباطات موجود به كار گرفته شده تا بتوانيم 
در راســتاى خدمت به ورزش و ورزشكاران اســتان همدان اقدام و 

اداى دين كنيم.
وى با اشاره به افتتاح چندين پروژه ورزشى هم زمان با دهه مباركه فجر 
در استان، گفت: با افتتاح پروژه هاى درنظر گرفته شده تا پايان سالجارى 
ضمن اضافه شدن به سرانه ورزشــى استان همدان به عدالت توزيع 
امكانات و زيرســاخت ها برابر استانداردهاى ملى و جهانى نزديك تر 

خواهيم شد.

ركابزن همدانى در اردوى تيم ملى
 اردوى تداركاتــى تيم ملى دوچرخه ســوارى جاده براى حضور 
در قهرمانــى آســيا از 20 دى آغاز مى شــود.از ســوى فدراســيون 
دوچرخه ســوارى كشور 16 دوچرخه ســوار به اردوى تيم ملى براى 
حضور در مســابقات قهرمانى جاده آسيا دعوت شدند كه در بين آنها 

نام يك ركابزن همدانى نيز به چشم مى خورد.
ايــن اردو در رده هاى ســنى اميد و بزرگســاالن به منظور حضور در 
مســابقات قهرمانى آســيا امارات در كمپ تيم هاى ملى و با رعايت 

دستورالعمل هاى بهداشتى و انجام تست كرونا برگزار خواهد شد.
بهنام آرين ركابزن نهاوندى استان كه سابقه پوشيدن پيراهن تيم ملى را 

در كارنامه خود دارد، يكى از دعوت شده ها به اين اردو است.
■ اسامى نفرات دعوت شده به اردو به شرح زير است:

ميرصمد پورســيدى، خليل خورشــيدى، ســعيد صفرزاده، حسن 
سيف اللهى، بهنام خسروشاهى، على لبيب،

حميــد پورهاشــم و محمداســماعيل چايچى(آذربايجان شــرقى)، 
على اصغر موســى زاده(اردبيل) مهدى علمايى و عليرضا حقى(البرز)، 
اميرحســين جمشــيديان(اصفهان)، محمــد گنج خانلو و محســن 

رحمانى(تهران)، محمد رجبلو(زنجان) و بهنام آرين(همدان).

پيروزى بسكتبال اسدآباد در نخستين بازى 
 تيم خانه بسكتبال اسدآباد در نخستين بازى از مسابقات ليگ دسته 

يك باشگاه هاى كشور به پيروزى رسيد.
رقابت هاى ليگ دسته يك باشگاه هاى كشور، منطقه شمال(گروه يك) 
يادواره شهيد سليمانى با حضور 5 تيم خانه بسكتبال كردستان، خانه 
بســكتبال اسدآباد پاس ناجا كامياران، خانه بسكتبال كرمانشاه و خانه 
بسكتبال البرز كه از يازدهم دى ماه به ميزبانى كرمانشاه آغاز شده است 
با پيروزى تيم خانه بســكتبال اسدآباد نماينده استان در اين رقابت ها 

همراه شد. 
تيم خانه بسكتبال اســدآباد در نخستين بازى از مسابقات ليگ دسته 
يك باشگاه هاى كشــور به مصاف تيم خانه بسكتبال كرمانشاه رفت 
و موفق شــد حريف خودرا با نتيجه 97 بر 75 شكســت دهد و گام 

نخست را محكم بردارد. 
اين رقابت ها تا هفدهم دى ماه ادامه دارد.

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

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

برابر رأي شماره 99/987 مورخ 1399/08/21 هيأت 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 اله محمد خلوصى صدق 
فرزند محمدعلى به شماره شناسنامه 426 صادره از در ششدانگ يك باب ساختمان 
به مساحت 97/17 مترمربع در قسمتى از پالك 1138 اصلي واقع در اسدآباد- خ 15 
خرداد- كوچه تراب نظرى خريداري با واسطه از مالك رسمي آقاى محمد سهرابى 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره 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 395)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/30

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)
به موجب پرونده اجرايى كالسه 9900578 موضوع سند رهنى شماره 8113 مورخ 1393/11/16 دفتر اسناد 
رســمى شماره 81 فيروزان استان همدان بانك كشاورزى جهت وصول مبلغ 579,701,879 ريال موضوع 
الزم االجرا و خســارت تأخير الى يوم الوصول پرونده اجرايى كالسه 9900578 عليه مجيد شورچه فرزند 
گل ميرزا به تاريخ تولد 1360/09/15 و به شماره ملى: 3962087834 وام گيرنده و راهن مبادرت به صدور 
اجراييه نموده است. اجراييه صادره به متعهد ابالغ گرديده سپس به تقاضاى بستانكار مورد وثيقه برابر نظر 
كارشناس رسمى دادگســترى مورد ارزيابى كه ارزش و مشخصات آن به شرح ذيل مى باشد. پالك ثبتى 
171 فرعى از 18 اصلى بخش 4 نهاوند اســتان همدان كه برابر نامه شماره 139985626005004770 مورخ 
1399/80/05 اداره ثبت اســناد و امالك نهاوند به مساحت 397/46 مترمربع ملكى مجيد شورچه ثبت و 
سند مالكيت صادر گرديده، بنا به نظر كارشناس رسمى دادگسترى واقع در نهاوند- فيروزان- روستاى بره 
فراخ به قيمت 1,354,920,000 ريال (يكصد و سى و پنج ميليون و چهارصد و نود و دو هزار تومان) ارزيابى 
گرديده و محدود است به حدود: شماالً: به طول 19 متر ديواريست مشترك با پالك 272 فرعى، 2- شرقاً: 
به طول هاى اول 10/40 متر ديواريســت به پالك 272 فرعى دوم به طول 9/85 متر درب و ديواريست به 
باقيمانده پالك 18 اصلى، جنوباً: به طول 19/95 متر ديواريست به پالك 170 فرعى، غرباً: به طول 20/60 متر 

ديواريست به باقيمانده پالك 18 اصلى. 
پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز چهارشــنبه مورخ 1399/11/01 در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده به 
فروش مى رســد. مزايده از مبلغ ارزيابى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم 
به ذكر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در 
صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده 
اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق 
مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى 

در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. (م الف 856)
تاريخ انتشار: 1399/10/15

محمدعلى جليلوند - رئيس اداره ثبت و اسناد و امالك نهاوند 

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

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

برابر رأي شماره 139960326009000429 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فامنين تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى جعفر ســهرابى فرزند ابوالقاســم به شماره 
شناسنامه 6791 صادره از فامنين در يك باب خانه به مساحت 209/52 مترمربع مفروز 
و مجزى شــده از پالك 104 اصلي واقع درشــهر فامنين خريداري با واسطه از مالك 
رسمي آقاى عبدالرحمن كرمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، درصورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 267)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/01

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/15
رضا بيات - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فامنين

پاس همچنان در حسرت پيروزى باقى ماند 
پاس همدان  يك-  سردار بوكان  يك

داوران: آيت صادقى، صحبت محمدى و مسعود مرادى 
بازيكنان پاس همدان: احمدمحرابى، محمد آشــتيانى، رضا كاشفى،رســول رضايى،شاهين 
اخوى(سيامك رضايى 85)رضا ايار(موسى شهبازى74)عرفان فتاحى(ابوالفضل زمردى88)

محمد رضا پايدارى،داوود سعادتى،محمدرضا اكبرخواه واشكان واحدى
 سرمربى: مهدى پاشازاده 

بازيكنان سردار بوكان: مهدى اميدى،رسول عليپور،سروش سعيدى،جعفردهقان(ستارزبيدى63)
سعيد اكبرى،امير اسدزاده(خليل هاللى83) بهنام رسولى،شاهين محمدى(پرويز رزمى46)عرفان 

ميرزايى،على اصغر شيردل وشهروز نادى فر
 سرمربى: حسين پاكى خطيبى 

همدان ورزشگاه شهيد حاجى بابايى مريانج، هفته سوم رقابت هاى فوتبال دسته دوم قهرمانى 

باشگاه هاى كشور 
رقابت هاى گروه دوم ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور روز گذشته دنبال شد و تيم فوتبال پاس 

با توقف برابر سردار بوكان همچنان در حسرت پيروزى باقى ماند.
پاس همدان كه در 2 ديدار گذشته خود موفق به كسب پيروزى نشده بود، در اين ديدار خانگى 
با انگيزه اى باال قدم به ميدان گذاشت و از همان دقايق ابتدايى براى كسب پيروزى تالش كرد.

مهدى پاشازاده سرمربى پاس كه از شرايط اين تيم رضايت چندانى ندارد و مدام از كمبودها و 
بدقولى ها شكايت مى كند، در اين بازى تيم خود را هجومى به ميدان فرستاد و از همان دقايق 
نخست براى زدن گل برنامه ريزى داشت.اما برخالف جريان بازى اين تيم مهمان بود كه به گل 
رسيد.در دقيقه 23 بازى فرار مهاجم سردار با خطاى پايدارى همراه شد تا داور بالفاصله نقطه 
پنالتى را نشــان دهد وعلى اصغر شيردل اين ضربه را به گل برترى سردار تبديل كرد. شادى 
اردوى سردار زياد دوام پيدا نكرد ودر دقيقه 33 بازى رسول رضايى با شوتى سنگين بازى را به 

تساوى كشيد ونيمه نخست يك بر يك مساوى تمام شد.

در نيمه دوم پاس يك پارچه حمله شــد وفشار زيادى بر خط دفايى سردار وارد كرد اما اين 
حمالت راه به جايى نبرد وخط دفايى هوشيار وسنگربان آماده سردار ضربات شاگردان پاشازاده 
را يكى پس از ديگرى خنثى كردند وسر انجام دو تيم پس از 90 دقيقه تالش به تقسيم امتيازات 

قناعت كردند وپاس باز هم مساوى كرد وهمچنان در حسرت پيروزى سوخت. 
در ساير ديدارهاى اين گروه نيروى زمينى مقابل شهردارى بم دو بر يك به برترى رسيد، مس 
شهر بابك صدرنشين رقابت ها با دو گل مقابل ميهمان خود ميالد تهران به برترى رسيد. اترك 
بجنورد نتوانســت مقابل پرواز عقاب مقاوت كند و بدون گل متوقف شد. شهداى بابلسر در 
مصاف با شاهين بندرعامرى با دو گل به پيروزى رسيد. شمس آذر قزوين دو بر يك شهردارى 
ماهشهر را شكست داد و نفت اميديه موفق شد با يك گل مقابل شهيد قندى يزد به برترى برسد.

با گذشت 3 هفته از اين رقابت ها مس شهر بابك با كسب 9 امتياز به تنهايى صدرنشين است و 
تيم هاى نفت اميديه و نيروى زمينى با 7 امتياز مس شهر بابك را تعقيب مى كند . تيم فوتبال پاس 

نيز با كسب 3 امتياز در رده هشتم قرار گرفت.

آگهى مناقصه عمومى (يك مرحله اى) نوبت دوم 

اداره كل بهزيستى استان همدان

به  تخصصى  خدمات  ارائه  مناقصه  دارد  نظر  در  همدان  استان  بهزيستى 
آسيب ديدگان اجتماعى را در استان همدان به مؤسسات و شركت ها با توان 
تخصصى و سابقه كار مفيد با بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى دولت و 

با شماره مناقصه 2099000103000005 برگزار نمايد.
پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  كليه 
مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور 

و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى راجهت شركت در مناقصه محقق سازند.
مبلغ و نوع تضمين به ميزان 700/000/000ريال ضمانتنامه معتبر بانكى داراى 

اعتبار سه ماهه در وجه بهزيستى استان همدان
زمان انتشار در سايت: روز شنبه 1399/10/13 ساعت 12 

مهلت دريافت اسناد مناقصه: روز پنجشنبه ساعت 13:30 مورخ 99/10/18
آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 29 /1399/10

به  اعالم  مورخ 1399/10/30زمان  سه شنبه  روز  بازگشايى  زمان 
برنده 1399/10/30

مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه از تاريخ بازگشايى
اصل ضمانتنامه شركت در مناقصه تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ  29 /10/ 1399در 

پاكت در بسته تحويل حراست اداره كل بهزيستى استان همدان شود.
كل  اداره  اجتماعى  امور  معاونت  به  مراجعه  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت 

بهزيستى همدان واقع در ميدان جهاد تلفن 5- 38267082
عالقه مندان به شركت در مناقصه مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى 

الكترونيكى (توكن) با شماره هاى ذيل تماس حاصل نمايند.
مركز پشتيبانى و راهبرى سامانه : 021-41934

دفتر ثبت نام استان تهران: 88969737و85193768 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان ها، در سايت سامانه

 (www.setadiran.ir) بخش«ثبت نام / پروفايل مزايده گر» موجود است.
 (م الف 1401)

پروانه ساختمانى مسكونى به نام على پيله وريان، فرزند درويشعلى، به 
شماره پروانه: 2/121557 و شماره پالك ثبتى: 10/7835 و 10/4806 

واقع در خيابان شهيد مصطفى خمينى-كوچه پرواز مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مى باشد.

دانشنامه تحصيلى به نام عطيه سماواتى، فرزند محمد، به شماره 
شناسنامه: 3860386931 و با شماره تأييديه مركزى: 149317102758 

در رشته مهندسى شهرسازى در مقطع كارشناسى از دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

سليمان رحيمى »
شهردارى همدان 2 - نفت و گاز گچساران صفر 
گل ها: اميرابراهيم بيگى (44) و مهدى خلج (65)

داوران: حميــد طيب، جميل محمدنيا و حســين 
بهبودى 

بازيكنان نفــت و گاز: علــى ديبانى زاده، 
جواد ســليمانى فر، خالد ظريفى، سيدهادى 
موســوى، محمد اميدى فرد، فرشيد فكور، 
شايان جعفرى، حسن زرافشان، مجيد كيانى، 

مهران غريبى و مهدى دالورزاده 
سرمربى: جهانبخش جعفرى 

حسين  صابرى،  محمد  شهردارى:  بازيكنان 
كاظمى، ساســان جعفرى، پيمان حشمتى، 
محمد عباس تبار، اميرحســين پورقاسمى، 
محمــد بيرانوند، اميرابراهيــم بيگى، ميثم 

زمانى، هادى موفق و مهدى خلج
سرمربى: رضا طاليى منش 

گچساران ورزشگاه شهداى نفت و گاز، هفته 
سوم از رقابت هاى ليگ دسته دوم قهرمانى 

باشگاه هاى ايران 
 هفته   ســوم رقابت هاى ليگ دســته دوم 
باشگاه هاى كشــور با انجام 7 بازى در گروه 
نخست دنبال شد و شهردارى همدان با كسب 
پيروزى مقابل نفت وگاز به صدر جدول رده 

بندى صعود كرد.
در رقابت هاى گروه نخست اين هفته تيم فوتبال 
شهردارى همدان در گچساران ميهمان نفت و گاز 
اين شهر بود. شهردارى كه هفته گذشته در خانه 

و در دقايق پايانى مقابل مس نوين كرمان 
متوقف شده بود، با شناخت كامل راهى 

گچساران شد. 
در دقايق ابتدايى تيم ميزبان حمالت 

متعددى روى دروازه تيم فوتبال شــهردارى 
همدان خلق كــرد و در جدى ترين موقعيت 
شوت سنگين مهاجم اين تيم بود كه با فاصله 
اندكى از تيرك تيم فوتبال شــهردارى همدان 

به بيرون رفت.
شاگردان طالئى منش با گذشت دقايق ابتدايى 
توانســتند بازى را تحت كنترل بگيرند و براى 
آنكه در كورس مدعيان بمانند در اين بازى نياز 

به كسب هر 3 امتياز بازى داشتند.
در ادامه بازى 2 تيم در نيمه نخست متعادل بود 
و شــهردارى همدان برترى محسوسى نسبت 
به حريف داشت.گچسارانى ها به دنبال جبران 
شكست هفته گذشــته برابر سپيدرود رشت 
بودند و در اين ديــدار خانگى براى پيروزى 

قدم به ميدان گذاشتند. 
 در نيمه نخست انتظار مى رفت كه بازى بدون 
گل به آخر برسد، تيم شهردارى صاحب يك 
موقعيت خوب شــد و محمد عباس تبار اوت 
بلنــدى را درون محوطــه جريمه نفت و گاز 
پرتاب كرد كه امير ابراهيم بيگى در شــلوغى 
محوطه جريمه در دقيقه 44 بازى توانســت 
اين فرصت را تبديل به گل كند تا شــهردارى 
با روحيه اى مضاعف نيمه نخست را به پايان 

برساند.

با آغاز نيمه دوم شــاگردان طالئى منش حفظ 
توپ را در دســتور كار قرار دادند و با چشم 
دوختن به ضدحمالت تالش كردند تا پيروزى 
به دســت آمده را حفظ كنند. در اين نيمه باز 
هم شهردارى برترى نســبى داشت و ميزبان 
نيز تالش گســترده اى براى زدن گل مساوى 
و نباختن در خانه داشت اما حمالت نه چندان 
جدى اين تيم كه بيشتر ضربات ايستگاهى بود 
را خط دفاعى و صابرى ســنگربان شهردارى 

به خوبى دفع كردند.
در دقيقه 65 شهردارى به گل دوم رسيد و مهدى 
خلج بازيكن تكنيكى اين تيم موفق شد گل دوم 
را به ثمر برساند تا پيروزى شهردارى با ضريب 
اطمينان بااليى حاصل شــود. فرار زيباى هادى 
موثق و ارسال توپ به داخل محوطه فوتبال نفت 
و گاز را مهدى خلج در شلوغى محوطه جريمه 
به زيبايى توانست تبديل به گل كند تا اختالف 
گل به عدد 2 برســد .پس از گل دوم تيم فوتبال 
شهردارى همدان تيم ميزبان يكپارچه حمالت 

خود را دنبال كرد.
در ادامه بــازى شــاگردان جعفرى حمالت 
متعددى داشــتند اما راه به جايى نبردند و اين 
شــهرداريچى هاى هگمتانه بودند كه چندين 
بار تا به ثمر رســاندن گل پيش رفتند و شايد 
اگر كمى خوش شــانس تر بودند مى توانستند 

گل هاى بيشــترى به ثمر برســانند و با 2 گل 
نفت و گاز را در گچساران به آتش بكشند تا 
با كسب 7 امتياز به تنهايى به صدر جدول رده 
بندى صعود كنند و با روحيه اى باالتر در انتظار 

ديدارهاى آتى باشند.
در ساير ديدارهاى گروه نخست تيم سپيدرود 
رشــت مقابل ميزبان خود اسپاد تهران يك بر 
يك متوقف شد تا صدر جدول را به شهردارى 
همدان هديه كند. محتشم تبريز نيز برابر فوالد 
اهواز بدون گل مســاوى كرد. ديدار تيم هاى 
ايرانجوان بوشهر مقابل اتحاد آواالن كامياران 
و بازى ملى حفارى اهــواز برابر علم و ادب 
تبريز يك بر يك مساوى شد و تيم اميد گناوه 
2 بر يك مقابل شهردارى بندرعباس به برترى 
رسيد تا بندرنشينان با 3 باخت پياپى روزهاى 
سختى را تجربه كنند و از حاال فانوس سقوط 

را در دست بگيرند.
ديدار 2 تيم مس نوين كرمان و ويســتاتوربين 
تهران نيز با برترى دو بر يك مس نوين كرمان 
تمام شــد تا در اين هفته همه نتايج به ســود 

شهردارى همدان رقم بخورد.
با گذشــت 3 هفته از رقابت ها تيم شهردارى 
همدان با 7 امتياز صدرنشــين است و تيم هاى 
سپيدرود رشت، اميد گناوه ومس نون كرمان با 

5 امتياز در تعقيب شهردارى همدان هستند.

آتش بازى شهردارى 
با نفت در گچساران
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 طرح و اجراى برند شــهر گردشــگر به معناى 
ارزيابــى شــهر هاى مختلف كشــور از نظر ميزان 
آمادگى براى جذب و پذيرش گردشگر است، البته 
هم اكنون شيوع ويروس كرونا سفر را محدود كرده 
اســت، اما موضوع سفر پس از مهار ويروس كرونا 

ادامه خواهد داشت.
پــس از مهار كرونا ميــزان آمادگى شــهر ها از 
بسيار  گردشــگرى  زيرســاخت هاى  وجود  نظر 
مهم خواهد بود. موضوع شــهر گردشــگر براى 
همدان پــس از ميزبانى از رويدادهاى بين المللى 
مطرح شد و هم اكنون حسب منويات و تأكيدات 
مونســان، وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى اين طرح به مرحله اجرا رســيده 
اســت تا بــا ارزيابــى تخصصــى و رتبه بندى 
برند هاى گردشگرى شهرى، نوعى رقابت پذيرى 
گردشــگرى با هدف شناســايى و تنوع ســازى 
محصوالت گردشــگرى و رســيدن بــه برترى 
رقابتى در منطقه و جهان شــكل بگيرد، البته اين 

رقابت پيش از اين نيز وجود داشت.
در همين راســتا مجرى طرح برند شهر گردشگر 
انتخاب شــده است و شهر هاى كشــور براساس 
اولويت هايــى ماننــد وجود ظرفيــت در جذب 
گردشــگر، موفقيت در جلب رضايت گردشگران، 
ميهمانپذيرى، مديريت تعامالت، خدمات، امكانات 
موجــود و ... به 5 دســته يا رتبه مختلف تقســيم 
مى شــوند. اين رتبه ها با نام هاى شهر مستعد حوزه 
گردشگرى، شــهر متعهد حوزه گردشگرى، شهر 
گردشــگرپذير، شــهر مقصد گردشــگرى و شهر 

دوستدار گردشگرى شناخته شده اند.
مديركل دفتر مطالعات و آموزش گردشگرى گفت: 
هدف شــهر گردشگر ارتقاى رقابت پذيرى مقاصد 
گردشگرپذير كشــور، معرفى و ترغيب برندهاى 

مقاصد گردشگرى اعم از شهر و روستاست.
به گزارش ايرنا، زاهد شــفيعى درباره پروژه شهر 
گردشــگر گفت: هدف شــهر گردشــگر كه فاز 
نخســت آن سال گذشــته انجام شــد و فاز دوم 
آن نيز آغاز شــده، ارتقــاى رقابت پذيرى مقاصد 
گردشگرپذير كشــور، معرفى و ترغيب برندهاى 
مقاصد گردشــگرى اعم از شــهر و روستاست كه 
در پروژه ملى اعتبارســنجى، ارزيابى و رتبه بندى 

مقاصد گردشگرپذير تعريف مى شود.
وى با اشــاره به اين كه در اجــراى فاز دوم پروژه 

مطالعــات عميق ترى روى مقاصد گردشــگرپذير 
صــورت گرفته اســت، به تشــريح اهــداف اين 
مطالعات پرداخت و عنــوان كرد: اين مطالعات و 
تحليل ها ظرفيت هاى هر مــكان را به طور موردى 
مشخص و 3 هدف را دنبال مى كند. هدف ارزشى 
كه ابزارى براى تحقق يــك هدف غايى در ايجاد 
فضايى پويا و رقابتى بين مقاصد گردشگرى كشور 
اســت. هدف كاربردى كه گواهينامه اى منطبق بر 
ظرفيت هاى بالقوه و بالفعل مقصد اســت و سطح 
توسعه يافتگى مقاصد كشور از منظر گردشگرى را 

نشان مى دهد.
وى تصريح كرد: اين گواهينامه يك برآيند كلى از 
نتايج حاصل از قدرت برند اعم از دارايى شــهر، 
تجربه گردشگران، ادراك گردشــگران از دارايى، 
نگرش جامعه محلى نســبت به توسعه گردشگرى 

است.
شــفيعى هدف اعتبارى را به عنوان ســومين هدف 
اين تحليل هــا و مطالعات نام بــرد و افزود: يك 
نشــان معتبر ملى محسوب مى شــود كه برندهاى 
گردشــگرى در ســطح ملى و بين المللى معرفى 

مى شوند.

 تشريح 6 خروجى پروژه
وى با اشــاره بــه خروجى هاى اين پــروژه، اظهار 
كــرد: جايگاه يابى عملكرد مقصد(جايگاه مقصد در 
هرم توســعه مقاصد گردشگرى كشــور)، ارزيابى 
رقابت پذيــرى و شناســايى عناصــر متمايزكننده 
مقصد(طراحى بهينه ترين الگــوى رقابتى مقاصد)، 
مقاصــد  خدمــات  ارزش  زنجيــره  بهينــه كاوى 
گردشــگرى، بهينه كاوى زنجيره ارزش محصوالت 
مقاصــد گردشــگرى، طراحى هويــت كالمى و 
درنهايت طراحى هويت بصرى، مقصد 6 خروجى 
هســتند كه از اين مطالعات حاصل مى شود و ذيل 
برند گردشگرى كشور، برندهاى گردشگرى شهرى 

شرح داده مى شوند.
مديــر دفتر مطالعات و آموزش گردشــگرى اعالم 
كــرد: براى رســيدن به برند بايد با گــذر از اين 6 
مرحله، صالحيت ها و ظرفيت هاى مقصد شناسايى 
و شناخته شود. در همين راستا ما در چند ماه گذشته 
اطالعاتمان را تكميل و ظرفيت ها را شناسايى كرديم 
كه شــهر يزد با كسب امتياز 68/98 در رتبه نخست 
قرار گرفت و طبق ارزيابى هاى انجام شــده از منظر 
رقابت پذيرى اول شــد. در بحث وفادارى مخاطبان 

به برند و مؤلفه هاى تاريخى فرهنگى نيز بسيار موفق 
عمل كرده است. شــيراز نيز با كسب نمره 68/92 
در رتبه دوم قرار گرفــت و در مؤلفه هاى محيط و 
فضاى گردشــگرى امتياز فوق العــاده اى را به خود 

اختصاص داد.
وى با اشــاره به اينكه مقاصد گردشگرى مى توانند 
خود را ارتقــا دهند، افزود: درصورتى كه شــهرها 
عملكرد بهينه داشــته باشند صالحيتشــان دوباره 
ارزيابى مى شــود. شــهرهاى يزد و شــيراز كه در 
پايش اوليه 3 ســتاره كســب كرده بودند با ارتقاى 
مؤلفه هاى خود موفق به كســب 4 ستاره شدند و از 
جايگاه مقصد گردشگرپذير به شهر مقصد ارتقا پيدا 
كردند و براى رسيدن به جايگاه نهايى كه دوستدار 

گردشگر است به كسب يك ستاره نياز دارند.
شــفيعى در ادامه به امتيازها و رتبه بندى هاى ديگر 
شــهرها اشاره كرد و گفت: 3 شــهر كرمان با امتياز 
64/26، همــدان 64/19 و اردبيــل 58/19 نيــز با 
كسب 3 ستاره به عنوان مقصد گردشگرپذير تعريف 
مى شــوند. درنهايت هدف از اين پــروژه، ارتقاى 
صالحيت هاى مقاصد و ارسال گزارش جامع آن به 

سازمان جهانى گردشگرى است.
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گزارش  

فرهنگگردشگري

تأثيرگذارى شهيد سليمانى 
در جهان كامال مشهود است

 عصــر شــعر و 
ميدان»  «مرد  خاطره 
سالگرد  نخستين  در 
قاسم  حاج  شهادت 
سليمانى با همكارى 
بسيج هنرمندان، سپاه 
ناحيه همدان و اداره 
كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان برگزار 

شد. 
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى اســتان همدان، مديركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان همدان در اين مراسم با تأكيد بر اينكه 
شخصيت سردار شخصيتى برجسته است كه به عنوان 
قهرمان ملى و مذهبى شناخته مى شود، گفت: ايشان 

افتخار بزرگى براى جهان اسالم هستند.
احمدرضا احســانى با بيان اينكه شــهيد حاج قاسم 
ســليمانى شخصيت جامع و كاملى داشت كه پس از 
شهادت هم تأثير ايشان در جهان كامًال مشهود است، 
افزود: خصوصيات فردى و اخالقى شهيد سليمانى در 
كنار اســتراتژى نظامى، از ايشان فردى جامع و كامل 

ساخت.
احسانى با بيان اينكه سردار همواره در مسير حق گام 
برمى داشــت، افزود: سانسورهاى رسانه جهان غرب 
و خشــم اســتكبار جهانى از محبوبيت سردار دل ها 

نشان دهنده همين امر است.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان همدان 
تصريح كرد: هنرمندان و اصحاب فرهنگ و رســانه 
در كنار مسئوالن نظام، وظيفه دارند ضمن تبيين راه 
ايشان، در راستاى معرفى شهيد سليمانى و آرمان هاى 
مقــدس نظــام جمهورى اســالمى به نســل هاى 
آينــده، تمام ابزارها را به كار بگيرند. فرمانده ســپاه 
ناحيه همدان هم در اين مراســم بــا تأكيد بر اينكه 
محور مقاومت و جهان اســالم مديون لحظه لحظه 
ايثارگرى هاى شهيد سليمانى است، گفت: از شام تا 
عراق، از بحرين تا پاكستان، از پاكستان تا هندوستان 
و آذربايجــان و نقــاط مختلف دنيا مكتب ســردار 
شناخته شده اســت. على بقايى با بيان اينكه مكتب 
شهيد سليمانى از مكتب امام حسين(ع) الگو گرفته 
است، تأكيد كرد: شهيد سليمانى پس از يك اربعين 

جهاد با رسيدن به شهادت مزد خود را گرفت.
وى با تأكيد بر اينكه شهيد سليمانى براى مسير خود 
مكتب مشخصى تعريف كرده بود، گفت: اين مكتب 
شناخته شده هيچ گاه تعطيل نشد و با همين مكتب در 
بيش از 2 دهه فعاليت در سپاه قدس، محور مقاومت 

توسعه يافت.

در ديدار مردمى؛ شهردار همدان عنوان كرد
سرعت، كيفيت خدمات  و برخورد مناسب 

اولويت است
 مردم يك شــهر مى تواننــد به دنبال 
ارتباط مستقيم با شهردار مسيرى هموار 
را در راستاى داشتن شهرى برتر رقم زنند. 
شــهردارى و مشاركت شــهروندان 2 
ركن اساسى سيســتم مديريت شهرى 
در تحقق بخشيدن به اصول برنامه ريزى 
شــهرى (زيبايى، ســالمت، آسايش و 
امنيت) به شــمار مى آيند و در توســعه 
و پيشــبرد اهداف اقتصادى در شهرها 

جايگاه ويژه اى به خود اختصاص داده اند.
اين روزها ارتباط مردمى با شهردار همدان نقش مؤثرى داشته است. طبق 
روال سال هاى گذشته روزهاى جمعه شهردار همدان ميزبان شهروندان، 
كسبه، صنعتگران و ساير اهالى براى رسيدگى به مشكالت آنها در حوزه 

مديريت شهرى است.
شهردار همدان معتقد است: مهم ترين شاخص هاى رضايتمندى افراد و 
مراجعه كنندگان به مجموعه مديريت شهرى؛ سرعت، كيفيت خدمات  و 

برخورد مناسب با آنان است.
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهردارى همدان؛ با توجه 
به نياز برقرارى ارتباطى پويا و دوسويه بين شهروندان با مديريت شهرى، 
برنامه ديدار مردمى شهردار همدان با شهروندان در روزهاى تعطيل انجام 
مى گيرد كه در اين نشســت صميمى، شــهروندان بدون واسطه به بيان 

مشكالت و مسائل خود با شهردار همدان مى پردازند.
هدف از برگزارى جلســه مالقات مردمى شهروندان با شهردار همدان، 
حل مشــكالت و رفع دغدغه هاى شــهروندان به منظور خدمت رسانى 

هرچه بيشتر و باكيفيت تر در حوزه هاى مختلف مديريت شهرى است.
عباس صوفى در حاشــيه اين برنامه با اشــاره بــه اهميت و ضرورت 
برپايى جلســات مالقات مردمى با مراجعه كنندگان شــهردارى، گفت: 
تمامى مديران و مســئوالن حوزه هاى مختلف مديريت شهرى ملزم به 
پاسخگويى به مشكالت و مطالبات مراجعه كنندگان در ايام هفته هستند 
اما با توجه به پيچيدگى برخى مشكالت و تمايل شهروندان براى ديدار 

با شهردار، جلسه مالقات مردمى با شهروندان برگزار مى شود.
صوفى ادامه داد: فرصت ديدار چهره به چهره با شــهروندان در راستاى 
رسيدگى به مطالبات و مشكالت مردم در حوزه هاى شهرى با هم انديشى 
با رؤساى ادارات و واحدهاى شهرى در سايه قانون و در پروسه زمانى 

كوتاه ترى انجام مى شود.
وى خاطرنشان كرد: ناگفته نماند در جلسات مالقات مردمى نمى توانيم 
تمامى مشــكالت مطرح شــده را كامال حل و فصل كنيم زيرا برخى از 
موضوعات منع قانونى دارد و به رغم درخواســت شــهروندان، مطابق 
خواســته آنها قابل رسيدگى نيســت اما در اين جلسه با استناد به قانون 
دليل رسيدگى نكردن به مطالبات آنها توضيح داده مى شود و در فضايى 

صميمى و مناسب مراجعه كننده آگاه سازى و اقناع مى شود.
شــهردار گفت: بســيارى از شــهروندان با وجود رســيدگى نشدن به 
خواسته موردنظرشان، با اطالع از فرايند ادارى و قوانين و رفتار مناسب 
و احترام آميزى كه با آنها انجام شــده اســت با رضايت كامل جلسه را 
ترك مى كنند. صوفى با اشاره به فراوانى موضوع مراجعه كنندگان، گفت: 
باتوجه به توســعه شهر و افزايش ساخت وســازهاى شهرى، بيشترين 

مطالبه شهروندان در حوزه امالك است.
در ادامــه محمدرضا فيضى منش مدير منطقه 3 شــهردارى همدان نيز 
گفت: در طول هفته پاسخگوى درخواست ها و مشكالت شهروندان در 
حوزه هاى مختلف شــهرى هستيم كه برخى از مشكالت و موضوعات 
نيازمند بررســى كارشناسى و تخصصى تر اســت كه در برنامه مالقات 
عمومى شهردار همدان مطرح و بررسى مى شود كه همين امر در تسريع 

امور بسيار راهگشا و مؤثر واقع شده است.
مجيد يوســفى نويد مدير منطقه 4 نيز در حاشــيه اين برنامه، بيان كرد: 
بررسى و پيگيرى درخواست ها و مشكالت شهروندان يكى از الزامات 
مديريت شهرى است كه اين موضوع در برنامه مالقات عمومى شهردار 
با شــهروندان مورد توجه است و خوشبختانه تا حدود زيادى منجر به 

نتيجه شده است و رضايت شهروندان را به همراه داشته است.
با توجه به شــيوع كرونا و وضعيت قرمز همدان در هفته هاى گذشــته، 
برنامه مالقات عمومى شهردار همدان برگزار نمى شد كه خوشبختانه با 
تغيير وضعيت، اين برنامه همچون سال هاى گذشته در روز تعطيل جمعه 
دوباره ازســرگرفته شــد و بيش از 40 نفر از شهروندان مناطق 3 و 4 با 
رعايت فاصله گذارى اجتماعى و رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى به بيان 

درخواست ها و مشكالت خود پرداختند.
گفتنى است، در برنامه مالقات عمومى روز جمعه اى كه گذشت، صوفى 
با شــهروندان و مراجعه كنندگان كه 4 ساعت به طول انجاميد؛ مديران 
مناطق 3 و 4، رئيس اداره بازرســى، رئيس مركز 137 شهردارى و ساير 

كارشناسان حوزه هاى مختلف مديريت شهرى نيز حضور داشتند.
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■ حديث:
امام على(ع):

 بهترين چيزى كه مردم به واسطه آن ، دل هاى دوستانشان را به دست مى آورند و كينه ها 
را از دل هاى دشمنانشان مى زدايند ، اين است كه در هنگام برخورد با آنان ، خوش رو ، در 

غيابشان جوياى احوالشان  و در حضورشان گشاده رو باشند.   
تحف العقول : ص 218

فناوري

تأييد 2 واكسن كرونا در هند
 دولت هند روز شنبه اعالم كرد، متخصصان تنظيم كننده داروهاى 
هند 2 واكســن ويروس كرونا يعنى واكســن دانشــگاه آكسفورد و 
ديگرى واكســن محلى كه با حمايت دولت هند ساخته شده است را 

براى استفاده اضطرارى پيشنهاد كردند. 
به گزارش رويترز، وزير دولت پيش از اين گفته بود كه واكســن 
در   (/AstraZeneca Oxford) آســترازنكا و  آكســفورد 
شــرف تأييد اســت و اين امر زمينه را براى يــك كمپين بزرگ 
ايمن سازى عليه كروناويروس در دومين كشور پرجمعيت جهان 

مى كند. فراهم 
دولت گفت كه تصميم نهايى در مورد اين 2 واكســن توســط مدير 
سازمان كنترل استانداردهاى دارو (CDSCO) گرفته خواهد شد. 

احتمال درمان آلزايمر 
با كشف يك جهش ژنتيكى

 «١R-CSF» محققان جهش هاى جديدى را در ژنى موسوم به 
كشــف كرده اند كه مى تواند به ايجاد روش هاى درمانى براى بيماران 

آلزايمر كمك كند.
به گزارش ايســنا، بيمارى آلزايمر چهارمين قاتل بزرگ در سراسر 
جهان است، با اين حال هنوز هيچ داروى تأييدشده اى وجود ندارد 

كه بتواند پيشرفت اين بيمارى را ُكند يا آن را درمان كند.
تخميــن زده شــده اســت كــه 36 ميليــون نفــر در سراســر جهــان 
ــن  ــد و همي ــج مى برن ــا آن رن ــط ب ــا زوال عقــل مرتب از آلزايمــر ي
ــورد  ــق در م ــه تحقي ــادى ب ــه زي ــه بودج ــت ك ــده اس ــث ش باع

ــود. ــر اختصــاص داده ش آلزايم

تحقيق درباره بيمارى آرتروز در فضا
 بخش تحقيقات ايســتگاه فضايى بين المللى به تازگى در حساب 
 Kate)«كاربــرى خود در توييتر تصوير جديــدى از «كيت روبينز
Rubins) فضانورد ناســا و مهندس پرواز مأموريت «اكسپديشن 
64» منتشــر كرده است. به گزارش ايسنا، در تصوير جديد كه منتشر 
شــده، كيت روبينز درحال انجام آزمايش جذاب ديگرى اســت. در 
زمين هيچ داروى اصالح كننــده بيمارى براى بيمارى آرتروز وجود 
ندارد. حال فضانوردان ايســتگاه فضايــى بين المللى در فضا درحال 
انجام مطالعه اى هستند كه مى تواند به كشف چنين درمانى منجر شود. 
آرتروز بيمارى بسيار شايعى است كه در تمام مناطق جغرافيايى ديده 
مى شود. به اين بيمارى، ساييدگى مفصل، ورم مفاصل و استخوان ها 

و آماس مفصلى استخوانى هم گفته مى شود.

كمك يك ربات پيشرفته به جراحان 
در تايلند

 بيمارستان «راجاويثى»(Rajavithi Hospital) در بانكوك 
تايلند به  تازگى از يك ربات جراحى با فناورى پيشــرفته براى كمك 
به تيم هاى پزشكى براى انجام عمل هاى جراحى با دقت باال و ايمن 

استفاده كرده است.
به گزارش مهر، اين ربات كه «داوينچى شــى»(da Vinci Xi) نام 
دارد يك فناورى رباتيك جراحى ساخت آمريكا است و براى كمك 
به دقــت جراحان در عمل هاى جراحى اورولوژيك طراحى شــده 
است. ربات مذكور مجهز به فناورى بزرگنمايى 3 بعدى HD است 
كــه اين موضوع به جراحان اجازه مى دهد تا ناحيه جراحى را بهتر و 

واضح تر مشاهده كنند.

مكمل ويتامين D احتمال بروز سرطان 
پيشرفته را كاهش مى دهد

 مطالعات اپيدميولوژيك(همه گيرشناسى) نشان داده است كه افرادى 
كه در نزديكى خط اســتوا زندگى مى كنند و بيشــتر در معرض نور 
خورشيد هستند و ويتامين D بيشترى دريافت مى كنند آمار مرگ ومير 
پايين ترى در اثر ابتال به سرطان دارند. در بررسى سلول هاى سرطانى 
در آزمايشگاه و همچنين موش هاى آزمايشگاهى ديده شد كه ويتامين 
D باعث كاهش سرعت پيشرفت بيمارى مى شود. اما نتايج آزمايشات 
بالينى تصادفى بر روى انســان ها نتايج واضح و روشنى نداشته است. 
اين تحقيقات بر روى اثر مصرف مكمل هاى ويتامين D بر كشندگى 
سرطان تمركز دارد. به گزارش ايسنا، سال هاست محققان در تالشند تا 

ارتباط ميان ويتامين D و سرطان را كشف كنند.

فعاليت ادارى منطقه جديد 
شهردارى آغاز شد

شهـردارى بافت 
در يك قـدمى 
افتتـاح
 شــهردارى بافت تاريخى يا منطقه5 همدان 
در روزهاى اخير فعاليــت ادارى خود را آغاز 
كرده اســت اما به طور رسمى در آينده نزديك 
افتتاح خواهد شــد. موافقت وزارت كشــور 
مبنى بر راه اندازى منطقه جديد مديريت شهرى 
در همدان، فعاالن و دوستداران ميراث فرهنگى 
را براى حفظ و احياى بافت تاريخى مركز اين 

شهر اميدوار كرده است.
براساس مصوبه وزارت كشور، شهردارى منطقه 
5 همدان در بافت مركز مجوز فعاليت گرفت تا 
محله هاى تاريخى و قديمى اين شــهر از گزند 

تخريب و از بين رفتن در امان باشند.
مصوبه وزارت كشور نشان مى دهد كه شهرهاى 

بزرگ و مراكز اســتان ها و كالنشهرها به ازاى 
هر 110 هزار شــهروند، بايد خدمات شــهرى 
صــورت بگيرد كه نياز بــه ايجاد منطقه جديد 

مديريت شهرى دارد.
براين اســاس شــهردارى همدان در راستاى 
خدمات بهتر و نيــز حفظ بافت تاريخى مركز 
شــهر همدان، پيشــنهاد ايجــاد منطقه جديد 
مديريت شــهرى را ارائه داد و پــس از ماه ها 
مطالعــه و رعايــت الگوهــا و آئين نامه هاى 

كشورى، راه اندازى شد.
با اين اقدام در واقع سياستگذارى واحد در احيا 
و بازسازى بافت فرسوده و قديمى همدان ايجاد 
شد تا مكان هاى تاريخى و واجد ارزش در اين 

منطقه شناسايى و مرمت شوند.
حفــظ بافــت تاريخى مركز اين شــهر محور 
راه اندازى منطقه جديد مديريت شهرى است. 
حفظ و احيــاى بافت هاى واجد ارزش همدان 
از رويكردهاى اصلى شــهردارى و شــوراى 
شهر اســت و برهمين اساس ديدگاه مثبت در 

راه اندازى شهردارى منطقه 5 وجود دارد.
حفظ و احيــاى بافت هاى واجد ارزش همدان 
از رويكردهاى اصلى شــهردارى و شــوراى 

شهر اســت و برهمين اساس ديدگاه مثبت در 
راه اندازى شهردارى منطقه 5 وجود دارد.

اطلس محله بنــدى، منطقه بندى و ويژگى هاى 
جمعيتــى، اقتصــادى، اجتماعــى و فرهنگى 
شــهر همدان درحال نهايى شــدن است، در 
راستاى ترغيب مالكان براى مرمت و بازسازى 
بناهاى واجد ارزش نيز مؤلفه هاى تشويقى از 
جمله تراكم هاى ســاختمان، تراكم در ســطح 
و تخفيفات عوارضى در دســت اقدام و ارائه 

است.
توجه به خانه هاى بوم گردى، هتل رستوران هاى 
سنتى و فضاهاى تجارى به صورت كاروانسراها 
و حتــى در مركــز محــالت كه بافــت آنها 
دســت نخورده باقى مانده را خواهيم داشــت 
تا مراكز محالت با ســاختار قديم دوباره احيا 

شوند.
همرمان بــا راه اندازى اين منطقه شــهردارى، 
نيازمند تعامل بين دســتگاه ها و كارشناســان، 
اســاتيد و صاحب نظــران علم شهرســازى و 
معمارى در كنار اهداف مديريت شهرى است.

رويكرد گردشــگرى يكى از اهداف اصلى در 
ايجاد اين منطقه مديريت شهرى به شمار مى رود 

و به طور قطع بررسى هاى كارشناسى را در رأس 
امور اين طرح مطالعاتى قرار مى دهد.

براســاس مصوبه وزارت كشــور، شــهرهاى 
تاريخى بايد مديريت بافت مجزا داشته باشند و 
اين مهم خوشبختانه با رويكرد حمايتى شوراى 
دوره پنجم و شــهردار همدان در برنامه كارى 

مديريت شهرى گنجانده شد.
محدوده فيزيكى در بافــت تاريخى همدان به 
مشــاور ارائه شد و با همكارى ميراث فرهنگى 
و اداره كل راه و شهرســازى همچنين نظرات 
اســاتيد دانشــگاه ها و محدوده حلقه مركزى 
شهر براى مديريت در شهردارى بافت تاريخى 
تصويب شــد كه از ميدان مركزى شهر(ره) تا 
حلقه نخست شهر كه بسيارى از بافت تاريخى 
در اين حلقه اســت داخل محدوده شهردارى 

منطقه 5 قرار خواهد گرفت.
جانمايى ساختمان مديريت منطقه 5 شهردارى 
همــدان در ســاختمان هاى جنانــى، نراقــى، 
عسگرى، ســينما تاج و بانك شاهى خانه هاى 
تاريخى مورد انتخاب هســتند و هم اكنون در 
انتظار تصويب يك ساختمان هستيم. شهردارى 

همدان داراى 4 منطقه و 22 ناحيه است.

 رقابت شهرها براى كسب امتياز

همدان 3 ستاره شد 
■ هدف پروژه «شهر گردشگر» ارتقاى رقابت پذيرى مقاصد گردشگرپذير است


