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اتحاد براى استعفا
 1- هفته گذشــته ســرانجام از احزاب 
استان همدان كه مدتهاست خبرى از آنها در 
تحوالت سياسى اســتان نيست، خبرى داغ 
منتشر شد كه بر اساس آن 32 نفر از اعضاى 

هيأت رئيسه و شوراى منطقه اى...

آگهي مزايده

شركت توليدى منسوج الستيك كيان كرد

ــرد  ــان ك ــتيك كي ــوج الس ــدى منس ــركت تولي ش
ــالم  ــر دارد اق ــر در نظ ــتان مالي ــع در شهرس واق
ضايعاتــى و مســتعمل و درجــه 2 خــود را از طريــق 

ــاند.  ــروش برس ــه ف ــده ب مزاي
متقاضيــان مــى تواننــد جهــت آگاهى از مشــخصات 
و مقاديــر كاالهــاى فــوق و دريافــت اســناد مزايــده و 
جهــت اخــذ اطالعــات تكميلــى از تاريــخ درج آگهى 
بــه مــدت 10 روز بــا شــماره موبايــل 09123330260 
ــل  ــاس حاص ــن 44890744-021 تم ــا تلف ــا ب و ي

نماينــد.

يكم تير ماه يكم تير ماه 
روز ملى اصنافروز ملى اصناف

اتحاديه صنف قنادان و آجيل فروشان همدان اتحاديه صنف قنادان و آجيل فروشان همدان 
پايگاه شهيد شفيعيان قنادانپايگاه شهيد شفيعيان قنادان

را بر خانواده بزرگ اصناف همدان را بر خانواده بزرگ اصناف همدان 
و همه تالشگران اين عرصه و همه تالشگران اين عرصه 

تبريك و تهنيت عرض مى نمائيم تبريك و تهنيت عرض مى نمائيم 

اتحاديه فروشندگان اتحاديه فروشندگان 
طال، جواهر، ساعت و عينك همدانطال، جواهر، ساعت و عينك همدان

ر ماه  دن یم  ر ماه ا ر دن یم  نافا ر نافروز می ا روز می ا
ــور و  ــاف كش ــزرگ اصن ــواده ب ــر خان  را ب
ــك و  ــه تبري ــن عرص ــگران اي ــه تالش هم

ــم. ــى نمائي تهنيــت عــرض م

اداره صنعت، معدن و تجارت 
شهرستان نهاوند

 يكم تيرماه مصادف با 

كه از بزرگترين نهادهاى مدنى در هر كشورى 
هستند را صميمانه خدمت تالشگران اين عرصه 

تبريك و تهنيت عرض مى نماييم.

صنـاف  ا ملى  ز  و ر

 اتحاديـه صنف خوار و بار فروشان 
همدان و حومه 

بدون شك نقش بى بديل اصناف كشور بر كسى 
پوشيده نيست ،اين تشكل مردمى در همه ادوار 
نقش نافذ و تاثيرگذارى را در كشور داشته است.
يكم تير ماه روز ملى اصنـاف

 را بــر خانــواده بــزرگ اصنــاف كشــور، همــدان 
و همــه تالشــگران ايــن عرصــه تبريــك و تهنيت 

ــم. عــرض مى نمائي

اتـاق اصناف شهرستان نهاوند

اولين روز از تيرماه به نام 
روز ملـى اصنــاف 

نامگــذارى شــده و ايــن نامگــذارى خــود گويــاى 
اهميــت ، جايــگاه ويــژه و ديــدگاه خــاص نظــام 
مقــدس جمهــورى اســالمى ايــران بــه اين قشــر 
بــزرگ از جامعه اســت. لــذا برخــود الزم ميدانيم 
ايــن روز را خدمــت تمامــى زحمــت كشــان ايــن 

عرصــه تبريــك عــرض نماييم.

اندر احواالت تبديل شدن كاالى مصرفى 
به كاالى سرمايه گذارى در همدان

بازاِر مكاره مسكن 
دنبال مقصر 

در بافت تاريخى 

 بهار امسال ميزان ســوانح فوتى در 
مسيرهاى فرعى و روستايى اين استان از 
13 درصد با حدود 2 برابر افزايش به 25 

درصد افزايش داشته است.
رئيس پليس راه اســتان همــدان گفت: 
همچنين 22 درصد از ســوانح منجر به 
فوت در مســيرهاى فرعى رخ مى داد كه 
اين آمار نيز در فصل بهار امســال به 25 

درصد رسيده است.
رضا عزيزى در گفت وگــو با ايرنا بيان 
كرد: با توجه به حضور كمرنگ نيروهاى 
پليس در مســيرهاى روستايى و فرعى 
فرصت بــراى جوالن رانندگان متخلف، 
بدون گواهينامه و بــدون مهارت كافى 
براى رانندگى در اين قبيل مسيرها فراهم 

شده است.
عزيزى افزود: بيشترين دليل تصادف در 
اين مســيرها، تردد با سرعت غيرمجاز 
بوده و اين قبيل رانندگان، تردد با سرعت 
بــاال را به عنوان يــك كار قهرمانانه و با 

جرأت باال تعريف مى كنند.
وى گفت: تردد با سرعت غيرمجاز ناشى 
از يك مشــكل روحى و روانى است كه 
راننــدگان آن را در جاده تخليه مى كنند 
و اين قبيل افراد به طور حتم در آينده اى 
نه چندان دور عامل بروز سانحه خواهند 

بود.
رئيس پليس راه اســتان همــدان اظهار 
كــرد: به تازگى در ســانحه اى كه بر اثر 

برخورد يك دستگاه ســوارى اِل 90 و 
موتور سيكلت رخ داد، موتورسوار جان 
باخت و به دليل باال بودن سرعت اِل 90 
سرنشــين اين خودرو از شيشه جلو به 

بيرون پرت شد.
عزيزى بروز تصادف در مسير ملحمدره 
اســدآباد با 2 كشته و حيدره باالى شهر 
به مريانج با 4 كشــته را نمونه بارز بروز 
ســوانح در جاده هاى فرعى دانســت و 
افزود: ســانحه برخورد 2 تاكســى با 6
كشــته نيز در محور فرعى شهرســتان 

درگزين به رزن رخ داده است.

 وى اظهــار كرد: آمار متوفيان ســوانح 
جاده اى در خرداد امسال افزايشى بوده و 
27 نفر رسيد كه دليل اصلى آن تعطيالت 
متوالى و افزايش سفر در اين روزها بوده 

است.
رئيس پليس راه استان همدان آمار عابران 
و موتورسواران متوفى در سوانح جاده اى 
همدان را نيز رو به رشد دانست و افزود: 
آمار مرگ موتورسواران از 8 مورد به 14

نفر در 3 ماهه نخست سالجارى رسيد و 
عابران هم از 5 نفر به 8 نفر در فصل بهار 

امسال افزايش يافت.

عزيــزى يكــى از علــل اصلــى بروز 
تصادف هاى جمعى در بزرگراه ها را نيز 
احســاس آرامش راننده و بى توجهى به 
جلو ناشى از خستگى و خواب آلودگى، 
ســرگرم شدن به تنظيم سيستم صوتى و 
مكالمه يا ارســال پيامك با تلفن همراه 

دانست.
وى از مسئوالن راهسازى خواست عالوه 
بر ايجاد و توسعه راه هاى شريانى نسبت 
به ايمن ســازى آنها به ويژه نصب حفاظ 
ميانى در وســط جاده ها اقــدام و توجه 

كنند.

70 دفتر پيشخوان از 140 دفتر موجود 
در اين اســتان به شبكه پيشخوان دولت 

وصل شدند.
مدير فناورى و اطالعات و شبكه دولت 
اســتاندارى همدان در گفت وگو با ايرنا 
بيان كرد: شــهروندان به جاى مراجعه به 
ادارات و ايجاد هزينه و مشــقت رفت و 
آمد، مى توانند به نزدك ترين دفتر پيشخوان 
دولت براى انجام مكاتبات ادارى مراجعه 

كنند.
محمدحســن ميرزايى گفت: شهروندان 
مى توانند نامه درخواست خود را تحويل 
دفتر پيشــخوان دهنــد و متصديان اين 

دفاتر با بهره گيرى از شــبكه دولت، نامه 
را براى اداره مربوطه ارســال كنند سپس 
كد رهگيرى به متقاضى پيامك و فرايند 
رســيدگى به نامه از ايــن طريق به وى 

اطالع رسانى مى شود.
وى ادامــه داد: پــس از اجرايى شــدن 
درخواست فرد، نامه وى به دفتر پيشخوان 
ارسال و همراه با آن پيامكى براى متقاضى 
به منظور مراجعه بــه اين دفتر و دريافت 

پاسخ نامه ارسال مى شود.
ميرزايى يادآورى كرد: پيش از عيد نوروز 
99 حــدود 7 دفتر پيشــخوان به صورت 
آزمايشى به شبكه پيشخوان دولت وصل 

شــدند كه هم اينك شمار آنها به 70 دفتر 
افزايش يافته است.

وى ادامه داد: اسامى و آدرس دفاترى كه 
به شبكه پيشخوان دولت وصل شدند در 
سايت اســتاندارى همدان موجود است 
و شــهروندان مى توانند با مراجعه به اين 
سايت، آدرس دفاتر پيشخوان را دريافت 

كنند.
مدير فناورى و اطالعات و شبكه دولت 
استاندارى همدان گفت: دفاتر پيشخوان 
كه به شــبكه دولت وصل نيســتند نيز 
مى تواننــد پــس از ارائه يــك آزمون و 
پرداخت هزينه به دفتر پيشخوان كشورى، 

نسبت به اتصال به شبكه دولت اقدام كنند.
ميرزايــى افزود: از رئيــس صنف دفاتر 
پيشخوان دولت در همدان خواسته شده 
تا متصديان اين دفاتر را به اتصال به شبكه 
پيشخوان دولت هدايت و ترغيب كند و 

اين كار درحال اجرا است.
وى اظهار كرد: تعرفه پيش بينى شده براى 
پيشــخوان  دفاتر  در  ادارى  پيگيرى هاى 
دولت از سوى ســازمان تنظيم مقررات 
تعيين شده و رقم پيش بينى شده نسبت به 
هزينه اياب و ذهاب افراد براى مراجعه به 
ادارات و پيگيرى درخواست خود بسيار 

كمتر است.

مدير شهردارى منطقه 3
اعالم كرد

تخصيص
280 ميليارد 

از درآمد شهردارى به 
حمل و نقل و ترافيك

3 8

اتصال 70  دفتر پيشخوان همدان به شبكه دولت  افـزايش 2 بـرابـرى حوادث رانندگى 
در جاده هاى فـرعى

مديرعامل شركت آب  و فاضالب استان خواستار شد

مردم صرفه جويي كنيد، مشكل آب داريم
■ ركورد مصرف  آب از آن اسدآبادى ها

نى
مدا

د ه
شهي

دار 
سر

وار 
ح بل

طي
تس

ت و 
سفال

س: آ
عك

/

■ مديركل ميراث فرهنگى استان در رابطه با بهره گيرى از بافت 
تاريخى  شهر براى ساخت و ساز مسكن مى گويد:

دستگاه هايى كه پروانه ساخت وساز 
صادر مى كنند، موظف به رعايت ضوابط اند
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

اتحاد براى استعفا
 1- هفته گذشته ســرانجام از احزاب استان همدان كه مدتهاست 
خبرى از آنها در تحوالت سياسى استان نيست، خبرى داغ منتشر شد 
كه بر اســاس آن 32 نفر از اعضاى هيأت رئيســه و شوراى منطقه اى 
حزب اتحاد ملت در همدان در مخالفت با رويكرد اين حزب استعفا 

كردند.
اين افراد با انتشار بيانيه اى فعاليت هاى اين حزب اصالح طلب را «در 
حد چنــد تاكتيك انتخاباتى و تالش براى كســب مناصب مديريتى 

توصيف كردند.»
اعضاى مســتعفى حزب اتحاد ملت همدان در اين بيانيه آورده اند: «به 
اعتقــاد ما اولويت در هر حركــت اصالح طلبانه حفظ اعتماد مردم و 
سرمايه اجتماعى جريان اصالح طلبى است، اما در بيان مواضع رسمى، 
در موضوعاتى مهم شــاهد تعلل، فرصت ســوزى و ســكون حزب 

بوده ايم.»
2- اين اســتعفا اگرچه با تعابير گوناگونى تحليل مى شود اما مى تواند 
شاهدى بر آغاز اصالحات در درون اصالحات باشد كه استان همدان 
در آن پيشــرو بوده است. اصالحات و بازبينى، راهى كه اصالح طلبان 
تاكنون رفته اند و فاصله گرفتن از آنچه دليل بى اعتمادى جامعه به آنها 
و در نتيجه كاهش مشاركت در انتخابات ها شده، امرى ضرورى است.

مواردى از اين آسيب شناســى در اين بيانيه ذكر شــده است، مواردى 
چون تعلل، فرصت ســوزى و سكوت كه بارها احزاب به دليل آن نقد 

شده اند.
3- اين استعفا دليلى بر وجود دوگانگى درباره نوع نگاه به فعاليت هاى 
آينده، در جريان اصالحات بر ســر حضورهــاى ائتالفى انتخاباتى و 
مانــدن در قدرت و تالش براى كســب مديريت هــا به هر قيمت با 

طرفداران شفافيت، صراحت و صداقت با مردم است.
اين دوگانگى مدتهاست در جناح اصالح طلب مطرح است و به نظر در 
انتخابات 1400 رياست جمهورى، بدنه اصالحات راضى به هزينه كرد 
اين گفتمان توســط ســران اين جناح براى ائتالف با معتدلينى چون 
الريجانى نيســت و خواهان حفظ سرمايه هاى اجتماعى اين جناح با 

فعاليت مستقل و شفاف است.
4- گفتمان اصالحات هرچند از دوم خرداد با ورود به اجرا در تاريخ 
معاصــر قوت بيشــترى گرفت اما پس از  آن و به ويــژه در انتخابات  

نتوانست به قوت و قدرت آن سال ها برگردد.
بســيارى در چرايــى عقب رفت اصالحات مواردى چــون اصرار به 
حضور در قدرت و اجرا، به هر شــكل و يــك روز با ائتالف و روز 

ديگر با نام اميد و روز ديگر با نام سياست ورزى را عنوان مى كنند.
به همين دليل است كه فاصله گرفتن از كار و فعاليت سياسى و انجام 
فعاليت هاى اجتماعــى و در اصطالح پيگيرى اصالحات اجتماعى با 
فعاليت در تشكل ها و سمن ها، امروز در اين جناح طرفداران بيشترى 

دارد و از سوى برخى نظريه پردازان اصالحات نيز مطرح شده است.
5- در اين اســتعفا يك موضوع ديگر نيز روشن است و آن هم ديكته 
از باال به پايين در برخى نشســت هاى اصالح طلبان، برخالف شــعار 

دموكراسى و تصميم گيرى از پايين به باال است.
در بيانيه استعفا، بى توجهى سران حزب به مواضع بدنه بيان شده كه از 
 باور نداشتن عملى برخى اصالح طلبان به شعارها و آرمان هاى گفتمان 
اصالح طلبــى به عنوان گفتمانى كه در آن و با آن حيات سياســى آنها 

معنى يافته، حكايت دارد.
6- تفكرى در گروهى از اصالح طلبان شــكل گرفته كه تمام صحنه 
سياســت ايران را براى اصولگرايان خالى كنند تا آنها كه اكنون قواى 
قضاييه و مقننه و بســيارى از دستگاه ها و نهادهاى ديگر را در اختيار 
دارنــد، قوه مجريه را نيز كامل در اختيــار بگيرند تا در عمل متوجه 
شــوند كه راهكارى بهتر از راهكارهاى اصالحات براى پيشبرد امور 

كشور وجود ندارد.
اين تفكر بر اين مبنا اســت كــه اصولگرايان در مقــام نقد حركات 
اصالح طلبان، مى توانند خوب عمل كنند اما وقتى همه قدرت كشــور 
در دست  آنها باشد، چون برنامه و راهكارى ندارند و ديگر بهانه اى هم 
براى انتقاد از اصالح طلبان ندارند، دوباره كارى خواهند كرد كه اميد و 

اعتماد مردم به اصالحات افزايش يابد.
بر اين اساس كار حزبى و انتخاباتى كردن بى معنى است و بايد صحنه 
را به اصولگرايان داد تا در اين شــرايط حساس نتوانند مطالبات مردم 
را كه به آن با انتقــاد از اصالح طلبان و معتدلين دامن زده و مطالبات 
را افزايش داده اند، پاسخ دهند و در نتيجه اعتبار آنها زير سؤال برود. 

7- برخالف اين نگاه ها و استعفاها، گروهى از اصالح طلبان همچنان 
بــر رقابت با اصولگرايان در ائتالف بــا معتدلين يا اختصاصى اصرار 
دارند و هر روز يك يا چند كانديدا براى جبهه اصالحات در انتخابات 

رياست جمهورى مى تراشند.
با اين اوصــاف، رقابــت در گفتمان اصالح طلبــى از هم اكنون بين 
طرفداران تداوم فعاليت سياســى و فاصله گرفتن از فعاليت سياســى 
و واگذارى تمامى صحنه ها و مســئوليت ها به اصولگرايان آغاز شده 
و ايــن رقابت و چالش در حزب اتحاد باقــى نخواهد ماند و بحث 
اصلــى گفتمان اصالح طلبى و احــزاب اصالح طلب در ماه هاى اخير 

خواهد  بود.

مجمع جوانان همدان در مسير حفظ هويت اسالمى و 
دينى قشر جوان حركت كند

 مجمع جوانان اســتان همدان بايد در مسير حفظ هويت اسالمى، دينى و ملى جوانان 
حركت كند تا دچار بحران و خأل در اين زمينه نشويم.

امام جمعه همدان گفت: در شرايط فعلى يكى از مشكالت كه با آن روبه رو هستيم، ايجاد 
خأل و بحران هويتى در جوانان است كه نيازمند مراقبت جدى در اين زمينه هستيم.

حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شــعبانى افزود: مجمع جوانان استان همدان بايد در 
مســير حفظ هويت اســالمى، دينى و ملى جوانان حركت كند تا دچار بحران و خأل در 

اين زمينه نشويم.

امام جمعه همدان با تأكيد بر اينكه جوانى كه به مشــكل هويتى دچار نشود، مى تواند هم 
محرك جامعه باشــد و هم متحرك، ابراز كرد: انتظارى كه از يك جوان وجود دارد، اين 
اســت كه خودش متحرك باشد و منتظر ديگران براى حل مشكالتش نباشد و لذا به اين 

دليل است كه ايستايى و توقف در قاموس جوان بى معنا است.
وى با بيان اينكه در تحقــق گام دوم انقالب جوانان نقش اصلى را برعهده دارند، مطرح 
كرد: جوانان براى قدم گذاشتن در اين مسير نيازمند2  مؤلفه مهم معنويت و اخالق هستند.

نماينده ولى فقيه در اســتان همدان عنوان كرد: اگر اين 2 خصوصيت وجود نداشته باشد 
فعاليت هاى اجتماعى ما نيز عقيم خواهد ماند و نتيجه آن برخى مسئوالنى مى شوند كه در 

اوايل انقالب دم از عدالت و انقالبى گرى مى زدند اما امروز آن كارايى را ندارند.
شعبانى خواستار توانمندسازى جوانان در بحث اشتغال شد و بيان كرد: در استان همدان 

ظرفيت هاى خوبى در كشاورزى و صنايع دستى داريم كه بايد از آن به نحو احسن استفاده 
كنيــم. وى گفت: اگر توانمندســازى و نگاه واقعى به كار در بين جوانان ايجاد شــود و 
توقعات به سمت كارهاى ادارى نرود، تا حدودى مى توان موفق بود، البته مجمع جوانان 

بايد نسبت به اين موضوع توجه جدى داشته باشد و براى آن برنامه ريزى كند.
امام جمعه همدان در ادامه صحبت هاى خود در پاســخ به پرسش يكى از اعضاى مجمع 
جوانان درباره برگزارى كنســرت، ابراز كرد: اگر كنســرت با ضوابط قانونى اجرا شــود 
مشكلى وجود ندارد، زيرا همه ما بايد پايبند به قانون باشيم و آن را رعايت كنيم اما پرسش 

اينجا است كه كنسرت ها تا چه اندازه مى توانند نشاط اجتماعى را ايجاد كنند.
وى عنوان كرد: جوانى كه با مشكالت مالى مواجه است آيا مى تواند در كنسرت هايى كه 

با بليت آن چنانى برگزار مى شود شركت كند؟

افزايش مبتاليان در روستاها

هر ساعت 
يك همدانى 
مبتال مى شود

پيام تبريك رئيس اتاق اصناف همدان 
به مناسبت فرارسيدن روز ملى اصناف

 حسين محرابى در پيامى با قدردانى 
از تشــريك مســاعى و حضور مؤثر و 
مناسب صنوف در عرصه هاى مختلف، 
اين مناسبت را به اصناف تبريك گفت كه 
در زير به بخشى از آن اشاره شده است.

نخســتين روز از تيرماه به نام روز ملى 
اصناف نامگذارى شده و اين نامگذارى 
خود گوياى اهميــت و جايگاه ويژه و 

ديدگاه نظام مقدس جمهورى اسالمى به اين قشر جامعه است .
 اصناف متعهد و خدوم كشــورمان در كنــار پرداختن به فعاليت هاى 
اقتصادى و كسب و كار همواره در مسائل روز كشور و تحوالت سياسى 

و اجتماعى و فرهنگى نقش آفرينى كرده اند.
اصناف و بازاريان از ديرباز با تبعيت از نهاد مرجعيت و روحانيت نقش 
بى بديــل و تأثيرگذار در به ثمر رســيدن نهضت هاى مردمى در تاريخ 
معاصر داشــته اند و در طول تاريخ اين مرز و بوم، قشــر زحمتكش و 
خدوم اصناف با برخــوردارى از روحيه مذهبى و پايبندى به اصول و 
ارزش هاى دينى كارنامه و نام درخشانى را از خود بر جاى نهاده و همراه 

با مؤلفه هاى ارزشى همچون امانت، انصاف و عدالت بوده اند.
اينجانب با گراميداشــت ســال جهش توليد و پاسداشت ياد و خاطره 
شهيدان واالمقام جامعه اصناف، فرارسيدن روز ملى اصناف را به تمامى 
صنوف شــريف تبريك عرض نموده، از تشــريك مساعى و اقدامات 
ارزنده اصناف در پيشبرد امور مختلف شهرستان به ويژه همكارى مناسب 

براى تنظيم بازار تشكر و قدردانى مى نمايم.
 موفقيت و تأييدات الهى را در راســتاى خدمت به مردم عزيز و نظام 

مقدس جمهورى اسالمى براى اصناف محترم خواستارم.
* حسين محرابى
رئيس اتاق اصناف مركز استان همدان

پيش بينى وزش باد شديد 
همراه با گرد و غبار در همدان

 روز گذشــته در استان وزش باد نســبتا شديدى را شاهد بوديم، با 
توجه به اينكه در غرب كشور مراكز كم فشارى وجود دارد اين وزش باد 

مى تواند گرد و غبار رقيق را نيز به همراه داشته باشد.
كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان در گفت وگو با ايسنا، 
بيان كرد: تا اواســط هفته جارى هوا مقدارى خنك خواهد شــد و از 
سه شــنبه تا آخر هفته هوا مجدد گرم مى شود و تا 37 درجه سانتى گراد 

نيز خواهد رسيد.
روح ا... زاهدى مطرح كرد: براى امروز و فردا هم ابرناكى از نوع ابرهاى 
همرفتى يا جوشى در استان خواهيم داشت كه در مناطق شمالى بيشتر و 

در جنوب استان كمتر خواهد بود.
وى درباره وضعيت دماى اســتان توضيــح داد: تغييرات دماى هوا در 
24 ســاعت گذشته در اســتان همدان بين 11 تا 34 درجه سانتى گراد 
بوده، گرم ترين ايستگاه استان، شهرستان فامنين با 36 درجه سانتى گراد 

و خنك ترين ايستگاه شهرستان بهار با 7 درجه سانتى گراد بوده است.

1- برگزارى مراســم عروسى در اســتان درحال عادى شدن است. 
گويا مراسم عروسى در روستاها، منازل و باغ ها برخالف هشدارهاى 
داده شــده، برگزار مى شــود. گفتنى اســت پس از برداشــتن بيشتر 
محدوديت هاى كسب وكار، هشدارهاى كرونايى چندان جدى گرفته 

نمى شود.
2- مجلسى ها نگران جايگزينى شوراهاى ديگر تصميم گيرى به جاى 
مجلس شوراى اسالمى از سوى دولت هستند. گويا واكنش شديد به 
دستور رئيس جمهور براى تعيين شرط سنى در ارائه تسهيالت ازدواج 
در شوراى اقتصادى به دليل اين نگرانى بوده است. گفتنى است از نگاه 
نمايندگان اين نوع تصميمات بايد به مجلس پيشــنهاد و ســپس نظر 

مجلس تبديل به قانون شود.
3- شــكل نگرفتن مجلس با انتقاد نمايندگان مواجه شده است. گويا 
تعلل مجلس در ورود به نظارت و قانون گذارى پس از گذشت يك ماه 
دليل اين انتقاد است. گفتنى است بيگى نژاد، نماينده مالير از منتقدان 

تأخير و تعلل مجلس در ايفاى نقش هاى قانونى است.
4- امكان قرنطينه 28 روزه برخى استان ها در دست بررسى است. گويا 
اين قرنطينه شامل تعطيلى تمام فعاليت ها براى مهار و كنترل كرونا در 
آن استان خواهد شد. گفتنى است اين امكان ابتدا در خوزستان مطرح 

شده و در دست بررسى است.
5- داوطلــب چند دوره اخير انتخابات رياســت جمهورى درحال 
بررسى و آماده شــدن براى ثبت نام در انتخابات است. گويا محسن 
رضايى اين بار به دليل نياز كشــور به اقتصاددان در انتخابات حضور 
خواهد يافت. گفتنى اســت درصورت حضور رضايى در انتخابات، 
ايــن چهارمين حضور وى در رقابت انتخابات رياســت جمهورى 

خواهد بود.

 تعداد مبتاليان به كرونا در اســتان و به تبع 
آن شهرســتان هايى با وضعيت قرمز همچنان 
ســير صعودي را دنبال مي كند و در شرايطي 
كه محدوديت هاي اصناف و اجتماعات در اين 
رابطه برداشته شــده و مردم تا حد زيادي در 
مواجهه با اين ويروس دچار روزمرگي شده اند، 
بنا به آمار در هر 24 ساعت از شبانه روز به طور 
ميانگين بيش از 34 نفر در همدان به ويروس 
كوويد 19 مبتال مي شوند، به طورى كه تاكنون 
هزار و 373 نفر در همدان به كرونا مبتال شدند 
و 142 نفــر جان خود را از دســت مي دهند؛ 
همچنين به گفته علوم پزشكى همدان، بيش از 
3 شهرستان همدان در وضعيت قرمز كرونايي 
قرار دارند و در يك برآورد كلى، اســتان زرد 

رنگ و در وضعيت هشدار قرار دارد. 
همه اين عوامل نشــان مي دهــد كه مردم در 
رعايــت فاصله گذاري اجتماعــي بي تفاوت 
بوده انــد و سياســت ها و برنامه ها در جهت 
كاهش ايــن بيماري در همــدان موقتى بوده 
و موفــق عمل نكرده اســت، به طورى كه اين 
روزهــا صحبت هايي در رابطه با بازگشــت 
محدوديت ها و اعمال سخت گيري هاي مجدد 
در ميان مردم به گوش مي رســد، اما همچنان 
به نظر مى رســد ستاد اســتانى مقابله با كرونا 
در همدان تــداوم فعاليت هاي اقتصادي را در 

اولويت مي داند. 
طبــق اعــالم معاونت بهداشــتى دانشــگاه 
علوم پزشكى استان تا شنبه 31 خرداد، 38 بيمار 
جديد مبتال به كوويد-19 در همدان شناسايي 
شده اند كه مجموع تعداد كل مبتاليان به هزار 

و 373 نفر رسيده است. 
به گفته منوچهــر كرمى تاكنــون 140 بيمار 
كوويــد-19 جان خود را از دســت داده اند و 
تعداد زيادى از بيماران در وضعيت شــديد او 

تحت مراقبت قرار دارند. 
در شرايطي كه به باور بسيارى از مردم همدان، 

اين استان در شرايط قرمز قرار ندارد، اما رشيد 
حيدرى مقدم، مدير كل علوم پزشــكى همدان 
با هشــدار به مردم براي رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي فردي و اجتماعي، خواستار اجبارى 
شدن اســتفاده از ماسك به ويژه در اجتماعات 

به منظور پيشگيرى از شيوع كرونا شد. 
وى معتقد اســت كه بررسي ها نشان مي دهد 
آمار بســتري و مرگ و مير ناشي از كرونا در 

استان همدان درحال افزايش است. 
مهم تريــن  افــزود:  وى 
دســتورالعمل اســتفاده از 
ماسك اســت و درصورت 
اســتفاده افراد از ماســك 
شانس ابتال به كرونا به 1/5 
درصد و درصورت استفاده 
يكى از طرفين از ماســك 
شــانس ابتال به 50 درصد 

مى رسد.
فاصله گذارى  حيدرى مقدم 
رعايــت  و  اجتماعــى 
ديگر  از  را  فردى  بهداشت 
مؤلفه ها مى داند و مى گويد: 
اگر نســبت به توصيه هاى 
بهداشــتى بى توجهى شود 
به طور حتم تا 2 هفته آينده 
پيك كرونا را تجربه كرده و 

در بيمارستان تخت خالى نخواهيم داشت.
وى تعويق بازگشايى مهدكودك ها را پيشنهاد 
داد و افــزود: درصــورت نياز به بازگشــايى 
مهدكودك ها، اين مراكز تنها به بانوان شــاغل 
خدمات بدهند، همچنين گندزدايى ســطوح 
آلــوده با جديت و دقت هرچه بيشــتر انجام 

شود.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان خواستار 
ممنوعيت برگزارى مراســم عروسى و عزا در 
تاالرها، هتل هــا، منازل و باغ ها تا پايان تيرماه 

ســالجارى و تعويق بازگشــايى آموزشگا ها، 
ســالن هاى ســينما، كالس هــاى خصوصى 
و كنســرت ها به همــراه ضــرورت رعايت 
فاصله گذارى اجتماعى در تمامى فروشگاه ها 

شد.
حيدرى مقــدم با عنوان اينكــه درحال حاضر 
مراســم تدفين و تشييع به شكل عادى برگزار 
مى شــود، تأكيد كرد: انتظــار مى رود از چاپ 
آگهــى ترحيــم و برگزارى ايــن مجالس در 

مساجد جلوگيرى شود.
برگزارى  ممنوعيــت  وى 
نفر  از 20  بيش  جلســات 
بازگشــايى  ادارات،  در 
بانك ها پيش از ســاعت 8 
تراكم  مديريــت  به منظور 
صبح،  ابتــداى  جمعيتــى 
مردم  حساس سازى  تداوم 
از طريــق فضاى مجازى و 

صدا و سيما شد.
رئيــس دانشــگاه علــوم 
گفت:  همــدان  پزشــكى 
شــهروندان درصورت نياز 
به مراكز 16 ســاعته براى 
آزمايــش مراجعــه كنند و 
تاكنــون 4 هزار و 804 نفر 
به مراكز 16 ســاعته براى 
نمونه بردارى مراجعه كرده كه تست 987 نفر 
معــادل 20 درصد مراجعه كنندگان مثبت بوده 

اما يك مورد فوتى هم نداشتيم.
اين شرايط درحالى است كه همدان تنها مجوز 
انجام روزانه 200 تست دارد، در همين راستا بايد 
گفت شــانس ابتال و مرگ و مير در افراد باالى 
60 سال 50 درصد بوده و همچنان گروه سالمند 

حساس ترين گروه در برابر اين ويروس هستند.
بنــا بر آمار دانشــگاه علوم پزشــكى همدان 
پيش تر 73 درصد مبتاليان به كرونا شــهرى و 

27 درصد روستايى بودند كه سهم روستاييان 
5 درصد افزايش داشــته است و اين افزايش 

نشان دهنده رشد تجمع در روستاها است.
مســتند بر همين آمار، بيشترين موارد بسترى 
مربــوط به 18 خرداد ســالجارى با يك هزار 
بيمار بوده كه 59 تن از اين تعداد مشكوك به 
كرونا بودند؛ همچنين بيماران با اعالم تنفسى 
در يكم خرداد 193 بودند كه در 26 خرداد به 

279 نفر رسيد.
از نظر فراوانى نمونه هاى مثبت ويروس كرونا، 
از 15 ارديبهشت تا 15 خرداد به طور ميانگين 
روزانــه 5 مورد آزمايش مثبت ثبت شــده اما 
اكنون به 30 مورد مى رســد، اين معناى قرار 

گرفتن در آستانه پيك كرونا است.
 داستان واكسن به كجا رسيد؟

اين روزها بيشتر از هر زمان ديگري خبرهايي 
در رابطه با واكســن كرونا به گوش مي رسد، 
هرچند كه به باور دانشــمندان، تا پايان سال 
ميالدي واكســن كرونا را نمي تواند بسازد و 
مسئوالن كشــور همچون رئيس جمهور گفته 
اســت كه تا پايان امســال كرونا در كشور ما 
خواهد بود، اما كميته علمي ســتاد ملي مقابله 
با ويروس كرونا از نتايج مثبت تحقيق درباره 
يك داروي ضدالتهاب ريه در درمان كرونا خبر 

داده است. 
مصطفي قانعي، رئيس كميته علمي ستاد ملي 
مقابله با ويروس كرونا در اين باره گفته است: 
داروهاي آزيترومايسين و ناپروكسن نيز به دليل 
داشتن خاصيت ضدالتهابي در تهيه اين داروي 

تركيبي استفاده شدند. 
در اسفندماه سال گذشته در ابتداي شيوع اين 
كشــورهاي  درماني  پروتكل هاي  در  بيماري 
آمريــكا و انگليس آمده بود كه به هيچ وجه به 
بيماران كوويد 19 كورتن ندهيد اما اكنون آنها 
نيز به اين نتيجه رســيدند كه كورتن مي تواند 

در درمان التهاب ريه اين بيماران مؤثر باشد.

 رئيس كل دادگســترى استان همدان با 
بيــان اينكه برخورد قاطعانه دســتگاه قضا 
با مفاســد اقتصادى بارقه اميد در دل مردم 
ايجاد كرده است، از كاهش 4 ساله ميانگين 

سنى دادستان ها در استان همدان خبر داد.
بــه گزارش مهــر، محمدرضــا عدالتخواه 
در مراســم آئين تكريــم و معارفه رئيس 
دادگسترى شهرستان اسدآباد با گراميداشت 
هفتــه قوه قضائيــه و ياد و خاطره شــهدا 
به ويــژه شــهيد مظلــوم آيت ا... بهشــتى، 
نخستين مســئول دستگاه قضايى جمهورى 
اسالمى ايران، گفت: در حقانيت اين شهيد 
واالمقام همــان بس كه امــام خمينى(ره) 
فرمودند بهشــتى مظلوم زيست و مظلومانه 

به شهادت رسيد.
وى با اشــاره بــه اينكــه در منويات رهبر 
انقالب نيز اشــاره شده كه شــهيد بهشتى 
بر گردن انقالب اســالمى حق دارد، اظهار 

كرد: در 2 سال فعاليت اين شهيد بزرگوار، 
خدمات ارزنده اى در حوزه دستگاه قضايى 
كشــور به مردم ارائه شــد كه از جمله آن 
مى توان به اصالح برخى قوانين حقوقى كه 

جامعه به آن نياز دارد اشاره كرد.
رئيــس كل دادگســترى اســتان همــدان 
راه اندازى دانشكده علوم قضايى را يادگارى 
ديگــر از خدمات ارزنده شــهيد بهشــتى 
برشــمرد و عنوان كرد: به جــرأت مى توان 
گفــت اين روزها بيشــترين قضات كه در 
مســئوليت هاى حساس در كشور هستند از 

اين دانشكده فارغ التحصيل شده اند.
عدالتخــواه با تأكيد بر اينكه بايد برنامه ها و 
كارهاى ما براى رضاى خدا باشــد، افزود: 
دســتگاه قضايى ايــن روزها بــا برخورد 
قاطعانه با مفاســد متعدد از جمله مفاســد 
و متخلفان اقتصادى در هر ســطحى بارقه 

اميدى در دل مردم ايجاد كرده است.

وى همچنين به جوان گرايى در بيانيه گام 
دوم انقالب اشــاره كــرد و گفت: با اين 
رويكرد به ســمت تغييــر و تحول رفتيم 
تــا جايى كه درحال حاضر ميانگين ســنى 
دادستان ها 4 سال و رؤساى دادگسترى ها 
3 ســال در اســتان همدان كاهــش يافته 
است ضمن آنكه مســائلى ديگر همچون 
تالشــگر  انقالبى،  روحيه  از  بهره منــدى 
بــودن، تخصــص كافى و ســكونت در 
محل خدمت نيز از شــاخصه هاى انتخاب 

رؤساى جديد بود.
رئيس كل دادگسترى اســتان همدان ادامه 
داد: برنامه محور شدن قضات و تالش براى 
آزادى 541 زندانــى كه درنهايت يك هفتم 
عفــو رهبرى نصيب زندانيان همدان شــد 
از برنامه هاى اخير دســتگاه قضايى در اين 

استان بود كه انجام گرفت.
عدالتخــواه بــه تشــكيل ســتاد تأليــف 

قلــوب در اســتان همــدان بــا هــدف 
ــاعه  ــز اش ــازش و ني ــح و س ــش صل افزاي
اشــاره  گذشــت،  و  عفــو  فرهنــگ 
كــرد و گفــت: 2 كميتــه مصلحيــن بــا 
و  دادگســترى ها  رؤســاى  رياســت 
دادســتان ها  رياســت  بــا  معتذريــن 
ــتاد  ــن س ــن اي ــاى معي ــوان كميته ه به عن
فعاليت هــاى خــود را در اســتان آغــاز 

نــد. كرده ا
وى عنوان كــرد: كميته مصلحين براى رفع 
اختــالف و ايجــاد صلح در هــر گروه و 
قشرى از معتمدان آن گروه بهره مى گيرد و 
در كميته معتذرين شرايطى فراهم مى شود 
كه متهمان از شاكيان معذرت خواهى كرده 

تا كدورتى بر جاى نماند.
در اين مراسم از زحمات مرتضى رحيمى همدانى 
قدردانى شده و على رئيس ميرزايى به عنوان رئيس 

جديد دادگسترى شهرستان اسدآباد معرفى شد.

معاونت  اعــالم  طبــق 
دانشــگاه  بهداشــتى 
علوم پزشــكى استان تا 
شنبه 31 خرداد، 38 بيمار 
جديد مبتال به كوويد-19

در همــدان شناســايي 
شده اند كه مجموع تعداد 
كل مبتاليان بــه هزار و 

373 نفر رسيده است

دادستان هاى همدان جوان تر شدند

 در نتيجه گشــت هاى مداوم يگان حفاظت منابع 
طبيعــى و آراى صادره از محاكم قضائى در ســال 
گذشــته 740 هكتار از اراضى ملى رفع تصرف و به 

دولت بازگردانده شد.
مديركل منابع طبيعى استان گفت: باتوجه به تأكيدات 
و فرمايشــات مقام معظم رهبــرى مبنى بر مقابله با 

تصرف اراضى ملى و حفــظ بيت المال، برخورد با 
متصرفان و متخلفان اراضى منابع طبيعى را به عنوان 

اولويت نخست در دستور كار قرار داده ايم.
اسفنديار خزائى با اشاره به اتخاذ تدابير و تمهيدات 
ويژه براى مقابله با ســودجويان و دســت اندازان به 
اين اراضى، اظهار كرد: تشــكيل تيم و گروه گشت 
و مراقبت و سركشى مداوم از اراضى و منابع ملى از 

جمله اين تمهيدات است.
 وى بــا تأكيد بر لزوم حفظ و حراســت از انفال و 

حفظ اراضى ملى و منابع طبيعى استان، گفت: انتظار 
داريم ساير دستگاه هاى مرتبط، مردم و مسئوالن نيز 
با منابع طبيعى همكارى كنند تا از هرگونه تصرف در 

اراضى ملى جلوگيرى به عمل آيد.
 خزائــى گفت: منابع طبيعى متعلــق به عموم مردم 
اســت و همه در حفــظ اين منابع ارزشــمند بايد 

مسئوليت پذير بوده و مشاركت داشته باشند.
وى خواستار حساس شــدن عموم مردم نسبت به 
حفــظ و نگهدارى جنگل ها و مراتع شــد و گفت: 

با تــالش مأموران منابع طبيعــى و نيروى انتظامى، 
مقــدار 740 هكتار اراضى منابــع طبيعى و اراضى 
ملى تصرفى با حكم قضايى در ســال گذشته از يد 
متصرفان خارج و به دولت بازگردانده شد و امسال 
نيز در ماه هاى فروردين و ارديبهشــت، 77 هكتار از 
اراضى تصرفى از يد متصرفان خارج و به بيت المال 
بازگردانده شــده و 97 فقره پرونده تخلف در سطح 
232 هكتار تشكيل و به مراجع قضايى تحويل داده 

شده است.

817 هكتار از اراضى ملى استان بازستانى شد
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/ ■ يك چهارم تست ها مثبت است

■ علوم پزشكى مى گويد خواستار اعمال محدوديت هاى كوويد 19
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نماينده مالير:
مالير در حوزه بهداشت و درمان 

پيشتاز است

 با توجه به اقدامات انجام شــده در ســال هاى گذشته، مالير در 
حوزه بهداشت و درمان پيشتاز بوده و رشد مراكز بهداشتى و درمانى 
روستايى، مراكز جامع سالمت، خانه هاى بهداشت و تجهيز اين مراكز 

همراه با خيزشى بلند است.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى با اشــاره به اينكه 
با اجــراى طرح تحول نظام ســالمت عدالت در حوزه بهداشــت 
و درمان ايجاد شــد، ســفر وزير سابق بهداشــت و درمان به مالير 
را بســيار مطلــوب ارزيابى كرد و گفت: ســاخت بيمارســتان 96
تختخوابى توسط خير ماليرى در روستاى گوراب و راه اندازى مركز 
آنژيوگرافى از ره آوردهاى اين سفر است و پس از تكميل اورژانس 
بيمارستان امام حســين(ع)، مركز آنژيوگرافى به همراه جراحى قلب 

راه اندازى مى شود.
حجت االسالم احد آزادى خواه ساخت بيمارستان محلى شهر ازندريان 
با كمك خيران و مشــاركت دانشگاه علوم پزشكى همدان را از ديگر 
آثار حوزه بهداشــت و درمان برشمرد و با اشــاره به جمعيت باالى 
تحت پوشــش اين بيمارستان همچون على آباد و جوكار، زير پوشش 
قرار دادن جمعيت بيشترى به يارانه سالمت و پوشش افرادى كه توان 

پرداخت حق سرانه را ندارند، خواستار شد.
وى در ادامــه با تأكيد بر لزوم رفع مشــكالت و كمبودهاى محالت 
محروم حاشيه شهر، تصريح كرد: مديران مربوطه براى حل مشكالت 

كوچه كارخانه قند مصمم باشند.
ــى در  ــتا به تازگ ــن راس ــه در همي ــه اينك ــاره ب ــا اش ــواه ب آزادى خ
ــاون  ــور مع ــا حض ــد ب ــه قن ــه كارخان ــكالت كوچ ــتى، مش نشس
ــوراى  ــس ش ــهردار، رئي ــدارى، ش ــى فرمان ــور عمران ــى ام هماهنگ
ــر بررســى شــد،  ــران ادارات مالي اســالمى شــهر و جمعــى از مدي
مصوبــات ايــن نشســت را الزم االجــرا دانســت و از مديــران 
درخواســت كــرد كــه هرچــه ســريع تر نســبت بــه اجرايــى شــدن 

ــد. ــدام كنن ــه اق ــن منطق ــكالت اي ــل مش ــات و ح ــن مصوب اي
وى در گفت وگو با ايســنا، حل مشكالت گاز كوچه كارخانه قند را 
ضرورى عنوان كرد و با اشــاره به محدوديت شــهردارى با توجه به 
كارگاهى بودن و اســتفاده تجارى در اين منطقه و زيستگاه غيررسمى 
بودن آن، ساماندهى ورودى و معابر اين منطقه را از شهردارى خواستار 

شد.
نماينده مردم مالير در مجلس، ســاخت و ترميــم پل در اين منطقه 
به همت جهاد كشــاورزى و با مشــاركت منابع امور آب شهرستان 
بــا اعتبارى حدود 5 ميليارد ريال را خدمت بزرگى براى تســهيل در 
عبور و مرور گلخانه هاى مستقر در اين منطقه و بهبود و رونق منطقه 
كوچه كارخانه قند قلمداد كرد و افزود: به تازگى 4 ميليارد ريال براى 
جمع آورى آب هاى ســطحى و جدول گذارى اختصاص يافت كه در 

مجموع 10 ميليارد ريال براى ترميم اين منطقه هزينه مى شود.

مصالح شهرستان در اولويت كارى 
فرماندارى درگزين است

 بحث ايمنى راه ها يكى از مهم ترين اولويت هاى شهرســتان است 
و هركجا هر بحثــى پيش آيد، مصالح شهرســتان در اولويت كارى 

فرماندارى درگزين است.
فرماندار درگزين در جلســه ايمنى راه هاى شهرســتان با ابراز تأسف 
از حادثه ناگوار ســانحه رانندگى در مســير قروه درگزين به رزن كه 
به درگذشــت 6 تن از شهروندان منجر شد، ضمن عرض تسليت به 
خانواده هاى داغدار اين ضايعه غمبار، گفت: بهسازى مسير هاى پرتردد 
مهم است. مسيرهاى پرتردد درون شهرى و برون شهرى و روستاها بايد 
مورد بازنگرى قرار گيرد و مســيرهايى كه نياز به سرعت گير، نصب 
نيوجرســى، خط كشى براى جداسازى و مشــخص كردن مسيرها را 

دارد، با نظر كارشناسى توسط دستگاه هاى مربوطه انجام شود.
على اصغر ناظرى پور ادامه داد: موضوع مســير درگزين را به شــخصه 
از طريق اســتاندارى و ساير دستگاه ها از ماه ها پيش پيگيرى كرده ام و 
اقدامات الزم براى ســاخت پل و مسطح كردن مسير، به زودى انجام 
خواهد شــد. وى درباره حادثه تصادف 2 تاكسى گفت: مقصران اين 
حادثه از طرف دستگاه هاى متولى مشخص شده و پيگيرى هاى قانونى 

درحال انجام است.

دومين تور رسانه اى جهاد كشاورزى همدان 
برگزار شد

 تور رسانه اى جهاد كشاورزى استان به منظور بازديد از ظرفيت هاى 
مركز تحقيقات و آموزش كشــاورزى اســتان همدان در روز گذشته 

برگزار شد. 
بازديد از مزارع كشت چغندر نخستين محل بازديد بود. پس از بازديد 
از مزارع گندم، يونجه و نهالستان گردو و توت، رئيس مركز تحقيقات 
و آموزش كشــاورزى اســتان همدان به بيان ظرفيت هاى اين مركز 
پرداخت. قاسم اسديان گفت: در استان حدود 800 گونه گياهى وجود 
دارد كه كشــت مى شــود. در همدان هزار و 658 گونه گياهى وجود 
دارد. از ايــن ميزان 315 نــوع آن دارويى و 70 گونه گياه زراعى مهم 
وجود دارد.  وى با بيان اينكه هر يك درجه حرارت كه اضافه مى شود 
17 درصد نياز آبى گياه افزايش پيدا مى كند، افزود: عمق كشت گياهان 
مختلف با توجه به وضعيت اقليم و با توجه به هر فصل تغيير مى كند، 
به طور مثال گياه زعفران در فصل تابســتان در عمق 20 سانتى مترى 
زمين بايد كاشته شود و در فصل زمستان طبيعتا بايد عمق كشت بيشتر 

از فصل تابستان باشد.
اســديان با اشــاره به اينكه يك ميليــون تن از 5 ميليــون تن توليد 
سيب زمينى مربوط به استان همدان است، ادامه داد: هدف كلى بخش 
كشاورزى تأمين امنيت غذايى است. ساليانه حدود 130 ميليون تن غذا 
در كشور توليد مى شود كه بالغ بر 5/2 تن توسط استان همدان تأمين 
مى شود كه اين ميزان با مديريت بهتر قابليت 3 برابرشدن را نيز دارد.

 با وجود وضعيت قرمز در شهرستان فامنين، متأسفانه در روستاهاى 
اطراف مراســم عروســى و عزادارى برگزار مى شود. هفته گذشته كه 
يكى از اهالى روســتاى ما فوت كرده بــود جمعيت خيلى زيادى در 
منزل آن مرحوم حضور پيدا كردند، امروز نيز كه مراســم هفتم متوفى 
اســت با برگزارى مراسم شب 7 ميهمان هاى زيادى را وعده گرفتند. 
چرا مســئوالن براى اجراى اصول بهداشتى همانند گذشته رسيدگى 

نمى كنند؟ لطفا صداى ما را به گوش مسئوالن برسانيد.
* اهالى روستاى فيض آباد

 ما معلمان حق التدريس مشمول قانون استخدامى، 5-4 سال است 
كه با كمترين حقوق در كالس هاى پيش دبســتانى دلسوزانه خدمت 
كرده  و با دريافت حقوق كه چه عرض كنم! حق الزحمه ا ى بسيار ناچيز 
ســر كرده ايم كه آن هم تنها تا خردادماه پرداخت مى شــود و تابستان 
نيز از حقوق و بيمه محروم هســتيم. بخدا قسم ما با مدارك ليسانس 
و فوق ليســانس به اندازه همكاران رسمى كار و فعاليت حضورى و 
مجازى داشــتيم، كالس هاى درس را پر كرديــم و هر آنچه در توان 

داشتيم در طبق اخالص نهاده و تقديم ايران عزيز كرديم.
آيا وقت آن نشــده به حق خودمان برسيم؟ آيا ما چيزى فراتر از حق 
خود مى خواهيم!؟ ديگر از بالتكليفى خسته شده ايم. امنيت شغلى كه 

سالهاست منتظرش بوديم كى اجرا مى شود؟ 
وزارت محترم آموزش پرورش از شــما خواهشمنديم هرچه سريعتر 
دوره دانشــگاه فرهنگيان را برگزار كرده و حكم ما را صادر كنيد تا ما 
با عزم جزم و آرامش خاطر و انگيزه بيشــتر به كالس هاى درس اين 

مرز و بوم خدمت كنيم.
*معلمى حق التدريس از همدان

 مســئوالن اعالم كــرده بودند كه با برهم زننــدگان نظم و امنيت 
عمومى مردم و همچنين فروشــندگان موادمخدر برخورد مى كنند و 
هيچ گونه تعارف و اغماضى هم ندارند و همچنان دســتگيرى اراذل 
و اوبــاش براى برقرارى امنيت، آرامش و نظم در شــهر با جديت و 

قدرت ادامه دارد.
خواهش مى كنيم سرى هم به روســتاى دهفول در شهرستان نهاوند 

بزنند و ما را هم از اين شرايط و آرامش بهره مند كنند.
* اهالى روستاى دهفول

مدير امور عشايرى استان همدان:
جريمه هاى منابع طبيعى، بزرگ ترين دغدغه عشاير

 جريمه هاى منابع طبيعى كه به عشاير اعمال مى شود، بزرگ ترين دغدغه عشاير استان 
همدان است.

مدير امور عشايرى اســتان همدان در بازديد از سامانه عشايرى چپقلوى اسدآباد،  اظهار 
كرد: به دليل گرما و بيمارى تب برفكى، عشــاير مجبور به جابه جايى دام خود هستند كه 
اين امر موجب اعمال جريمه هاى باالى 7 ميليون تا 20 ميليون تومان توسط منابع طبيعى 
براى عشاير است، اين درحاليست كه ميانگين درآمد خالص يك خانوار عشايرى تنها يك 
ميليون و 100 هزار تومان است؛ از مسئوالن درخواست داريم نسبت به اين دغدغه مندى 

عشاير رسيدگى كنند. حسين محمدى با بيان اينكه چادر عشاير نمونه بارز اقتصاد مقاومتى 
است و 25 درصد توليدات دام، 38 درصد صنايع دستى، 35 درصد مديريت منابع طبيعى 
و يك چهارم توليد گوشــت قرمز كشــور در اختيار عشاير قرار دارد، افزود: عشاير با اين 
ميزان توليدات به صورت ميانگين تنها از 10 درصد مراتع و در شهرستان اسدآباد درنهايت 

از 13 درصد مراتع استفاده مى كنند.
محمدى با تأكيد بر نياز مبرم عشــاير به مرتع تصريح كرد: يك خانوار عشــاير تأمين 
پروتئين 16 نفر را بر عهده دارد و اين درحاليست كه درآمد ناخالص يك خانوار عشاير 
در ســال، 26 ميليون تومان، درآمد خالص ســال 13 ميليون تومــان، ميانگين ناخالص 
ماهيانــه يك ميليون و 800 و درآمد خالــص ماهيانه يك ميليون 100 تومان با اين همه 

توليدات است.

وى در ادامه با اشــاره به عشاير شهرستان اسدآباد گفت: عشاير شهرستان اسدآباد با 200 
خانــوار درحال حاضر با حدود 7 هزار دام از 13 درصد مراتع شهرســتان در 4 ســامانه 

عشايرى چيچك لو، چپقلو، شيالندر عليا و حسين آباد خنداب استفاده مى كنند.
 برخورد قانونى با جسارت كنندگان به عشاير

فرماندار شهرستان اســدآباد هم اظهار كرد: براســاس مجوزهاى صادره تنها 57 خانوار 
عشــاير مى توانند به همراه 3 هزار و 772 رأس دام به مراتع شهرستان كوچ و وارد شوند، 
درحال حاضر 7 هزار رأس دام با 200 خانوار عشــاير در 4 ســامانه عشــايرى شهرستان 
ســكونت دارند كه در اين راســتا به منظور درگير نشدن عشــاير و روستائيان، از عشاير 
شهرســتان درخواست داريم كه نسبت به اصالح پروانه دام و چرا و مستندات خود اقدام 

كنند؛ زيرا با اين اقدام ديگر كسى نخواهد توانست ايرادى به اين موضوع بگيرد.

سراب گيان 
تعطيل شد

■ بازگشايى تاالر ها درحال بررسى است
 نهاونــد- معصومه كمالونــد- خبرنگار 
همدان پيام: باز شــدن ســراب ها و اماكن 
تفريحى در هفته گذشته سبب هجوم مسافران 
و گردشگران به اين اماكن شد و ترافيكى از 
تجمع هاى خطرناك رقم زد كه سبب نگرانى 
اهالى مناطق گردشــگرى شهرستان شد، از 
اين رو آنان خواستار مسدود شدن سراب هاى 

شهرستان شدند.
دفاتر پيشخوان شــلوغ و ترافيك مراجعات 
مردم بدون رعايت نكات بهداشتى در بانك ها 
و ادارات و ســير صعودى مبتاليان به كرونا 
در هفته گذشته موج جديدى از نگرانى ها را 

ايجاد كرد.
همين سبب شــد تا ستاد كروناى شهرستان، 
هفدهمين جلســه خود را برگــزار كند تا 
بلكه براى كنترل وضع موجود تصميمات و 

راهكارهاى بهترى گرفته و اجرايى شود.
 رعايــت پروتكل هاى بهداشــتى را از 

خودمان آغاز كنيم
 فرماندار نهاوند در ستاد پيشگيرى كه از آن به عنوان 
جلســه بحران نام بــرد، گفت: با دســت خودمان 
كرونا را عادى كرديم، متوليانى كه انتظار داريم كار 

فرهنگى انجام دهند، هنوز پروتكل هاى بهداشتى را 
رعايت نمى كنند.

مراد ناصــرى با تأكيد بر اينكه با حرف نمى شــود 
بحــران را مديريت كرد، برخــى مصوبات را براى 
كنترل شــرايط مناســب عنوان كرده و گفت: شبكه 
بهداشــت موظف اســت در هر كجا كــه رفتار يا 
موقعيت خطرناكى مشاهده كرد به تعطيلى آن مراكز 

اقدام كند.
همچنيــن بخشــداران را هم به كنترل شــرايط در 
حوزه هاى روســتايى بخش هاى خود موظف كرد و 
گفت: هر اتفاقى در اين حوزه رخ دهد آنان مسئولند.

ناصرى تأكيد كرد: بيمارستان ها، داروخانه ها، مراكز 
درمانى و مطب هاى پزشــكان هــم اوضاع خوبى 
ندارد، شــبكه بهداشت بايد وارد كار شود؛ همچنين 
اتاق اصناف موظف اســت پاى كار بيايد و تمامى 
واحدهاى زيرمجموعه نيز بايد اصول بهداشــتى را 

رعايت كنند.
 سراب گيان تعطيل شد

فرماندار نهاوند با توجه به حجم حضور مسافران در 
ســراب گيان و ابراز نگرانى هاى مردم اين منطقه از 
شرايط موجود، خواستار اجراى تب سنجى و نظارت 
بر ورودى سراب شــد و اعالم كرد: سراب گيان تا 
گندزدايى و اســتقرار سيستم تب سنجى و نظارت، 

تعطيل و مسدود است.
 هنوز از نقاهتگاه استفاده نكرده ايم

فرمانده سپاه ناحيه نهاوند نيز در اين  باره اظهار كرد: 
اقدامات خوبى در مقابله با گسترش و شيوع ويروس 
كرونا انجام داده ايم و تاكنون شرايطى پيش نيامده كه 

از تخت هاى نقاهتگاه استفاده كنيم.

على مختارى با بيان اينكه وضعيت شهرســتان در 
بازه هاى زمانى متفاوت يا زرد اســت يا مانند حاال 
قرمز، افزود: تجمعات عامل اصلى افزايش و شيوع 
ويروس اســت و استفاده از ماسك و رعايت فاصله 
اجتماعــى و پروتكل هاى بهداشــتى فعال راهكار 

موردنظر است.
بــه گفته دبير قرارگاه زيســتى شهرســتان نهاوند، 
موقعيت در برخى روســتاها قرمز شــده اســت و 
عروسى و جشــن ها مهم ترين موقعيت هاى شيوع 

كرونا هستند.
وى از مردم خواست كه نبايد اقدامات پيشگيرانه را 

در هيچ شرايطى فراموش كنند.
 بازگشايى تاالرها براى لغو آئين ها 

در خانه ها
 دبير ســتاد كرونا هم گفت: بازگشــايى مســاجد 
در تمامى شــهرها، فــارغ از رتبه بنــدى موقعيت 
شهرها(سفيد، زرد، قرمز) فقط براى نمازهاى يوميه 

باشد و هرگونه تجمع در مساجد ممنوع است.
حجت بهركشــكول، بســته بودن تاالرهــا را براى 
دفع شــيوع بيمارى عنوان كــرد و گفت: برگزارى 

عروسى ها در منازل قابل توجيه نيست.
وى افزود: مانند دوران پيش از كرونا، رانندگان بيش 
از 3 مسافر سوار مى كنند كه بايد رسيدگى و نظارت 

بيشترى شود.
 آمار افزايشى و سن ابتال كاهشى

مدير شــبكه بهداشت شهرستان نهاوند نيز گفت: با 
توجــه به آمارى كه داريم در تعــداد مرگ و مير و 
بسترى ها به هفته هاى نخست نزديك شده ايم كه بايد 

به موقع اقدام كنيم.

ســيامك دانشــور تصريح كرد: به لحاظ هم جوارى 
با 2 اســتان لرستان و كرمانشــاه كه به لحاظ شيوع 
ويروس شــرايط بحرانى ترى دارند، سن ابتال تغيير 
كرده (پائين) و رفتارها و عالئم كرونا نيز شــديدتر 

شده است.
وى با اشــاره به راهكارهايى كــه مى تواند به بهبود 
شــرايط كمك كند، افزود: مشكل اساسى، بيمارانى 
هستند كه در قرنطينه خانگى هستند اصول بهداشتى 
را رعايت نمى كنند و همچنان در جامعه به رفتارهاى 
پيشــين خود ادامه مى دهند؛ همچنين ادارات شلوغ، 
مراكز تفريحى، عروســى ها و... اصلى ترين عوامل 
اوج گيرى دوباره اين ويروس هستند. ريش سفيدها، 
شــوراها و دهياران نيز در روســتاها بايد وارد كار 

شوند.
دانشــور تأكيد كرد: حذف تجمع ها يا به حداقل 
رســاندن آنها راهكار موردنظر اســت؛ همچنين 
باشــگاه هاى  دانشــگاه ها،  كالس هاى  تعطيلــى 
ورزشــى، محدود شدن يا تعطيلى مراسم عروسى 
و عــزادارى، دفاتــر عقــد و ازدواج، تعطيلــى 
آرامســتان ها، برخورد قاطع با افراد و مشــاغلى 
مانند آرايشــگاه ها كــه بنا بر برخــى گزارش ها، 
پروتكل هاى بهداشتى را رعايت نمى كنند نيز بايد 

در دستوركار قرار گيرد.
رعايــت  و  خط كشــى  روزانــه،  ضدعفونــى   
فاصله گذارى اجتماعــى در بانك ها و مراكزى با 
مراجعات باال، نظارت نظام پزشــكى بر مطب هاى 
خصوصــى و نظــارت بــر تاالرها بــا ظرفيت 
تعريف شــده و ... از ديگــر راهكارهــاى كنترل 

شرايط بحرانى عنوان شد.

 با هر برنامه اى كه سبب تجمع شود
برخورد مى شود

 دادســتان نهاوند در ستاد پيشگيرى، كنترل و مقابله 
با كروناى شهرســتان با پيشــنهاد برگزارى روزانه 
جلسات به دليل حساس بودن موقعيت، گفت: با هر 
كانال تلگرامى يا هر شــخصى كه آگهى و اطالعيه 
فوت اعالم كند، برخورد قانونى خواهد شــد؛ زيرا 

سبب ايجاد تجمع مى شود.
عباس آزادبخت گفت: مصوبات ستاد بايد در حكم 
قانون اجرا شــود. براى سراب ها تعطيلى آخرين راه 
است، بايد مردم را هم درك كنيم اما نبايد نظارت و 

رسيدگى به اجراى اين مصوبات را ناديده گرفت.
وى تأكيد كرد: تا اطالع بعدى با پيشنهاد ستاد كرونا 
و قرارگاه زيستى، و تأييد دادستان، هر گونه مراسم و 

اجتماع كه سبب تجمع شود، تعطيل است.
 آمار واقعى را به مردم اعالم كنيد

نماينده نهاوند در مجلس شــوراى اســالمى نيز در 
ستاد پيشگيرى، كنترل و مقابله با كروناى شهرستان 
گفت: در مقابله با شــيوع كرونا مسائل فرهنگى را 
اولويت قــرار داده و تقويت كنيــد و از اعالم آمار 
خوددارى نكنيد، بگذاريد مردم در جريان شــرايط 

باشند و خطر را احساس كنند.
عليرضا شــهبازى تأكيد كرد: شــرايط اقتصادى و 
معيشــتى مردم جالب نيســت، آنان دچار مشــكل 
هســتند درحالى كه شغلى هم ندارند، هواى مردم را 
داشته باشيم. وى با بيان اينكه در ماه رمضان سپاه و 
برخى دستگاه ها وارد كار شدند و گروه هاى ضعيف 
مردم را تنها نگذاشــتند، گفت: كسب و كار مردم را 

تعطيل نكنيم.

 آن طــور كــه مديرعامل شــركت آب و 
فاضالب استان همدان در نشست خبري خود 
اعالم كرد، ظرفيت توليد آب در استان هزار و 
400 ليتر در ثانيه اســت، اما از ابتداى امسال تا 
پايان فصل بهار، همدانى ها به طور ميانگين  هزار 
و 800 ليتــر در ثانيه آب مصرف كرده اند و اگر 
اين روند ادامه بيابــد احتماال در 4 ماه آينده با 

مشكل مواجه مى شويم.
ســيدهادى حســينى بيدار توضيح داد: به دليل 
ويروس كرونا و آغاز فصل گرما، مصرف آب 
حدود 30 درصد اضافه شده و اسدآباد در بين 
شهرستان هاي استان، ركورددار افزايش مصرف 

آب بوده است.
به گفته وي، مقدار توليد آب در ســال 1386، 
حــدود هــزار و 900 ليتر در ثانيه بــود اما با 
تمهيداتــي كه بــراي مديريــت مصرف آب 
انديشيده شد، در سال 98 مقدار توليد را تا هزار 
و 500 ليتر در ثانيه كاهش داديم، درحالي كه هم 
به جمعيت شهرنشين و هم تعداد حاشيه نشين ها 

اضافه شده بود.
حســيني بيدار ادامه داد: امــا در چند ماه اخير، 
مصرف آب به اندازه 12 ســال پيش برگشــته 

است.
مديرعامل شــركت آب و فاضــالب همدان 
توضيح داد: بســياري از مــردم مي گويند كه 
سدهاي اكباتان و آبشينه پرهستند و دليلي ندارد 
كه با كمبود آب مواجه شــويم، درصورتي كه 
اين طــور نبايد به اين موضوع نــگاه كرد؛ زيرا 
ظرفيت توليد ما هزار و 400 ليتر در ثانيه است 
و اگر مصرف بيش از اين مقدار باشد در تابستان 

با مشكل آب در استان مواجه خواهيم شد.

وي در آماري كه ارائه كرد، نشــان  داد كه ميزان 
مصرف آب در بهار ســالجاري در مقايســه با 
مدت مشابه سال گذشته حدودا به 500 ليتر در 
ثانيه افزايش يافته است؛ به همين دليل در ادامه 
بيان كرد: از مردم درخواست داريم با توجه به 
محدوديت هاى تأميــن آب، با صرفه جويى در 

مصرف خود، ما را يارى كنند.
وي در ادامــه در پاســخ به پرســش خبرنگار 
همدان پيام مبني بر اينكه شنيده شده در برخي 
روســتاها مقدار نيترات آب باالتر از حدمجاز 
است و موجب شــده برخي نوزادان با مشكل 
عقب ماندگي ذهني متولد شوند، شما براي اينكه 
اين روستاها از آب سالم تري استفاده كنند چه 
تدابيري داريد؟ توضيــح داد: با توجه به ادغام 
آب و فاضالب روســتايي با شهري، دست ما 
براي آبرساني به روستاها باز شده، به طوري كه 
اگر روستاهايي باشند كه آب آنها به دليل استفاده 
از آب هاي زيرزميني آلودگي داشــته باشــند، 
مي توانيم با هزينه پايين ميزان آب مصرفي آنها 

را از آب شهري تأمين كنيم.
وي در پاســخ به پرسش سردبير يكي ديگر از 
رسانه ها هم گفت: يكي از روستاها در ده سال 
اخير فقط 40 دقيقه در هر شبانه روز آب داشت 
كه آبرســاني به آن هزينه بسيار بااليي داشت 
اما چون درحال حاضر هر 2 ادغام شــده اند ما 
به راحتي توانســتيم با هزينه بسيار كمتر به اين 
روستا آبرساني كرده و مشكل يك دهه گذشته 

آنها را حل كنيم. 
حسيني بيدار افزود: اســتان همدان هزار و 62 
روستا دارد كه 823 روستاى آن از آب لوله كشى 

بهره مند هستند.

وي افزود: دهياران 240 روستاى باقى مانده نيز 
پيگيري هاى الزم براى بهره مندى از اين ظرفيت 
را ندارد كه درصورت پيگيرى و مشاركت، آن ها 

نيز از خدمات آب و فاضالب بهره مى برند.
مدير عامل شركت آب و فاضالب همدان ادامه 
داد: تا پايان ســال 5 روستاى ديگر از خدمات 
آب لوله كشــى بهره مى برند و آب روســتاى 
چشــين از ده روز آينده از منبع كوى محمديه 

تأمين مى شود.
 به زودي تمــام خدمات الكترونيكي 

مي شوند
وى در ادامه در پاسخ به پرسش ديگري درباره 
حذف قبض كاغذي گفت: درحال حاضر برخي 
خدمات آب و فاضالب الكترونيكي اســت و 
به زودي تمام خدمات الكترونيكي مي شوند تا 
نياز نباشد مشــتركان براي انجام امور مربوطه 

حضوري مراجعه كنند.
حسيني بيدار بيان كرد: در چند ماه اخير به دليل 
كنترل شيوع كرونا كنترخواني نداشتيم كه همين 
موجب شــد تا درآمد چنداني نداشته باشيم و 
درحال حاضر حدود 17 ميليارد تومان از ادارات 
و ده ميليارد تومان بهاى آب از مردم مطالبه داريم. 
وي ادامه داد: امسال 43 ميليارد تومان اعتبار به 
اجراى طرح هاى عمرانى آب و فاضالب همدان 
اختصاص يافته و با وجود محدوديت ها، تمام 
تجهيزات مورد نياز تصفيه خانه شهر همدان تهيه 
شده است و ساخت بخش لجن آن 95 درصد 

پيشرفت دارد.
وى با اشاره به اينكه ظرفيت تصفيه خانه همدان 
نزديك به هزار و 250 ليتر در ثانيه است، افزود: 
درحال حاضــر اين تصفيه خانه، نزديك به 750 

ليتر در ثانيه آب تصفيه مى كند.
مديرعامل شــركت آب و فاضــالب همدان 
گفت: روستاهاى باالدست سد اكباتان از جمله 
ارزانفود، يلفان، چشــين و اِبِرو به تصفيه خانه 

فاضالب مجهز مى شوند.
وى اظهار كرد: مجموعه اقداماتى در راســتاى 
ايجاد شبكه هاى جمع آورى فاضالب انجام شده 
اســت كه در اين رابطه روستاهاى اطراف سد 

اكباتان داراى اولويت هستند.
وى با اشاره به اينكه درحال حاضر تصفيه خانه 
روستاى ارزانفود پيشرفت فيزيكى خوبى دارد، 
ادامــه داد: ايــن طرح در ماه هــاى پيش رو به 

بهره بردارى مى رسد.
فاضالب  تصفيه خانه  كرد:  عنوان  حسينى بيدار 
روستاى ابرو نيز با 30 درصد پيشرفت فيزيكى 
در دســت اجرا اســت كه درصــورت تأمين 
اعتبارات الزم تا پايان ســالجارى بهره بردارى 

مى شود.
وى بيان كرد: تصفيه خانه فاضالب روســتاى 
يلفان نيز هم اكنون 30 درصد پيشرفت فيزيكى 
دارد كه انتظار مى رود تا پايان ســالجارى اين 

طرح نيز به بهره بردارى برسد.
مديرعامل شــركت آب و فاضالب همدان با 
اشاره به اينكه پوشــش خدمات فاضالب در 
همدان بيــش از 95 درصد اســت، گفت: در 
هرصورت تصفيه خانه 9 روستاى اين استان تا 

اسفند سالجارى بهره بردارى مى شود.
وى عنوان كرد: قيمــت واقعى آب در همدان 
به ازاى هر ليتر هزار و 450 تومان اســت كه با 
قيمت 450 تومان در نقاط شهرى و 225 تومان 

در مناطق روستايى به مردم عرضه مى شود.

مديرعامل شركت آب  و فاضالب استان خواستار شد

مردم صرفه جويي كنيد 
مشكل آب داريم

■ ركورد مصرف آب از آن اسدآبادى ها
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روحانى: 
سال تحصيلى از 15 شهريورماه 

آغاز مى شود
 ممكن اســت نياز باشد مدارس از ابتدا يا هفتم شهريور باز باشند، 
دست آموزش و پرورش در اين زمينه باز است اما ما مبنا را روز پانزدهم 

شهريورماه مى گذاريم.
رئيس جمهور روز گذشته در جلســه ستاد ملى مقابله با كرونا با بيان 
اينكه اكنون زمان پايان مقابله و مواجهه با كرونا نيســت، اظهار كرد: نه 
دنيا و نه نظام بهداشت و درمان زمان خاصى را براى پايان بيمارى اعالم 
نكرده اند. واكسن و درمان قطعى نيست، رفتار اين ويروس كمى درحال 
تغيير است و تغيير كامل و ثابتى هم ندارد. آن گونه هم كه اعالم كرده اند، 
خودبه خود هم از بين نخواهد رفت؛ بنابراين ما بايد خودمان را براى يك 

مقابله بلندمدت آماده كنيم.
حجت االسالم والمسملين حســن روحانى با بيان اينكه آنچه وزارت 
بهداشــت به آن تأكيد دارد مسأله فاصله گذارى اجتماعى است كه بايد 
رعايت شود، خاطرنشان كرد: در تجمعات حضور نيابيم، بهداشت فردى 
را رعايت كرده و از ماسك استفاده كنيم. ماسك مى تواند در عدم تسرى 

اين بيمارى مؤثر باشد و اين زنجيره قطع شود. 
به گزارش ايرنا، وى همچنين گفت: يكى از تصميمات امروز ستاد ملى 
مقابله با كرونا آن اســت كه در يكى 2 هفته آينده طرح الزام استفاده از 

ماسك در جاهاى ضرورى تصويب و ابالغ شود.
رئيس جمهورى با اشــاره به تجربــه 5 ماهه مبارزه بــا كرونا گفت: 
فعاليت هاى اقتصادى، آموزشــى، فرهنگى و معنــوى با توجه به همه 
دســتورالعمل هايى كه وزارت بهداشــت و درمان مى تواند آزاد باشد. 
نمى گوييم كه كارها تعطيل شود زيرا شدنى و امكان پذير نيست و مردم 

هم نمى پذيرند
روحانى درباره مصوبات جلسه ستاد ملى مقابله با كرونا درباره آموزش 
نيز بيان كرد: تصميم گرفته شد دانشگاه 15 شهريورماه فعاليت خود را 
آغاز كند. اين آغاز فقط حضورى نيست بلكه بخشى در فضاى حقيقى 
و بخشى به شكل مجازى است البته با كالس خلوت و خوابگاه خلوت.

وى با بيان اينكه كالس و خوابگاه شلوغ ممكن است مشكل ايجاد كند، 
يادآور شد: كسانى كه در شهر ديگرى قبول شده اند، مى توانند در دانشگاه 
شــهر خود تحصيل كنند تا از اين طريق، امكان شكل گيرى خوابگاه  و 

كالس خلوت فراهم شود.
رئيس جمهور با اعالم آغاز به كار و افتتاح كالس هاى آموزش و پرورش 
در 15 شهريور عنوان كرد: به وزارت آموزش و پرورش اين اجازه داده 
شد كه از ابتداى شهريور، به تناسب استان ها آموزش خود را آغاز كند. 
با توجه به اينكه ممكن اســت تصميماتــى درباره تعطيلى يك روز در 
ميان كالس ها يا خلوت تر شدن كالس ها گرفته شود، تعطيلى روزهاى 

پنج شنبه هم حذف مى شود. 

«آزادى ديگرى» در ذهنيت رهبران مختلف 
آمريكايى جايى ندارد

 ژوئنتين (روز آزادى به مناسبت پايان برده دارى در آمريكا) در سال 
2020 زمان مناســبى براى تقبيح برده دارى نوين آمريكا در داخل اين 

كشور و فراتر از آن است.
به گزارش ايلنــا، وزارت امور خارجه كشــورمان در پيامى در توئيتر 
نوشــت: «سال ها غارتگرى و ارعاب ثابت كرده كه «آزادى ديگرى» در 
ذهنيــت رهبران مختلف آمريكايى جايى ندارد. در زمان دولت ترامپ، 
واكنش هاى وحشتناك به اعتراضات مسالمت آميز، جهان را به ياد همان 

تاريخ ننگين آمريكا انداخته است.» 

توصيه هاى قاليباف 
به اعضاى كميسيون تحقيق

 سخنگوى كميسيون تحقيق مجلس شوراى اسالمى از تأكيد رئيس 
مجلس بر رعايت قانون در بررســى اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون و 

جلوگيرى از تضييع حق وى خبر داد.
حجت ا... فيروزى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به جلسه برخى اعضاى 
كميسيون تحقيق با محمدباقر قاليباف اظهار كرد: پيش از اين قرار بود 
اعضاى كميته بررسى اعتبارنامه آقاى تاجگردون ديدارى با رئيس مجلس 
شوراى اسالمى داشته باشيم در همين راستا من و آقايان ميرتاج الدينى 
و كاظمى امروز در ديدار با آقاى قاليباف گزارشى از روند فعاليت هاى 
كميســيون تحقيق و كميته را برايشان تشريح كرديم، ايشان روى چند 
نكته تأكيد ويژه داشتند از جمله رعايت كامل چارچوب هاى شرعى و 

قانونى و تأكيد كردند كه مر قانون در بررسى اين پرونده رعايت شود.
اين نماينده مجلس شــوراى اســالمى ادامه داد: آقاى قاليباف در اين 
ديدار گفت كه نبايد اجازه داده شــود فضاهاى رسانه اى و سياسى در 
بررسى ها اثرگذار باشد بلكه كميسيون تحقيق بايد بى طرفانه، منصفانه 
و در چارچوب قانون كارش را انجام دهد و نبايد مصاديق عنوان شــده 
توسط معترضان در فضاى عمومى مطرح شود؛ زيرا اينها در حد اعتراض 
به معترضان است و ما مرجع تشخيص و اثبات آنها نيستيم؛ بنابراين بايد 
تا زمانى كه آن مراجع تعيين تكليف نكرده اند از بيان اين موضوعات در 
فضاى عمومى پرهيز شود و نسبت به حفظ آبروى اشخاص حساسيت 
وجود داشته باشد. وى ادامه داد: رئيس مجلس شوراى اسالمى همچنين 
تأكيد كرد كه در بررسى اين پرونده از اعمال سليقه شخصى پرهيز شود، 
اگر هم نمايندگان ديدگاه هاى شخصى دارند نبايد آن را بيان كنند بلكه 

آنچه قانون است و مستندات مى گويد رعايت شود.
سخنگوى كميســيون تحقيق مجلس شوراى اسالمى با اشاره به تأكيد 
قاليباف بر نگاه منصفانه و بى طرفانه اعضاى كميســيون تحقيق اظهار 
كرد: رئيس مجلس شــوراى اسالمى همچنين گفت كه ضمن رعايت 
دغدغه معترضان توضيحات آقاى تاجگردون اســتدالل و مســتندات 
ايشان هم مورد توجه قرار گيرد تا حقى ضايع نشود و با توجه به اينكه 
گزارش كميسيون تحقيق حجت شرعى و دليل قابل اتكا براى نمايندگان 

محسوب مى شود، گزارش قوى، مستدل و قانونى تهيه شود.

رايزنى آمريكا و روسيه فردا در اتريش 
درباره «كنترل تسليحات اتمى» 

 طبق اعالم مسكو، نماينده ويژه رئيس جمهور آمريكا دوشنبه و سه شنبه در 
اتريش با معاون وزير خارجه روســيه ديدار و درباره مسائل مربوط به «كنترل 

تسليحاتى» رايزنى مى كند.
به گزارش فارس، همزمان با ابراز نگرانى هاى بين المللى درباره رو به پايان بودن 
مهلت «پيمان اســتارت جديد» بين آمريكا و روسيه، مسكو از رايزنى 2 روزه 

نمايندگان اين 2 كشور در اتريش در هفته جارى خبر داد.
وزارت خارجه روســيه اعالم كرد، «مارشــال بيلينگزلى» نماينده ويژه دونالد 
ترامپ با «ســرگئى ريابكــوف» درباره «موضوعات توافق شــده بين 2 طرف 
(آمريكا و روســيه) در رابطه با آينده (توافق هاى) كنترل تســليحاتى» صحبت 

خواهند كرد.

امنيت سرمايه گذار يك مؤلفه اساسى 
در تحقق جهش توليد است

 نبود اعتماد به بخش خصوصى و سرمايه گذاران از يك سو و از سوى ديگر 
تمركز امور در دست دولت سبب شده تا سرمايه  گذاران از ورود به حوزه توليد 
و سرمايه گذارى دلسرد شوند. نماينده مردم نطنز در مجلس شوراى اسالمى در 
گفت وگو با ايسنا بيان كرد: يكى از مهم ترين مسائلى كه بايد در راستاى تحقق 
شعار جهش توليد به آن توجه داشته باشيم، فراهم كردن بستر الزم براى جذب 
سرمايه گذار و حركت چرخ توليد اســت. رحمت ا... فيروزى پوربادى با بيان 
اينكه امنيت اقتصادى مؤثرترين فاكتور جذب ســرمايه گذار است، اظهار كرد: 
ما بايد به دنبال اصولى باشــيم تا پايه هاى اقتصاد مقاومتى را تقويت كرده و به 
توليدكنندگان داخلى كمك كنيم. مجلس بايد با جمع كردن نظرات كارشناسى 

به اين حوزه ورود كنند.

به دنبال مچ گيرى از دولت نيستيم
 نمايندگان به دنبال مچ گيرى از دولت نيستند، بلكه دنبال اين هستيم كه دست 

دولت را بگيريم تا بتواند كارهاى بهترى انجام دهد.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: يكى از نكات مهمى كه بايد مورد توجه باشد ضرورت همكارى حداكثرى 
براى حل مشكالت مردم است و دولت و مجلس 2 مجموعه و يا جزيره جدا 
از يكديگر نيستند، بلكه مجموعه هاى به هم پيوسته و مرتبط هستند كه هر يك 

وظايف و تكاليفى را بر عهده دارند.
عباس مقتدايى افزود: اما در عين حال وظيفه نظارت بر حســن اجراى قوانين 
و عملكردها و ريل گذارى حركتى دولت بر عهده مجلس اســت و موضوعات 
اجرايى و عملياتى و محقق كردن قوانين و مطالبات نمايندگان بر عهده دولت 

است.

ترس از آمريكا مانع مخالفت كشورها شد

ميخ و نعل زنى اروپا 
در قبال برجام

 ظريف: تروئيكاى اروپايى از ظاهرسازى دست بردارند
■ وزير امور خارجه كشــورمان در پيامى از عملكرد 3 كشــور اروپايى آلمان، فرانسه و انگليس در 

شوراى حكام انتقاد كرد. 
به گزارش ايرنا، محمدجواد ظريف در پيامى در توئيتر نوشــت: «3 كشور اروپايى بايد حفظ وجهه 
عمومى خود را متوقف كرده و بايد شــجاعت اين را داشــته باشند كه آنچه را به صورت خصوصى 
پذيرفته اند به طور علنى بيان كنند: شكست آنها در انجام حتى وظايف خودشان بر اساس برجام به دليل 

ناتوانى كامل در مقاومت در برابر قلدرى آمريكا.»
وى در ادامه افزود: «تروئيكاى اروپا پشــت نقابى كه به چهره زده اند،  همدســت ترامپ و نتانياهو 

شده اند و در جايگاه موعظه ايران قرار ندارند.»
قطعنامه شوراى حكام آژانس كه توسط آلمان، انگليس و فرانسه پيشنهاد شده بود جمعه گذشته(30
خردادماه) با 25 رأى موافق، 2 رأى مخالف(روسيه و چين) و 7 رأى ممتنع به تصويب رسيد. در اين 
قطعنامه از ايران خواسته شده است به تعهدات خود در چارچوب ان.پى.تى و پروتكل الحاقى كامال 

پايبند باشد و درخواست هاى اين سازمان را بدون تأخير اجرا كند.
طبق گزارش منتشرشــده از فارس، آژانس بين المللى انرژى اتمــى پس از تصويب اين قطعنامه در 
شــوراى حاكم در پايگاه اينترنتى خود در گزارشى آورده اســت كه اين قطعنامه به دنبال 2 گزارش 
مديركل آژانس در ماه مارس و ژوئن و درخواســت شفاف ســازى براى صحت و سقم اعالميه هاى 
ايــران تحت توافقات پادمانى و پروتكل الحاقى از جمله نبود دسترســى به 2 محل خاص و كمبود 
شــفافيت در ارتباط با پرســش ها و ابهامات آژانس در زمينه فعاليت هاى اعالم نشده ايران تصويب 

شده است.
از همين رو و در پى تصويب اين قطعنامه توســط شــوراى حكام، رافائل گروسى (مديركل آژانس 
انرژى اتمى) با بيان اينكه راهى جز بازگرداندن ايران به همكارى با آژانس ندارند، گفت: اين سازمان 

به تالش براى گرفتن پاسخ از ايران درباره مكان هاى موردنظر ادامه مى دهد.
وى درباره اينكه اكنون امكان ارجاع دادن موضوع به شــوراى امنيت وجود دارد، افزود: «اين چيزى 
است كه اعضاى شورا بايد تصميم بگيرند. اما اگر بتوانيم با يكديگر همكارى كرده و مسائل را حل 

كنيم، نيازى به برداشتن گام هاى بيشتر نخواهد بود».
از همين رو در انتقاد به اســتناد شوراى حكام و آژانس بين المللى انرژى اتمى به اطالعات غيرموثق 
روز گذشته طبق گزارش منتشرشده از ايلنا، سخنگوى سازمان انرژى اتمى در مقاله اى نوشت: آژانس 
نبايد به اطالعات به دست آمده از طريق فعاليت هاى جاسوسى يا ادعايى كه از طريق منابع غيرموثق 
به دست مى آيند، استناد كرده و به آن ها اعتبار بخشد. با توجه به شرايط حاكم، امكان استناد به اسناد 
جعلى و ادعايى به جاى مالحظات حقوقى نمى تواند مبنايى براى دسترسى باشد و از همين رو اقدام 
كشــور عضو نبايد به عنوان «امتناع از همكارى» تلقى شود. برخى درحال سوق  دادن پرونده ايران از 

فاز فنى-حقوقى به فاز سياسى-امنيتى هستند.
بهــروز كمالوندى در ادامه اين مقاله افزود: جمهورى اســالمى ايران معتقد اســت كه وارد آوردن 
فشــارهاى خارج از چارچوب تعهدات، وظايف كشــورها و فراتر از اختيــارات آژانس مندرج در 
اساس نامه، موافقت نامه پادمان جامع و پروتكل الحاقى بر اساس توافق هاى كشورها با آژانس ضربه 
وارد خواهد كرد. در هر صورت، جمهورى اسالمى ايران هيچ گاه تسليم چنين فشارهايى نخواهد شد.

 تالش اروپا براى حفظ برجام 
همزمان با راضى نگه داشتن آمريكا

3 كشــور اروپايى انگليس، فرانسه و آلمان جمعه گذشته در بيانيه اى در  ■
رابطه با تصويب قطعنامه  پيشنهادى خود توسط شوراى حكام تأكيد كردند 
كه سياست فشــار حداكثرى آمريكا عليه ايران، اختالفات با ايران را حل 
نمى كند و مخالفت خود را با تالش هاى آمريكا براى اعمال مجدد تحريم ها 

عليه ايران اعالم كردند.
وزيران خارجه 3 كشــور اروپايى با بيان اينكه برداشــته شدن تحريم هاى 
تســليحاتى ايران در اكتبر آينده (آبان ماه) پيامدهايــى براى امنيت منطقه 
به همراه خواهد داشت، اعالم كردند: تالش هاى  كنونى ما براى حفظ برجام 
اســت و از ايران مى خواهيم تمامى اقداماتى كه در تضاد با توافق بوده را 

بازگردانده و بدون تأخير به پايبندى كامل بازگردد.
3 كشور اروپايى در اين بيانيه افزودند: «ما يادآورى مى كنيم كه تحريم هاى 
اروپا درباره صادرات تسليحات متعارف و فناورى موشكى تا سال 2023
پابرجا مى ماند. ما به اين موضوع با هماهنگى تنگاتنگ با روسيه و چين كه 
2 عضو باقيمانده برجام هستند و ديگر اعضاى شوراى امنيت سازمان ملل 

و ديگر شركاى كليدى خواهيم پرداخت.»
از همين رو وال اســتريت ژورنال در گزارشــى نوشت كه در شرايطى كه 
آمريكا و ديگر قدرت هاى جهانى بر ســر تمديد تحريم هاى تســليحاتى 
شوراى امنيت عليه ايران داراى اختالف هستند، سران اروپايى قصد دارند 
با پيشــنهاد تمديد محدود تحريم هاى تســليحاتى عليه ايران، راهى براى 
دستيابى به مصالحه پيدا كنند. آن ها به دنبال شرايطى هستند كه تاحدودى 
آمريــكا را راضى كنند و در همان حال مانع از وتوى روســيه و چين در 
شوراى امنيت شوند. اين راهى است كه اروپا مى خواهد از طريق آن مانع 

از نابودى توافق هسته اى شود و به نحوى اين توافق را حفظ كند.

 اعضاى برجام بر «ترس از آمريكا» غلبه كنند
■ روزنامه نگار و پژوهشگر آمريكايى در گفت و گو با ايلنا، در مورد آينده برجام گفت: اگر بايدن در انتخابات پيروز شود، فشارهاى زيادى بر او وارد خواهد شد تا 
دوباره وارد برجام شود. دورنماى آينده ترامپ بد به نظر مى رسد اما مى توان از زمان كنونى تا روز انتخابات چيزهاى زيادى را به دست آورد، از اين رو وى خواهان 

نابودى برجام پيش از انتخابات است.
استفن كينزر در ادامه افزود: ترامپ مى خواهد برجام را نابود كند او هرگز توافقنامه را نخوانده است و نمى تواند به شما بگويد چه چيزهايى در آن است. او از ابتدا 
از پروژه اوباما متنفر بود و حمايت از اســرائيل و عربســتان ســعودى او را كور كرده است، نمى داند كه ايران و اياالت متحده مشتركات زيادى دارند و مى توانند به 

جاى دشمن شركاى خوبى باشند.
اين اســتاد دانشــگاه همچنين درباره تالش آمريكا براى تمديد تحريم هاى تسليحاتى گفت: چين، روسيه و اروپا از رويكرد آمريكا در قبال ايران ناراضى هستند، اما 

هنوز از قدرت آمريكا مى ترسند. اكنون لحظه اى است كه آنها مى توانند بر ترس خود غلبه كنند، اما هنوز اين اتفاق نيفتاده است.

 قطعنامه هاى شوراى حكام الزام حقوقى ندارد
■ قطعنامه اخير شوراى حكام عليه ايران، حاصل تالش هاى رئيس جمهور آمريكا 
به منظور جلوگيرى از لغو تحريم هاى تسليحاتى كشورمان به حساب مى آيد. اين 
قطعنامه به پيشنهاد 3 كشور انگليس، فرانسه و آلمان به دليل اعمال فشار از سوى 

دونالد ترامپ صورت گرفته است.
با اين حال نســبت به عملكرد ضعيف دونالد ترامپ و شكســت وى در بيشتر 
عرصه هاى سياســى داخلى و خارجى، موفق نبودن اين رئيس جمهور را براى 

رسيدن به هدف خود دوچندان مى كند. 
زيرا به نقل از نماينده ايران در آژانس، قطعنامه شوراى حكام هيچ الزام حقوقى 
براى ايران به منظور همكارى با آژانس درباره 2 درخواســت دسترســى ايجاد 

نمى كند.
طبق گزارش منتشرشــده از فارس، كاظم غريب آبادى روز گذشــته در رابطه با 
قطعنامه شــوراى حكام گفت: موضع اصولى ما هم رد اين قطعنامه اســت و به 
صراحت اعالم كردم ما اين قطعنامه را به هيچ وجه قابل پذيرش نمى بينيم و اين 
قطعنامه نمى تواند هيچ الزام حقوقى براى ايران براى همكارى با آژانس درباره 2
درخواست دسترسى ايجاد كند. قطعنامه هاى شوراى حكام بدون جنبه الزام آورى 

از منظر حقوق بين الملل هستند، يعنى براى كشورها الزم االجرا نيستند.
از ايــن رو اين قطعنامه براى پيدا كردن جنبه الزام آورى بايد به شــوراى امنيت 
فرستاده شــود. با اين حال اگر اين امر انجام شود به احتمال زياد توسط روسيه 

و چين نيز وتو خواهد شد و تالش هاى دولت آمريكا بى نتيجه خواهد ماند. 
طبق گزارش منتشر شده از فارس، نمايندگى دائمى چين در وين جمعه گذشته 
در پيامى در توئيتر نوشــت كه چين از تصويب قطعنامه شــوراى حكام آژانس 
بين المللــى انرژى اتمــى درباره اجراى پادمان هاى ايران بــا توجه به پيامدهاى 
بزرگى كه چنين اقدامى بر چشم انداز برجام خواهد گذاشت، عميقا ابراز تأسف 

مى كند. چين و روسيه عليه اين قطعنامه رأى دادند.

 پرونده پيچيده اتهامات اكبر طبرى و 21 متهم 
ديگر درحالى رســيدگى مى شــود كه حاشيه هاى 
بســيارى دارد و متهم متوارى كه 500 هزار يورو 
رشــوه گرفته بود، در رومانى خودكشــى كرد و 

محاكمه وى ناتمام ماند. 
حجت االســالم والمســلمين غالمرضا منصورى، 
قاضى وقت اجرايى لواســان كــه به دريافت 500

هــزار يورو، متهم بود، پس از نخســتين جلســه 
برگزارى دادگاه در يك پيام ويدئويى كه در فضاى 
مجازى منتشــر شــد، اعالم كرد كه براى معالجه 
بيمارى صعب العالج از كشور خارج شده و براى 

حضور در دادگاه به كشور بازخواهد گشت.
4 روز پس از انتشــار پيام متهم منصورى و وعده 
بازگشــت او به كشــور خبر دســتگيرى وى در 

رومانى توسط سخنگوى قوه قضاييه تأييد شد.
به گزارش ايرنا، غالمحســين اســماعيلى در اين 
رابطــه گفت: اين متهم اعالم كرده بود كه به ايران 
برمى گردد و در جلسه دادگاه شركت مى كند ولى 
بررســى هايى كه ما انجام داديم، متوجه شديم اين 

اعالم جدى نيست بلكه تبليغاتى است.
وى همچنين اعالم كرد كه متأســفانه به دليل اينكه 
وضعيت پروازهاى رومانــى به دليل بيمارى كرونا 
كامال قطع اســت، اما به محض اينكــه موانع رفع 
شود، نسبت به انتقال وى به ايران و حضور او در 

دادگاه اقدام مى كنيم.
اما ناگهان شــب جمعه گذشــته پس از انتشــار 
خبرى از سوى رســانه هاى خارجى مبنى بر پيدا 
شدن جســد قاضى منصورى در جلوى يك هتل 
در رومانى، سردار شــيرزاد رئيس پليس بين الملل 

ناجا، مرگ اين متهم را تأييد كرد و گفت: پيامى از 
اينترپل بخارست (رومانى) دريافت كرديم مبنى بر 
اينكه براى فرد تحت تعقيب يك حادثه غيرمترقبه 
رخ داده و وى خود را از پنجره هتل محل اقامتش 

در بخارست به پائين پرت كرده است.
با اين حال طبق گزارش آدلينا رادولسكو خبرنگار 
راديــو اروپاى آزاد در رومانى، منتشــر شــده از 
همشــهرى آنالين، گويا قاضى منصورى از پنجره 
طبقه ششم پرت نشده است و از راه پله طبقه ششم 

به داخل البى پرت شده است. 
ســخنگوى وزارت امور خارجــه نيز ضمن تأييد 
خبر درگذشــت غالمرضا منصورى، گفت: منتظر 
دريافت گزارش رســمى دليل اين حادثه هستيم و 
از مقامات رومانيايى درخواست داريم علت دقيق 

حادثه را به طور رسمى به ما اعالم كنند.
ســيدعباس موســوى همچنيــن افــزود: وى مدتــى 

ــاره  ــه و درب ــران مراجع ــفارت اي ــه س ــش ب پي
نحــوه بازگشــت خــود بــه ايــران رايزنــى كــرده 
بــود و از آنجــا كــه تحــت تعقيــب قــوه قضاييــه 
ــود، توســط  ــل ب ــق پليــس بين المل ــران از طري اي

پليــس اينترپــل رومانــى دســتگير شــد.
 مرگ منصورى 

صدمه اى به ابعاد پرونده وارد نمى كند
معــاون امور بين الملل و حقوق بشــر قوه قضاييه 
تأكيد كرد كه ابعاد مختلف پرونده اى كه منصورى 
درگيــر آن بود به دليــل اينكه طرف هــاى ديگر 
موضوع شــفاف و روشــن در اختيار قوه قضاييه 
هستند؛ بنابراين نبود وى صدمه اى به ابعاد مختلف 

پرونده وارد نمى كند. 
على باقرى ادامه داد: جريان رســيدگى به پرونده 
اتهامات طبرى و ديگر متهمان ادامه دارد و آن طور 
كه معاون اول دســتگاه قضا نيز تأكيد كرده است، 
متهمــان اين پرونده پيچيده عمــل كرده اند اما در 
محضر عدالت و پاى ميز محاكمه، حقايق آشــكار 
خواهد شد و پرونده اى زير ميز باقى نخواهد ماند.

 منصورى حرف هاى بسيارى 
براى گفتن داشت

وكيــل مدافع قاضى منصورى روزگذشــته با بيان 
اينكه، مــن و خانواده ايشــان معتقديم كه قاضى 
منصورى آدمى نبود كه قصد خودكشــى داشــته 
باشــد، گفت: يكى ديگــر از داليلــى كه قاضى 
منصورى اصرار داشــت به ايــران بازگردد داليل 
خوبى بود كه براى دفاع از خود داشــت و معتقد 

بود اتهام دريافت رشوه به ايشان وارد نيست.
اميرحســين نجف پورثانى، در گفت وگــو با ايلنا، 

اظهار كرد: روز جمعه هفته گذشته 
ما با ايشان مكرراً در ارتباط بوديم، 
نزديــك بعدازظهــر به مــن اعالم 
كردند كه «فعال مــن را آزاد كردند 
و پــس از مالقات با يكى از مراجع 
قضايى رومانى، مشــخص شد تا 2

ماه ديگر آزاد هستم تا دادگاهى در رومانى تشكيل 
شود.»

وى ادامه داد: چون رومانى و ايران قرارداد استرداد 
مجرمان را ندارد، رومانى از ايران مدارك اســترداد 
اين متهم را درخواست كرده بود. به نوعى اين متهم 
به صورت مشــروط آزاد شده بود كه تعيين تكليف 
شود و از رومانى خارج نشود كه متأسفانه در جريان 
نيســتيم كه ديروز چه اتفاقى افتاد و ما خودمان نيز 

خبر را از شبكه هاى اجتماعى متوجه شديم.
وكيــل مدافع قاضى منصورى افــزود: با توجه به 
اينكه قاضى منصورى در هتل مستقر بوده، طبيعتا 
اين هتل دوربين داشته و اين جزئيات قابل پيگيرى 
اســت؛ چون چيزى كه ما و خانواده ايشان كامال 

معتقديم اين اســت كه وى آدمــى نبود كه قصد 
خودكشى داشته باشد.

وى درباره بيمارى منصورى هم گفت: بيمارى وى 
سرطان و شــايد هموروئيد بود كه جزئيات آن را 
نمى دانم و زمانى كه وى قصد بازگشــت زمينى به 
ايران را داشت، بيمارى او تشديد شد و به رومانى 

بازگشت.
از سوى ديگر طبق گزارش منتشر شده از ايسنا، 
دبير مجمع تشــخيص مصلحت نظام با انتشــار 
توئيتى در اكانت رســمى خود، دولت رومانى را 
مسئول قتل غالمرضا منصورى، قاضى بازنشسته 
قوه قضاييه دانســت و از اين دولت خواســت 
كه عامالن آشــكار و پشت صحنه آن را به ايران 

كند. معرفى 

قاضى منصورى؛ خودكشى يا قتل؟ 
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بهداشتنكتهدانشگاه
آغاز مهلت جديد ثبت نام در كنكور 
دكترى علوم پزشكى از دوم تير

 داوطلبان آزمون دكترى تخصصى و پژوهشى (Ph.D) سال 1399 گروه علوم 
پزشكى از 2 تا 4 تيرماه مى توانند نسبت به ثبت نام و ويرايش فرم خود اقدام كنند.

به گزارش مهر، با توجه به مصوبه يازدهمين جلســه شــوراى ســنجش و پذيرش 
دانشجوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، آزمون مرحله نخست دكترى 
تخصصى و پژوهشــى (Ph.D) گروه علوم پايه پزشــكى، بهداشت و تخصصى 
همانند ادوار گذشته به صورت كتبى (دفترچه و پاسخنامه كاغذى) برگزار خواهد شد.

طبق نوبت بنــدى جديد برگزارى آزمــون دكترى تخصصى و پژوهشــى وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى، 14 آزمون در صبح جمعه 27 تيرماه 99، 20
آزمون در عصر جمعه 27 تيرماه 99، 14 آزمون در صبح شــنبه 28 تيرماه 99 و 12
آزمون در عصر شنبه 28 تيرماه 99 و همچنين آزمون مجموعه داروسازى صبح روز 

يكشنبه 29 تيرماه 99 برگزار خواهد شد.

افزايش دما و كوويد 19
 دانشيار دانشگاه علوم پزشــكى ايران، درباره سرماخوردگى و همچنين بيمارى 

كوويد 19 در روزهاى گرم سال، توضيحاتى ارائه داد.
بابك مهشيدفر، با عنوان اين مطلب كه سرماخوردگى در فصول گرم سال هم اتفاق 
مى افتد، به مهر گفت: دليل ســرماخوردگى، كاهش دما نيست. بلكه دليل آن، تهويه 

نامناسب است.
اين متخصص طب اورژانس، افزود: تهويه نامناسب در مكان هاى بسته سبب مى شود 

بازدم افراد موجب بيمارى شود.
عضو هيأت علمى دانشــگاه علوم پزشكى ايران، درباره تأثير گرما بر كاهش بيمارى 
كوويد 19، گفت: تحقيقات نشــان مى دهد كه افزايــش دما تأثيرى در كاهش اين 
بيمارى ندارد. مهشيدفر بر ضرورت استفاده از ماسك در فضاهاى بسته و محيط هايى 
كه تجمع زياد اســت، تأكيد كرد و گفت: رعايت فاصله گذارى اجتماعى و همچنين 
استفاده از تهويه مناسب در محيط هاى بسته، مى تواند از انتقال بيمارى جلوگيرى كند.

بهداشت ضعيف دهان و دندان 
موجب تشديد بيمارى التهاب روده مى شود

 نتايج مطالعه جديد نشان مى دهد بيمارى التهاب روده به واسطه بهداشت ضعيف 
دهان و دندان ناشى از تقابل ميكروبيوم هاى روده و دهان تشديد مى شود.

به گزارش مهر، بهداشت ضعيف دهان و دندان غالباً بازتابى از سالمت عمومى فرد 
است و ممكن است موجب بروز بيمارى سيستماتيك شود.

نتايج مطالعه اخير محققان نشان مى دهد بيمارى التهاب روده كه شامل بيمارى كرون 
و كوليت روده است، با وجود بهداشت ضعيف دهان وخيم مى شود.

سرپرست تيم تحقيق كه سال ها بر روى ميكروبيوم هاى روده كار مى كند، در اين باره 
مى گويد: «بين رشد بيش از حد زياد گونه هاى باكتريايى خارجى در روده هاى افراد 

مبتال به التهاب روده و باكترى هاى كه معموالً در دهان هستند ارتباط وجود دارد.»
التهاب روده موجب ايجاد ســلول هاى T التهابى بيشترى شــده كه به سوى روده 

مى روند و در آنجا با تحريك واكنش ايمنى روده، بيمارى را تشديد مى كنند.

2 خدمت تله مديسين زير پوشش بيمه قرار گرفت
 مديركل دفتر ارزيابى فناورى سالمت، اســتانداردها و تعرفه هاى وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــكى از موافقت شوراى عالى بيمه سالمت براى پوشش بيمه اى 2 
خدمت تله مديســين خبر داد. عبدالخالق كشاورزى در گفت وگو با ايرنا درباره پوشش 
بيمه اى خدمات تله مديسين بيان كرد: شوراى عالى بيمه سالمت با پرداخت هزينه خدمت 
گزارش سى.تى اسكن و MRI و مشاوره تخصصى بين بيمارستانى از راه دور بر اساس 
استانداردهاى معاونت درمان موافقت كرد. وى ادامه داد: با توجه به اهميت ارائه خدمات 
دورا پزشــكى و لزوم برقرارى عدالت اجتماعى و دسترسى همه آحاد كشور از خدمات 
تخصصى و فوق تخصصى مورد نياز، پرداخت هزينه 2 خدمت اساسى مورد درخواست 

وزارت بهداشت از سوى سازمان هاى بيمه گر به تصويب رسيد.

آغاز واريز مابه التفاوت  افزايش حقوق بازنشستگان 
تأمين اجتماعى 

 رئيس گروه محاســباتى بيمه اى سازمان تأمين اجتماعى، جزئيات افزايش حقوق و 
متناسب سازى حقوق مستمرى بگيران و بازنشستگان تأمين اجتماعى را تشريح كرد.

به گزارش ايسنا، بنفشه محموديان، در تشــريح جزئيات افزايش 26 درصدى حقوق 
بازنشســتگان تأمين اجتماعى گفت: طبق روال همه ساله پس از آنكه شوراى عالى كار 
درباره حداقل دستمزد و ميزان افزايش هاى ساالنه ساير سطوح دستمزدى تصميم گيرى 
كرد، موضوع افزايش مستمرى هاى تأمين اجتماعى مطرح و پيشنهاد مربوطه بر اساس 
شاخص هاى مؤثر مطرح و براى تصويب به هيأت دولت ارجاع مى شود و پس از ابالغ 

هيأت وزيران اجرايى خواهد شد.

تهيه چارچوب بازگشايى دبستان ها از 15 شهريور
 معاون آموزش ابتدايى وزارت آموزش و پرورش درباره جزئيات بازگشايى مدارس 
در دوره ابتدايى از 15 شهريورماه خبر داد و گفت: هنوز جزئيات و برنامه هاى تنظيمى 
قطعى نشده است كه بتوانيم آن را اعالم كنيم، اما در برنامه ريزى هاى ما براى بازگشايى 
مــدارس، فاكتورهاى مختلفى از جمله تفــاوت دوره ابتدايى با دوره هاى ديگر لحاظ 

مى شود.
ــاى  ــرد: در برنامه ريزى ه ــار ك ــنا، اظه ــا ايس ــو ب ــم زاده در گفت وگ ــوان حكي رض
ــا  مــا بــراى بازگشــايى مــدارس در ســال تحصيلــى آينــده تفــاوت دوره ابتدايــى ب
ــا دوره دوم  ــى ب ــاوت دوره اول ابتداي ــى تف ــود، حت ــر لحــاظ مى ش ــاى ديگ دوره ه

ــم. ــر مى گيري ــى را درنظ ابتداي

طالق و ازدواج صورى براى دريافت «وام ازدواج»
آگهى هاى خريد و فروش وام

 در فضاى مجازى

 معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشــاره به دستور 
رئيس جمهور براى اصالح ضوابط سنى متقاضيان وام ازدواج اعالم 
كرد كه برخالف شــايعات مطرح شده اين موضوع به معناى حذف 

امتياز دريافت وام براى زير 18 ساله ها نيست.
محمدمهدى تندگويان در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه وقتى 
قانونگــذار امتيازى را براى هدف مشــخصى قرار مى دهد بايد 
هنگام تدوين قانون، تمام جوانب موضوع را هم بررســى كند، 
افزود: اين كار سبب مى شــود تا امتياز مذكور به شكل هدفمند 
به همان موضوعى كه دســتگاه اجرايــى و قانونگذار دنبال آن 

برسد. هستند، 
وى بــا تأكيد بر اينكه هيچكس مخالــف كمك هاى دولت، بانك ها 
و ... به جوانان نيســت و همه نهادها به دنبال مصرف درســت منابع 
كشور هستند، اظهاركرد: مبالغ پرداخت شده براى وام ازدواج از سال 
96 با پرداخت 10 ميليون و در ســال هاى بعد با پرداخت 15 و 30
ميليون تومان و امسال با پرداخت50 ميليون تومان نشان مى دهد كه 
در مجموع حدود 70 تا 80 هزار ميليارد پول نقد در كشور در رابطه 

با وام ازدواج پرداخت شده است. 
معــاون امور جوانان با بيان اين پرســش كه وقتــى صحبت از وام 
ازدواج مى شــود، منظور جوانان هســتند، اما واقعا چه مقدار از اين 
منابع به شــكل هدفمند در اختيار اين گروه قرار گرفته است؟ ادامه 
داد: از ســال 96 تا سال 99 چند موضوع به دنبال افزايش وام ازدواج 
به وجود آمده است كه بررسى اين موضوعات و پژوهش درباره آنها 
از سوى معاونت جوانان مطرح شده است. اين معاونت تالش كرده 
اين تغييرات را به شــكل آمارى رصد كند و با آسيب شناســى آنها 

راه حل هايى را نيز ارائه دهد. 
تندگويان تصريح كرد: براســاس آمار اعالم شــده از ســوى بانك 
مركزى كه از داده هاى شــبكه گسترده بانكى جمع آورى شده است، 
به نظر مى رســد وام 10 ميليون تومانى در ســال 96 ارزش آنچنانى 
براى متقاضيان نداشــته است كه اين آمار با سال 98 كه يكباره رقم 
وام تبديل به 30 ميليون شده است، تفاوت هاى زيادى نشان مى دهد.
وى با اشــاره به آمــار بانك مركزى در اين باره گفت: در ســال 96

تعداد دختران زير 15 ســال دريافت كننده وام زير 150 نفر است اما 
در ســال 98 كه رقم وام 30 ميليون تومان شــده، تعداد اين دختران 
نيز رشــد چند برابرى داشــته و به حدود 6 تا 7 هزار دختر زير 15

سال مى رسد. 
در سنين زير 18 ســال نيز همين تفاوت وجود دارد و مجموع زير 
15 و 18 ســاله هاى دريافت كنندگان وام به بيش از 120 هزار نفر در 
كشور مى رســد كه دو سوم آنها را بانوان تشكيل مى دهند. اين اعداد 
هشــداردهنده اســت و بايد قانونگذار براى اين موضوع با توجه به 

افزايش مبلغ و امتيازدار شدن آن فكرى كند. 
معاون امور جوانان با اشــاره به اينكه در سنين باال هم همين اتفاق 
افتاده اســت، توضيح داد: براى مثال در ســنين باالى50 سال عمدتا 
ازدواج نمى تواند ازدواج اول باشد و حتى اگر ازدواج اول باشد هم 
به ســمت فرزندآورى نمى رود، درحالى كه در اين سنين با توجه به 
افزايش نرخ وام، شاهد افزايش چشم گير دريافت كنندگان آن نسبت 

به جمعيت كلى دريافت كننده هستيم. 
تندگويــان همچنين با بيان اينكــه در رده ميانى دريافت كنندگان كه 
به نظر مى رســد در سنين مناسب ازدواج قرار دارند، نه تنها در تعداد 
دريافت كنندگان شــاهد افزايش نيســتيم بلكه كاهش نيز داشته ايم، 
گفت: همچنين در آمار كلى ازدواج در كشــور نيز با كاهش روبه رو 
هســتيم. اين آمار نشــان مى دهد ابتدا به هــدف افزايش ازدواج در 
كشور نرسيده ايم و دوم تفكيك هاى سنى و جنسيتى دريافت كنندگان 

نيز قابل تأمل است.
وى در ادامه به تخلفات پيش آمده به دنبال اين شــرايط اشاره كرد و 
افزود: 2 ســال اســت كه آگهى هاى خريد و فروش وام ازدواج در 
فضاى مجازى ديده مى شــود كه در گذشــته نبود، اما در اين مدت 
شايع شــده كه قانوگذار بايد فكرى به حال آن كرده و دستورالعملى 

براى جلوگيرى از اين آسيب تهيه كند.

اصالحات: امارات در كردستان عراق چه مى كند
  احتماال توليدى ماسك زده!!

اطالعات: نرخ باالى بيكارى فارغ التحصيالن نگران كننده است 
  تحصيل از كالس افتاد!!

شهروند: كرونا مهمترين مسأله دولت است
  كروناى اسباب بازى!!

ايران: تجربه گفت وگوى ملى در كرونا را پاس بداريم
  چه ويروس پرمشغله اى ؟!

شرق: فرش قرمز براى بازگشت احمدى نژاد
   مراقب باشيد فرشش سليمان باشه تا زود رنگ نبازه!!

اصالحات: داد مستأجران از كرايه هاى سر به فلك كشيده 
  فريادى كه هيچ گوشى نمى شنود!!

همدان پيام: جلوى باد را بگيريم هواى همدان آلوده تر مى شود 
   افسار مديريت رو بديد دست كرونا خودش بلده چكار كنه!!

همشهرى: وزير ارتباطات: دكمه هاى فيلترينگ زير دست يك نفر نيستند
  نكنه مهندس كرونا داره فيلترينگ رو مديريت مى كنه؟!

همدان پيام: پنجره شكسته تئاتر 
  كرونا رفته روى سن تعميرش كنه!!

خبرورزشى: بعضى تيم ها واكسن كرونا رو كشف كردن 
   اين هم سراب  پاچه خوارى كرونايى!!

ايران: افزايش عجيب قيمت ها در بازار بى مشترى
  مشترى ها رفتن ماسك بخرن!!

كسب و كار: سقوط آزاد اوراق تسهيالت مسكن تا 55 هزار تومان 
  احتماال كرونا هولش داده!!

مردم ساالرى: رئيس جمهور: اجازه ندهيم فشار تحريم ها براى تأمين 
ارز باعث افزايش قيمت ها شود

  دكتر جان اين ميتى كومان كى قراره بياد اجازه صادر كنه؟؟
تجارت: كرونا عروسى هاى اصفهان را به عزا تبديل كرد

  چرا براش كارت دعوت فرستاديد؟!
اعتماد: اختالف در مديريت كرونا

  پس به خاطر اينه دفاتر شوراى حل اختالف شلوغه!!

تشنج باردارى 
چه عوارضى بر مادر و جنين دارد؟

 عضو تيم تخصصى مركز درمان نابارورى ابن سينا، با برشمارى علل 
بروز تشــنج در باردارى بيان كرد كه به دليل افزايش فشار مغز و بروز 
ورم در مغز، فرد دچار ســردرد شده و ممكن است افت بينايى داشته 
باشد و به دنبال آن تشنج كند. علت اين اتفاق درگيرى بافت مغز است 

كه شايع ترين آن اِدِم يا همان ورم مغز است.
فيروزه بالش در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به اينكه دليل تشــنج 
در باردارى متنوع اســت،  گفت: شــايع ترين دليل تشنج در باردارى، 
مســموميت باردارى يا اكالمسى است؛ يعنى خانمى با فشار خون باال 
دچار تشنج مى شود و نخستين تشخيص در اين خانم اكالمسى است 
و پس از آن ساير عوامل نيز بررسى مى شوند. بسيارى افراد نيز ممكن 
اســت از زمان كودكى صرع داشــته و اين موضوع را با پزشك خود 
مطرح نكرده باشــند و يا به شكل سرخود مصرف داروهايشان را قطع 

كرده يا دوز دارو را تغيير داده باشند.
ــد كلســيم  ــا مانن ــان اينكــه مصــرف كــم برخــى مكمل ه ــا بي وى ب
نيــز مى توانــد منجــر بــه تشــنج شــود، اظهــار كــرد: علــل ديگــرى 
ــك  ــا چ ــوند. ب ــاردارى ش ــنج ب ــروز تش ــبب ب ــد س ــز مى توانن ني
ــز  ــاردار، انجــام ســى .تى اســكن و... ني ــم ب ــد خان كــردن ســطح قن

ــم. ــه تشــخيص دســت يابي ــم ب مى تواني
اين متخصص زنان و زايمان با بيان اينكه شايع ترين زمان بروز تشنج 
باردارى در 3 ماه ســوم باردارى است،  تصريح كرد: البته درصدى نيز 
ممكن اســت به دليل مسموميت هاى باردارى در روزهاى ابتدايى پس 
از زايمان تشنج كنند؛ هر تشنجى تا 40 روز پس از زايمان بايد از نظر 
مســموميت باردارى نيز بررسى شــود؛ زيرا ممكن است به اين دليل 

رخ داده باشد.
وى با اشــاره به اينكه دليل بروز مسمويت باردارى خود باردار شدن 
فرد اســت، تصريح كرد: برخى از خانم ها به دليل باردار شدن و ترشح 
هورمون ها ممكن اســت به باردارى واكنش نشان دهند، اين واكنش 
مى تواند سبب اختالل در اعضاى مختلف بدن مثل كبد، كليه، اندام ها 

و ... شود.

كارت پرسنلى به نام مسعود زارعى فرزند نجى ا... مربوط به 
اداره آموزش و پرورش شهرستان كبودرآهنگ  به شماره 
پرسنلى 78486631 و شماره ملى 4031031734 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

پروانه مسئول فنى به نام زهرا رجب زاده فرزند حبيب ا... به 
شماره م ش 52/116 مربوط به كارگاه توليد خيارشور زين آباد 

اورياد و گزل ابدال مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مى باشد.

 مدير شــهردارى منطقه 3 بــا بيان اينكه 
280 ميليارد ريال از درآمد شهردارى منطقه 
3 در حوزه ساماندهى حمل و نقل و ترافيك 
هزينه مى شــود، افزود: وسعت جغرافيايى و 
ميزان جمعيت در سطح منطقه لزوم خدمات 
بيشــتر و اجراى پروژه هاى عمرانى متنوع را 
ايجاد مى كند و همين مســأله سبب شده تا 
برنامه هــاى متنوعى در اين راســتا به منظور 

رضايت شهروندان فراهم شود.
محمدرضا فيضى منش افزود: به منظور اجراى 
پروژه ها در ســطح منطقــه و در حوزه هاى 
مختلف در ســال 99 بودجه اى بالغ بر 900
ميليارد ريال مقرر شــده كه از منابع داخلى 

شهردارى تأمين خواهد شد.
تمامــى  كــرد:  تصريــح  ادامــه  در  وى 
مأموريت هاى شــهردارى منطقه 3 در ســال 
99 داراى بخش هاى مجزا اســت كه شامل 
حوزه هايى از قبيل 1-كالبدى و شهرســازى 
شــهرى  خدمــات  و  زيســت  2-محيــط 
3-خدمات مديريت 4-اجتماعى و فرهنگى 

5-حمل و نقل و ترافيك مى باشد.
فيضى منش با بيان اينكــه در حوزه كالبدى 
و شهرســازى در مجموع هزينه اى باالى 57

ميليارد و 500 ميليون ريال مقرر شده است، 
اظهار كرد: رنگ آميزى جــداول، طراحى و 
نقاشى ديواره ها، ســاخت و بازسازى ميدان 
شــهيد همدانى، ســاماندهى ميدان عاشورا، 
بلوار ســردار شــهيد همدانى، ســاخت و 
ســاماندهى جاده مالير تا سه راه سد اكباتان 
از اقداماتى اســت كه در اين حوزه پيش بينى 

شده است.
به گزارش روابط عمومى شهردارى منطقه 3

همدان، وى گفت: چهره ورودى هاى شــهر 
با توجه به جايگاه توريســتى و گردشگرى 
كهن شــهر همدان در ســطح دنيا از اهميت 
به ســزايى برخوردار اســت، در همين راستا 
به دليل اينكه 2 ورودى مهم شــهر از سمت 
جنوب و مركز كشور در حوزه اين شهردارى 
قرار گرفته، لزوم برنامه ريزى مناسب در اين 

منطقه اجتناب ناپذير است.
مدير شهردارى منطقه 3 در ادامه ساماندهى 
معابر شــهرك شــهيد مدنى، كوى قاسم آباد 
و حســن آباد، طراحى، اجرا و نصب مبلمان 
فرهنگى  نگارى  پيوســت  مطالعات  شهرى، 
و اجتماعــى و همچنيــن طــرح مطالعاتى 
شناســنامه دار كردن تجهيزات پارك ها را از 
ديگر وظايف شهردارى در حوزه كالبدى و 
شهرسازى دانست و افزود: به منظور اجراى 
بهتــر ايــن پروژه ها همكارى و مســاعدت 
شــهروندان عزيــز عامل محرك به شــمار 

مى رود.
وى در ادامه با اشــاره به اينكه محيط زيست 
يكــى ديگــر از مباحث اساســى در حوزه 
خدمات رسانى به شهروندان به شمار مى رود، 
خاطرنشان كرد: توسعه نگهدارى فضاى سبز 
و ســاخت بازارچه محلى در شهرك مدنى 
به منظور رفاه شــهروندان عزيز اين منطقه از 
برنامه هاى راهبردى منطقه محسوب مى شود.

فيضى منش ســاخت پــارك 60 هزار مترى 
گلســتان كه فاز نخست آن با اعتبارى باالى 
20 ميليارد ريال، ساخت پارك دانش در بلوار 
دانشگاه آزاد با 8 ميليارد ريال، مكانيزه كردن 
آبيــارى بلوار حضرت امام فاز 2 با 7 ميليارد 
ريال و ســاخت پارك كوى رضوان با اعتبار 
3 ميليارد ريال را از اقدامات مهم شــهردارى 

منطقه 3 در حوزه محيط زيســت دانست و 
تصريح كرد: گســترش آپارتمان نشــينى در 
نقاط مختلف شــهر، لزوم بهره گيرى از اين 
فضاهــا را براى خانواده ايجاد كرده اســت 
و شــهردارى به عنــوان عامل اصلــى ايجاد 
اين فضا نقش به ســزايى در رفاه شهروندان 

ايجاب مى كند.
وى در ادامه ديگر اقدامات 
شهردارى در حوزه محيط 
شهرى  خدمات  و  زيست 

را به شرح ذيل بيان كرد:
پارك  ترميم  و  بازســازى 
ميليارد   2 جنــت  كــوى 
ريــال،  ميليــون   500 و 
آزادگان  پارك  بازســازى 
در زمين شهرى 2 ميليارد 
ريال، بهبود محيط زيست 
شــهرى،  بهداشــت  و 
هدايت آب هاى سطحى و 
ديواركشى رودخانه جنب 
كوچه شــهيد صفرى فاز 
2، 5 ميليــارد ريال، ادامه 
ديواركشى رودخانه پشت 
فاز 3 فرهنگسراى واليت 

در كوى خضر 12 ميليارد 
رودخانه  پوشــش  ريال، 
جنــب مجتمــع فجر در 
25 مدنى  شــهيد  شهرك 

ميليارد ريال، ادامه ديواركشى رودخانه جنب 
بلوار كوثر در شــهرك شهيد مدنى 4 ميليارد 
ريال، ترميم و اليروبى قنوات سطح منطقه 5

ميليارد و 500 ميليون ريال.
مدير شــهردارى منطقه 3 همدان با اشاره به 
اهميت به سزاى حوزه حمل و نقل و ترافيك 
و لزوم توجه ويژه به اين حوزه خاطرنشــان 
كرد: 280 ميليارد ريال از درآمد شــهردارى 
منطقه 3 به اين حوزه اختصاص داده شــده 
اســت و اجراى مناســب اين پروژه ها، رفاه 

هرچه بيشتر شهروندان را رقم خواهد زد.
وى طرح بهبود و بهســازى معابر شهرى با 
اجراى آسفالت در سطح منطقه را با اعتبارى 
باالى 120 ميليارد ريالــى پيش بينى كرده و 
افزود: زيرســازى و جدول گذارى بلوار قدر 
در كــوى خضر و همچنيــن خريد مصالح 
عمرانى در اين حوزه بــا اعتبارى باالى 20
ميليارد ريال از مهم ترين اقدامات اين منطقه 

است.
فيضى منش در ادامه خاطرنشان كرد: تعريض 
بلوار شــهيد همدانى در فــاز 2 با اعتبار 15
ميليارد ريال، خط كشــى معابر و بهســازى 
عالئم راهنمايى با اعتبــار 10 ميليارد ريال، 
طــرح تأمين پياده رو با اعتبــارى بالغ بر 31

ميليــارد ريــال از موارد پيش بينى شــده در 
و  نقل  و  حمــل  حــوزه 
مى شود  محسوب  ترافيك 
رفــاه حال  كــه به منظور 
خواهد  اجرايى  شهروندان 

شد.
اينكه  بــه  اشــاره  با  وى 
كــوى  پياده روســازى 
رضــوان و كــوى خضر، 
كف سازى محوطه سرگذر 
و بازسازى پياده راه خيابان 
شهدا از مهم ترين اقدامات 
پياده روها  تأمين  حوزه  در 
و پيــاده راه هســتند، بيان 
كرد: طــرح تملك امالك 
اعتبــار 51 با  مســير  در 
ميليارد ريال و طرح تأمين 
معابر شهرى با 32 ميليارد 
و 500 ميليــون ريــال و 
ُكندروها  ساخت  همچنين 
رضايت  به منظور  معابر  و 
شــهروندان عزيــز انجام 

شده است.
شــهردار منطقــه 3 با بيــان اينكــه حوزه 
خدمات مديريت از ديگــر بخش هاى مهم 
وظايف شــهردارى ها اســت، تصريح كرد: 
مباحــت توســعه شــهردارى الكترونيك و 
ارتقاى زيرســاخت فنــاورى الكترونيك و 
بايگانى شــهردارى ها و همچنين پروژه هاى 
مميــزى امالك در ســطح منطقــه به منظور 
خدمات رسانى بهتر در كمترين زمان و بهبود 
امور اداراى از اقدامات مهم اين منطقه است.

وى در بخش ديگرى از ســخنان خود توجه 
به مســائل اجتماعى و فرهنگــى را از ديگر 
وظايف ذاتى شــهردارى منطقه 3 دانســت 
كه در بخش هاى مختلف به منظور پوشــش 

اهداف از پيش تعيين شده اجرا خواهد شد.
وى افزود: تعمير و نگهدارى فرهنگســراى 
واليت، ســاخت فرهنگســراى كســب و 
كار در كوى خضر، ســاخت ســالن ورزش 
فرهنگســراى واليت، پارك حبيبى 8 مترى 
ســيلو و تجهيز فضاهاى ورزشــى در سطح 
منطقه بــا اعتبار 35 ميليارد ريــال عملياتى 

شده است.
فيضى منــش در ادامه با اشــاره به تجهيز و 
استانداردســازى و اســتقرار وســايل بازى 
در 18 پارك ســطح منطقه از ســال گذشته 
تا به امســال گفت: در راســتاى طرح شهر 
دوســت دار كودك از مهم تريــن برنامه هاى 
شــهردارى منطقــه به منظــور رضايتمندى 
كودكان، خريــد و نصب مجموعه بازى هاى 
اســتاندارد پلى اتيلنى و كفپوش هاى گرانولى 
در 18 پارك بوده كه درنظر داريم اين طرح 
در تمامى پارك هاى سطح منطقه اجرا گردد.

وى به منظور آشــنايى هرچه بيشتر و اطالع 
مــردم از معابر اولويــت دار و نحوه اجراى 
طــرح زمان بندى شــده آســفالت معابر، از 
شهروندان عزيز خواست به سايت شهردارى 
zone٣.hamedan.irآدرس به  منطقه 3 

مراجعه كنند.
مدير منطقه 3 شــهردارى با اشــاره به شيوع 
ويروس كرونا در كشــور و لــزوم رعايت 
اصول بهداشــتى خاطرنشــان كرد: از همان 
ابتدا 5 اكيپ با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
وظيفه ضدعفونى كردن معابر و بازار و امكان 
پرتــردد را به صورت روزانــه و در 3 نوبت 

عهده دار شدند. 
وى افزود: به منظور تأمين ســالمت نيرو هاى 
زحمت كش خدمات شهرى و فضاى سبز و 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى در اين حوزه 
محلول هاى ضد عفونى و ماســك در اختيار 

اين عزيزان قرار گرفته است.
فيضى منش در پايان خاطرنشــان كرد: هدف 
اصلــى اين خدمــات متنــوع رضايت حال 
شهروندان است و به همين دليل از شهروندان 
عزيز و فهيم تقاضا داريم با پرداخت به موقع 
عوارض و مساعدت شهردارى منطقه 3، فضا 

را براى ارائه خدمات باكيفيت تر فراهم كنند.

مدير شهردارى منطقه 3 اعالم كرد

تخصيص280 ميليارد از درآمد شهردارى 
به حمل و نقل و ترافيك

شــهردار منطقه 3 با بيان 
خدمات  حــوزه  اينكــه 
ديگــر  از  مديريــت 
وظايف  مهــم  بخش هاى 
شهردارى ها است، تصريح 
توســعه  مباحت  كــرد: 
و  الكترونيك  شــهردارى 
فناورى  زيرساخت  ارتقاى 
بايگانــى  و  الكترونيــك 
شــهردارى ها و همچنين 
امالك  مميزى  پروژه هاى 
به منظور  منطقه  سطح  در 
در  بهتر  خدمات رســانى 
كمترين زمان و بهبود امور 
اداراى از اقدامات مهم اين 

منطقه است
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205 پرستار به كرونا مبتال شدند
 رئيس نظام پرســتارى همدان گفت: از ابتداى آغاز كرونا در اســتان، 
تاكنون 205 نفر از پرستاران شاغل در بيمارستان ها و مراكز درمانى استان 

به كرونا مبتال شده اند.
هــادى زرينى در گفت وگو با خبرنگار تســنيم در همدان، اظهار كرد: در 
روزهاى گذشته شاهد افزايش تعداد مبتاليان جديد كرونا در استان بوديم 

كه اگر اين وضعيت ادامه يابد نگران كننده است.
وى با بيان اينكه پرســتاران با بيماران مبتال به كرونا و موارد مشــكوك 

ارتباط نزديك دارند، ابراز كرد: بنابراين پرستاران بيش از هر گروه ديگرى 
در معرض ابتال به كرونا قرار دارند.

رئيس نظام پرستارى همدان با تأكيد بر اينكه خوشبختانه تمام پرستاران 
مبتــال به كرونا بهبود يافته اند و تعداد زيادى از آن ها نيز به ادامه خدمت 
در بيمارســتان پرداخته اند، اظهار كرد: كمبود تجهيزات حفاظت فردى، 
كيفيت پايين برخى ماسك ها و ارتباط نزديك با بيماران مبتال به كرونا از 

مهم ترين عوامل ابتالى همكارانمان به ويروس كرونا بوده است.
زرينى با بيان اينكه پرســتاران براى حفاظت از خود مجبور به پوشــين 
لباس هاى فضايى و مخصوصى هستند، تصريح كرد: پرستاران با پوشيدن 

اين لباس ها در اسفندماه احســاس گرما داشتند، حال كه در فصل گرما 
به ســر مى بريم تحمل اين لباس ها آن هم در ساعات طوالنى بسيار سخت 

است.
وى با تاأيد بر اينكه هنوز هيچ خبرى از افزايش حقوق و حتى استخدامى 
پرستاران در كار نيست، ابراز كرد: اين خبرها را فقط از رسانه ها مى شنويم 

وگرنه در عمل هيچ خدمت جديدى به پرستاران ارائه نشده است.
رئيس نظام پرســتارى همدان گفت: از مردم مى خواهم مراقب سالمتى 
خود و اطرافيانشــان باشــند و با ســاده انگارى كرونا، سبب بيشتر شدن 

بيمارى و خستگى بيشتر پرستاران نشوند.

مديــر خبرگــزارى تســنيم دفتر 
همدان: مسلم مخفى

محمــدى،  فائــزه  خبرنــگاران: 
وحدتيان،  رقيه  اذكايى،  اميرحسين 

سميه مظاهرى
عكاس: 

شماره تماس: 08132660364

همسر شهيد اميدى در «هما» 
از سال هاى عاشقى روايت مى كند

 كتاب «هما» روايت هما شالباف زاده، همسر شهيد محسن اميدى 
از زندگى اين شهيد گرانقدر است كه همزمان با نمايشگاه مجازى سوره 

مهر، روانه بازار مى شود.
بــه گزارش خبرگزارى تســنيم از همدان، كتاب «همــا» روايت هما 
شالباف زاده همسر شهيد محســن اميدى از زندگى اين شهيد معزز، 

همزمان با نمايشگاه مجازى سوره مهر روانه بازار كتاب مى شود.
جمشــيد طالبى نويسنده اين كتاب اظهار كرد: شهيد اميدى، معلمى 
انقالبى در شهرســتان نهاوند اســتان همدان بود كه پس از انقالب به 
عضويت سپاه پاسداران درآمد و با فرماندهى در گردان 156 حر، 154

حضرت على اكبر(ع)، عمليات هاى والفجر 2 و 5 و 8، شــب عاشورايى 
بدر، عمليات انصار در جنگ تحميلى نقش آفرين بود و در علميات 20

شهريور سال 65 جزيره مجنون، به فيض شهادت نائل آمد.
وى با اشاره به اينكه موضوع اصلى اين كتاب از دل مصاحبه هاى كتاب 
«آب هرگز نمى ميرد » پديدار شــده اســت، افزود: اين كتاب به وقايع 
پيــش از انقالب، حوادث انقالب، دفاع مقدس در خوزســتان، آوارگى 
زنان و دختران مناطق جنگ زده و مشــكالت مهاجرت آنان به ســاير 
استان هاى كشور و ازدواج ساده و صميمى شهيد اميدى به روايتگرى 

هما شالباف زاده مى پردازد.
اين نويســنده همدانى با بيان اينكه مصاحبه كتاب «هما» با همكارى 
ربابه جعفرى و بازنويســى مرتضى فرجى در مدت زمان 20 ماه انجام 
شده است، تصريح كرد: اين كتاب از سوى انتشارات سوره مهر با 384

صفحه، 4 فصل و قطع رقعى روانه بازار كتاب مى شود.
كتاب «هما» عالوه بر ســايت انتشارات ســوره مهر، به زودى در غرفه 
مجازى انتشــارات ســوره مهر در نمايشــگاه كتاب تهــران با عنوان 
«انتهــاى راهروى 27» از 25 خــرداد تا 8 تيرماه به آدرس ســايت

/sooremehr.ir.٢٧//:http عرضه مى شود.

ايستگاه هاى پايش هوا در همدان 
افزايش مى يابد

 مديركل محيط زيســت همدان با تأكيد برلزوم مشــاركت آحاد 
جامعه و ديگر دستگاه هاى اجرايى براى بهبود وضعيت محيطى زيست 
اســتان گفت: ســند ارتقاى فرهنگ و آموزش محيط زيست همدان 

تدوين مى شود.
محسن جعفرى نژاد در گفت وگو با خبرنگار تسنيم در همدان، با تشريح 
وضعيت زيســت محيطى استان اظهار كرد: مقوله محيط زيست را بايد 
در مقياس جهانى بررســى كرد؛ زيرا اين موضوع مختص به يك نقطه 

يا مكان خاص نيست.
 وى با بيان اينكه مســأله محيط زيســت تحت تأثير بسيارى از مسائل 
مانند تغييــرات اقليمى قرار دارد به همين دليل بايد به صورت جهانى 
يا ملى بررســى شــود، افزود: ازجمله مسائل زيست محيطى در استان 
كه بايد بيش از گذشــته مورد توجه قرار گيرد مسأله پسماند است كه 
امروز به يكى از مهم ترين چالش هاى زيست محيطى تبديل شده است.

مديركل محيط زيست همدان با تأكيد بر اينكه توسعه شهرى و افزايش 
جمعيت لزوم توجه به مقوله پسماند و مديريت آن در جامعه را افزايش 
مى دهــد، بيان كرد: بايــد از تمامى توان خود بــراى مديريت و رفع 

چالش هاى محيط زيستى در استان استفاده كنيم.
وى توجه به تاالب هاى موجود در استان را از ديگر برنامه هاى اين نهاد 
برشمرد و ابراز كرد: ايجاد حق آبه پايدار براى تاالب آق گل و جلوگيرى از 
خشك شدن تاالب هاى موجود در استان، ارتقا و تنوع بخشى گونه هاى 
زيســتى در اســتان، هماهنگى با جوامع محلى و مشاركت آنها براى 
رفع مشكالت مناطق حفاظت شده از ديگر برنامه هاى محيط زيست در 

استان همدان است.
جعفرى نژاد با اشــاره به تــالش براى كاهش آلودگى هوا در اســتان 
همدان گفت: درنظر داريم سند ارتقاى فرهنگ و آموزش محيط زيست 
در اســتان را تدوين كرده و براى رفع مشــكالت زيستى محيطى در 
جامعه اجرا كنيم. وى با تأكيد بر لزوم مشــاركت آحاد جامعه و ديگر 
دستگاه هاى اجرايى براى بهبود وضعيت محيط زيست استان تصريح 
كرد: عالقه مند هســتيم از ظرفيت بخش خصوصى و عالقه مندان به 
عرصه محيط زيست، بيش از گذشته براى اجراى برنامه ها و طرح هاى 

زيست محيطى در استان استفاده كنيم.
مديركل محيط زيست استان همدان همچنين از افزايش ايستگاه هاى 
پايــش هــوا در همدان خبــر داد و افــزود: درحال حاضــر با كمبود 
ايستگاه هاى ســنجش هوا در همدان روبه رو هســتيم، هرچند سال 
گذشــته به دليل آلودگى هوا در اســتان، مقرر شد 2 ايستگاه ها ديگر 

توسط شهردارى راه اندازى شود.

نقش كم رنگ نهادهاى نظارتى 
در كنترل اجاره بها و قيمت مسكن در همدان

 نبود نظارت بر بازار مســكن از ســوى نهادهاى 
مربوطه در استان همدان سبب شده قيمت مسكن و 

اجاره بها به صورت سرسام آورى افزايش يابد.
به گزارش خبرگزارى تســنيم از همــدان، افزايش 
سرسام آور قيمت مســكن و اجاره بها در همدان، داد 
مردم را درآورده و ســبب شــد نه تنها خانه خريدن 
در شــهر تبديل به يك رؤيا شــود بلكه بسيارى از 
خانواده ها مجبور شوند براى پيدا كردن يك سرپناه 
ساده به مناطق حاشــيه اى شهر پناه ببرند؛ هرچند 
قيمت مســكن و اجاره بها در اين مناطق نيز دست 

كمى از ديگر مناطق شهر ندارد.
به دنبال وضعيت نابه سامان مردم در همدان نماينده 
ولى فقيه در استان با تشكيل جلسه اى درباره بررسى 
وضعيت مســكن در همــدان با دعــوت از مديران 
مربوطه و مســئول در اين بخش خواست، تا آنها با 
پيگيرى و نظارت بيشتر مانع از افزايش قيمت مسكن 

و اجاره بها در شهر شوند. 
حجت االسالم والمســلمين آيت ا... شعبانى با تأكيد 
بر ضــرورت افزايش نظارت بر بازار مســكن گفت: 
دستگاه هاى مسئول بايد مالك مناسبى براى افزايش 
اجاره بها تعيين كنند تا درصورت رعايت نكردن آن، 

دادستانى بتواند ورود پيدا كند.
وى افزود: همــدان جزو اســتان هاى اول در زمينه 
گرانى مســكن به شمار مى رود و بسيارى از صاحبان 
امالك با افزايش اجاره بها و فشــار به مستأجر، سعى 
در جبران هزينه هاى تحميل شــده ناشــى از تورم و 

گرانى در بخش هاى ديگر را دارند.
امام جمعه همدان با تأكيد بر ضرورت رعايت مواسات 
و انصاف نســبت به مســتأجران بيان كرد: نهادهاى 
نظارتى با مراقبت جدى بر بازار مسكن، اجازه افزايش 

بى رويه اجاره بها و قيمت زمين و مسكن را ندهند.
وى مطــرح كرد: برخى عوامل افزايش نرخ مســكن 
دست ما نيست، اما با نظارت مى توان از سوءاستفاده 

دالالن جلوگيــرى كرد و فضاى رســانه اى هم بايد 
كنترل شــود؛ زيرا گسترش شــايعات به مشكالت 

موجود دامن مى زند.
شعبانى تصريح كرد: تســهيل قوانين دست و پاگير 
در حوزه ساخت و ساز و تعيين مالكى براى افزايش 
اجاره بها از راه هايى است كه به برطرف شدن مشكل 
مســكن اســتان همدان كمك كرده و اگر ســقفى 
براى اجاره تعيين شود درصورت رعايت نكردن آن، 

دادستانى مى تواند ورود پيدا كند.
به دنبال مطالبه نماينده ولى فقيه در اســتان، 3 روز 
پيش دادستان همدان در گفت وگو با رسانه ها اعالم 
كرد: مقرر شــده تا صاحبخانه ها هنگام عقد قرارداد 

در بنگاه هــا تنها تا 25 درصد اجــازه افزايش ميزان 
اجاره بها را داشــته باشــند، در غير اين صورت هيچ 

قراردادى منعقد نخواهد شد.
خانجانى بيــان كرد: اين مصوبــه الزم االجرا بوده و 
مرجــع نظارتى بر اين مصوبه نيز ســازمان تعزيرات 

حكومتى اعالم شده است.
عليرضا حسن پور، مديركل تعزيرات حكومتى استان 
همــدان اما نظــر ديگــرى دارد. وى در گفت وگو با 
تسنيم اظهار كرد: تعزيرات حكومتى طبق قانون تنها 
مى تواند بر تخلفات صنفى مشــاوران امالك نظارت 
كند. وى بيان كرد: گران فروشى، درج نكردن قيمت 
يا ارائه نكردن فاكتور از جمله تخلفاتى است كه اگر 

مشاوان امالك مرتكب شوند ما مى توانيم براى مقابله 
با آن اقدام كنيم.

مديركل تعزيرات حكومتى همدان با اشاره به اينكه 
عموم پرونده هاى وارد شده به تعزيرات، گزارش هايى 
اســت كه از ســوى اتاق اصناف و يا واحد بازرســى 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت ارســال مى شود، 
گفت: اگر مالك و مســتأجر با هــم توافق كنند كه 
رقمى بيش از آنچه اعالم شده بين شان تبادل شود، 
آن وقــت ديگر ما نمى توانيم نســبت بــه اين عمل 

برخوردى داشته باشيم.
وى اعالم كرد: از ســال گذشته تاكنون 120 پرونده 
در بخش تخلفات مشاوران امالك در استان همدان 

به تعزيرات حكومتى ارسال شده است كه در مجموع 
متخلفــان نيز محكوم به پرداخت 236 ميليون ريال 

شده اند.
حســن پور با بيــان اينكه عمده تخلفــات اين افراد 
گران فروشى، صدور نشــدن فاكتور و يا درج قيمت 
بوده است، ابراز كرد: رابطه موجر و مستأجر در اختيار 
ما نيســت و در حوزه قانون مدنى تعريف مى شــود؛ 

بنابراين ما نمى توانيم مداخله ويژه اى داشته باشيم.
 براســاس نظر كارشناسان و بررســى هاى ميدانى، 
افزايش كيفيت زندگى در شــهر همــدان، افزايش 
مهاجرت، تصميم ميــراث فرهنگى براى جلوگيرى 
از ساخت و ســاز چند طبقه در بافت مركزى شهر، 
ناتمام ماندن طرح جامع همدان، بى توجهى به ايجاد 
شــهرك هاى جديد، حضور گسترده دالالن مسكن 
در قالب مشــاوران امالك، نبــود واحدهاى توليدى 
و صنعتــى در اســتان، نبود نظارت مؤثر از ســوى 
مســئوالن و نهادهاى مربوطــه، ازجمله عوامل مهم 

گرانى مسكن و اجاره بها در همدان است.
طبق بررسى هاى ميدانى تسنيم، درحال حاضر قيمت 
مســكن هر واحد آپارتمان در برخى مناطق همدان 
هر متر تا 30 ميليون تومان هم خريدوفروش شــده 
و قيمــت و رهن و اجاره نيــز تا 150 ميليون تومان 

افزايش پيداكرده است.
هرچند استاندار همدان، چندى پيش در جمع برخى 
نخبگان و فعــاالن فرهنگى- اجتماعى اعالم كرد در 
برخى مناطق همدان قيمت زمين تا مترى 40 و 45 
ميليون تومان هم افزايش يافته و فروخته شده است.

جالب تر آنكه منازل مسكونى فروخته شده در برخى 
مناطق همدان آن هم با قيمت هاى نجومى ذكرشده 
تنها واحدهاى مســكونى ســاده با امتيــازات اوليه 
هســتند. افزايش قيمت زمين، مسكن و اجاره بها در 
همدان سبب شده اين شهر پس از تهران، گران ترين 

شهر كشور باشد.

سايه سنگين كرونا بر صنعت گردشگرى 
همدان مشهود است

خسارت 45 ميلياردى 
شاغالن مراكز اقامتى

 گردشگرى، صنعت پردرآمدى است كه سال هاى 
اخيــر در پايتخت تاريخ و تمدن جانى تازه گرفت، اما 
ميهمان ناخوانده اى به نام كرونا، كاسه و كوزه فعاالن 
گردشــگرى و صنايع دستى را برهم زد و حال، چشم 

انتظار حمايت دولت نشسته اند.
به گزارش خبرگزارى تسنيم از همدان، گردشگرى از 
صنايع پررونقى ســت كه سهم قابل توجهى در توليد 
ثروت و اشتغال زايى به همراه دارد. صنعتى كه پايتخت 
تاريخ و تمدن ايران با بهره گيرى از آب و هواى مطبوع 
و جاذبه هــاى طبيعى و ابنيه تاريخى فراوان، بســتر 
مناســبى براى رونق آن دارد و در سال هاى اخير هم 

كارهاى خوبى براى توجه به اين بخش شده است.
ميزبانــى همدان از رويدادهــاى بين المللى در حوزه 
گردشــگرى، افزايش تعداد هتل هــا و مراكز اقامتى، 
ســاخت اقامتگاه هاى بوم گردى، برندســازى برخى 
صنايع دستى چون سفال اللجين و مبل و منبت مالير 
و افزايش نمايشــگاه هاى فصلى از اقداماتى است كه 

براى رونق گردشگرى در همدان انجام شده است.

كارهايــى كــه اميد مى رفــت اندكــى از غربت اين 
صنعت پردرآمد در پايتخت تاريخ و تمدن بكاهد، اما 
ميهمان ناخوانده اى به نام كرونا، كاسه و كوزه فعاالن 

گردشگرى و صنايع دستى را برهم زد.
تعطيلى طوالنى، آن هم در بهترين زمان سال از نظر 
پذيرش گردشــگر، خســارت قابل توجهى به بخش 
گردشگرى اســتان همدان زد و بنابر اعالم مسئوالن 
ميراث فرهنگى نزديك به 300 ميليارد تومان به بخش 

گردشگرى و صنايع دستى خسارت وارد شده است.
 خسارت 45 ميليارد تومانى 

به مراكز اقامتى همدان
معــاون گردشــگرى اداره كل ميــراث فرهنگــى و 
گردشــگرى همدان در اين باره مى گويــد: هتل ها و 
مراكز اقامتى همدان بر اثر تعطيلى ناشى از همه گيرى 

ويروس كرونا 45 ميليارد تومان خسارت ديده اند.
على خاكسار در گفت وگو با تسنيم مى افزايد: ظرفيت 
پذيرش 4 هزار و 200 گردشــگر در هتل ها و مراكز 
اقامتى همدان براى هر شب و تعداد زيادى خانه مسافر 
داراى مجوز وجود دارد كه همگى آن ها در تعطيالت 
نوروزى و فروردين و ارديبهشت امسال تعطيل بودند.

وى بيان مى كند: پذيرش گردشگر در هتل ها و مراكز 
اقامتى همدان از دهه ســوم ارديبهشــت آغاز شده و 

نزديك به 3 هزار نفر ميهمان اين مراكز شده اند.
خاكســار با اشاره به زيان مالى هتل ها و مراكز اقامتى 

همدان بر اثــر همه گيرى ويروس كرونــا مى افزايد: 
مقايسه ميانگين درآمد 3 ماه نخست سال 99 با مدت 
مشابه در سال 98 و 97 تأسيسات گردشگرى استان 

45 ميليارد تومان خسارت ديده اند.
وى مى گويد: برآورد خســارت بخش گردشــگرى و 
درخواست تسهيالت جبرانى به مراجع مختلف چون 
استاندارى و ســازمان ميراث فرهنگى ارائه شده و با 
تصميم دولت قرار اســت به ازاى هر فرد بيمه شــده 
شاغل در بخش گردشگرى و صنايع دستى استان 12 

ميليون وام 12 درصد تعلق گيرد.
معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دستى همدان اعالم مى كند: در استان همدان 
15 هتــل، 2 هتــل آپارتمــان، 16 ميهمان پذير، 3 
مجتمع اقامتى، رفاهــى در گنجنامه، غار عليصدر و 
تپه عباس آباد، مجتمع گردشــگرى راز رنگين كمان 
در روستاى چشــين همدان و 30 اقامتگاه بوم گردى 
وجود دارد. خاكسار مى افزايد: 80 تا 120 خانه مسافر 
داراى مجوز هم در اســتان همدان وجود دارد و دليل 
ثابت نبودن آمار اين است كه اين مراكز، پروانه دائمى 
نداشته و اگر استانداردهاى الزم را رعايت نكنند، پروانه 

آن ها تمديد نمى شود.
 سردى بازار صنايع دستى در همدان

معــاون صنايع دســتى اداره كل ميــراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى اســتان همدان هم در 

اين باره مى گويد: 28 هزار و 800 كارگاه صنايع دستى 
در استان همدان وجود دارد كه 43 هزار و 500 نفر در 

آن ها مشغول به كارند.
هاشم مظاهرى مى افزايد: با به شمار آوردن واحدهاى 
داراى 3 نيــرو و باالتــر 126 ميليارد تومان در بخش 
توليد و نزديك به 120 ميليارد تومان در بخش فروش 
بر اثر كرونا آسيب ديده ايم كه از اين رقم 70 ميليارد 

تومان مربوط به صادرات بوده است.
وى تصريح مى كند: از 70 ميليارد تومان آسيب ناشى 
از كاهش صادرات بيشــترين زيان مربوط به ســفال 
اللجين بوده و 700 فروشــگاه فصلى هم تعطيل شد 

كه سبب كاهش فروش داخلى شد.
مظاهرى با اشــاره به كمك  دولت براى شــاغالن 
صنايع دســتى بيان مى كند: براى جبران خســارت 
ناشــى ازكرونا قرار شده از كارگاه هايى كه نيروهاى 
خود را در ســال 98 بيمه كرده و در زمان تعطيلى 
ناشــى از كرونا اقدام به تعديل نكرده اند با پرداخت 

وام حمايت شوند.
وى اعالم مى كند: افزايش تعــداد بازارچه ها و مراكز 
فروش صنايع دســتى در كنــار بناهــاى تاريخى و 
گردشگرى از ديگر كارهايى است كه براى جبران زيان 
مالى ناشى از كرونا به شرط فراهم ساختن شرايط الزم 
براى حضور گردشگر با رعايت فاصله اجتماعى مى توان 

انجام داد.

معاون صنايع دســتى اداره كل ميــراث فرهنگى 
همــدان مى افزايــد: 130 رشــته شــناخته در 
زمينه صنايع دســتى وجود دارد كه از اين تعداد 
86 مورد در اســتان فعال بوده و در 10 رشــته 

است. شده  دسته بندى 
مظاهرى مطرح مى كند: براى حمايت از هنرمندان و 
صنعتگران اين 86 رشته و معرفى صنايع دستى استان 
به دنبال راه اندازى نمايشــگاه و فروشگاه در پاركينگ 
تپه باســتانى هگمتانه هستيم كه بخشى از كار انجام 

شده است.
وى بيان مى كند: اين فروشــگاه با طراحى زيبا در 40 
واحد راه اندازى شده و به نوبت در اختيار فعاالن بخش 

صنايع دستى قرار مى گيرد تا سبب رونق فروش شود.
مظاهرى اعــالم مى كند: كار ســاخت بازارچه اى به 
مســاحت 10 هزار متر مربع با سرمايه گذارى بخش 
خصوصى در شهرستان مالير هم به زودى آغاز مى شود 
تا به عنــوان قطب فروش مبل و منبت كشــور مورد 

استفاده قرارگيرد.
به گزارش تســنيم، گردشگرى، صنعتى ارزشمند در 
رونق توليد است و حاال كه ميهمان ناخوانده كرونا بر 
كشور سايه انداخته و به اين زودى ها ميل رفتن ندارد؛ 
مى طلبد كه مسئوالن با به كارگيرى تدابير الزم ضمن 
رعايت فاصله گذارى اجتماعى، راهكارهاى الزم براى 

حضور گردشگران را طراحى كنند.

 مديركل تبليغات اســالمى استان همدان گفت: 
هر فرد مســلمانى نســبت به اقامه ارزش هاى دينى 
در جامعه داراى تكليف اســت؛ بنابراين تبليغ دين 
به معنــاى تــالش در جهت تحقق عملى اســالم و 
ارزش هاى اســالمى در جامعه است كه بايد در اين 

مسير گام برداريم.
حجت االسالم هادى نظيرى در گفت وگو با تسنيم ، 
اظهار كرد: از آنجا كه در آستانه سالروز صدور فرمان 
امــام خمينى(ره) و روز تبليغ و اطالع رســانى دينى 
قرار داريم، سازمان تبليغات در سراسر كشور اقدام به 
برگزارى برنامه هاى متفاوتى در اين زمينه كرده است.

وى افزود: اين برنامه ها از يكم تير آغاز و تا روز پايانى 
اين ماه ادامه خواهد داشت، و هدف اصلى در تمامى 
برنامه ها نيــز تحقق رويكرد جديد حجت االســالم 

والمســلمين قمــى، رئيــس ســازمان در بحــث 
مردمى سازى تبليغ است.

مديــركل تبليغات اســالمى همدان بــا بيان اينكه 
مردمى ســازى تبليغ داراى 2 معناى متفاوت است، 
ابراز كرد: يك معنى مردمى سازى تبليغ، همان حضور 
مردم به عنوان پشتيبانى از فعاليت هاى تبليغى است 

كه در طول ساليان متوالى شاهد آن بوده ايم.
وى تصريــح كرد: موضوع دوم كــه مورد اقبال رهبر 
معظم انقالب نيز قرار گرفته، اين است كه همه آحاد 
مردم در هر لباس، جايگاه و نقشى كه در جامعه دارند، 
در بحث تبليغ دين و فرهنگ سازى در فضاى جامعه 

بايد نقش داشته باشند.
مديركل تبليغات اسالمى استان همدان تبليغ دين 
را تنهــا وظيفه روحانيت ندانســت و گفت: هر فرد 

مسلمان نســبت به اقامه ارزش هاى دينى در جامعه 
داراى تكليف است؛ بنابراين تبليغ دين به معناى تالش 
در جهت تحقق عملى اسالم و ارزش هاى اسالمى در 

جامعه است كه بايد در اين مسير گام برداريم.
وى با اشــاره به اينكه پيام رســانى و ارتباط با اقشار 
مختلف جامعه جزوى از اين تبليغ است، مطرح كرد: 
راهبرد برنامه روز تبليغ و اطالع رســانى اين است كه 
اقشار مختلف جامعه كه مرتبط با فضاى تبليغ دين 
هستند، ضمن تجليل، مورد محك حضور در فضاى 

تبليغى جامعه قرار گيرند.
نظيرى به تشريح برنامه هاى اداره كل تبليغات استان 
همدان در ايام تبليغ و اطالع رسانى دينى پرداخت و 
گفت: از روز ابتداى تير تا آخر اين ماه طبق برنامه هاى 
تنظيم شده با بيش از 30 گروه از اقشار مختلف ديدار 

و گفت وگو خواهيم داشت.
وى بــا بيان اينكه در اين ديدارها نقش هر قشــر در 
تبليغ ديــن در جامعه مورد ارزيابــى قرار مى گيرد، 
مطرح كرد: اساتيد و طالب حوزه علميه، ائمه جمعه و 
جماعات، فعاالن قرآنى، تشكل هاى دانشجويى، فعاالن 

اقتصادى، باشگاه هاى ورزشى و اصحاب هنر از جمله 
اين اقشار هستند كه در اين مدت با آنها به گفت وگو 

خواهيم پرداخت.
مدير كل تبليغات اســالمى استان همدان بيان كرد: 
به طور مثــال با دعوت از اصنــاف مختلف همچون 
خياطان و يا رانندگان تاكســى نقش آنها را در تبليغ 
دين بررسى خواهيم كرد تا مشخص شود هر قشرى تا 

چه اندازه مى تواند در اين حوزه اثرگذار باشد.

وى به ديگر برنامه هاى روز اطالع رسانى 
و تبليغ اشاره كرد و گفت: در اين روز 
تعدادى از شــخصيت هاى اثرگذار را 
بــه نمايندگى از تفكــر و صنف هاى 
مختلــف، در حوزه دين و تبليغ مورد 

قدردانى قرار خواهند گرفت.
نظيرى با بيان اينكــه در روز ابتداى 
تير در سراسر كشور برنامه همزمانى 
برگزار خواهد شــد، گفت: در تهران 
نيز با حضور يكى از ســران قوا، نقش 
مردمى سازى تبليغ تبيين خواهد شد.

وى با اشاره به اينكه در مراسم تهران از شخصيت هاى 
موفق اســتانى در عرصه تبليغ نيز تجليل مى شود، 
عنوان كرد: در اين مراســم نمايندگان استان همدان 
كه مــورد تجليل قرار مى گيرند، عبارتند از همســر 
شهيد سلگى، بانوان نهاوندى كه رهبر معظم انقالب 
اقدام آنها را مورد تحســين قرار دادند، خانواده طلبه 
شهيد مصطفى قاسمى و دهقان نيرى به عنوان دبير 

اجرايى همايش بين المللى پير غالمان حسينى.

همه مسلمانان نسبت به اقامه ارزش هاى 
دينى در جامعه داراى تكليف هستند
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نخستين پرداختى كميته ملى المپيك به 
فدراسيون ها در سال 99

 كميته ملى المپيك تا چند روز آينده با دريافت بودجه، نخســتين 
مرحله پرداختى به فدراسيون ها را خواهد داشت.

به گزارش ايســنا، كميته ملى المپيك برخالف ســال هاى گذشــته 
نتوانست در 3 ماه نخست سال بودجه فدراسيون ها را پرداخت كند كه 
دليل آن هم شــرايط خاص كشور به دليل شيوع ويروس كرونا عنوان 
شــد. با اين حال در هفته نخست يا دوم تيرماه مرحله نخست واريزى 

بودجه فدراسيون ها در سال 99 انجام مى گيرد.
كيكاووس ســعيدى در گفت وگو با ايسنا در اين باره گفت: ان شاءا... 
تا چند روز آينده نخســتين مرحله واريز بودجه فدراســيون ها انجام 
مى شود اما هنوز مبلغ آن مشخص نيست. با اين حال پس از دريافت از 
خزانه دارى كل كشور، به تمام فدراسيون هايى كه از كميته ملى المپيك 

بودجه مى گيرند، پرداختى خواهيم داشت.
كميته ملى المپيك قرار است فاز دوم بازسازى آكادمى ملى المپيك را 
نيــز آغاز كند، از اين رو صالحى اميرى، رئيس كميته ملى المپيك در 
تالش اســت تا بتواند براى بازسازى آكادمى ملى المپيك همانند فاز 

نخست، بودجه جداگانه اى از دولت بگيرد.

چلسى، كانته را واگذار مى كند
قصد  چلسى  فوتبال  باشــگاه   
دارد در پنجــره نقــل و انتقاالت 
هافبــك دفاعى فرانســوى اش را 

واگذاركند.
به گــزارش فارس، پــس از آنكه 
هفته ها شايعات زيادى درباره آينده 
يك  انتشــاريافت،  كانته »  «انگولو 
مقام مســئول در چلسى تأييد كرد 
هافبك دفاعى فرانسوى در پنجره 

نقل و انتقاالت واگذار مى شود.
فرانك لمپارد، ســرمربى و مسئول نقل و انتقاالت تيم در اظهاراتى كه 
در روزنامه گاردين منتشر شد، گفت باشگاهش برنامه واگذارى كانته 

را در سردارد.
براســاس اظهارات اين مربــى،  اســتمفوردبريجى ها خواهان ايجاد 

يك سرى اصالحات در تيم خود هستند.
كانته كه در سال 2016 وارد چلسى شد، در ماه هاى اخير مورد توجه 
بارسلونا،  رئال مادريد و پارى سن ژرمن بوده است. هافبك 29 ساله تا 

سال 2023 با آبى هاى لندنى قرارداد دارد.

پرسپوليسى ها دوباره تست كرونا مى دهند
 اعضاى تيم فوتبال پرســپوليس پيش از آغــاز دوباره تمرينات با 
حضور در ورزشــگاه شهيد درفشى فر تســت هاى مربوط به كرونا را 

انجام دادند تا با خيال راحت دور جديد تمرينات آغاز شود.
به گزارش مهر، قرار است مربيان، بازيكنان و تمامى افراد حاضر در تيم 
پرسپوليس (شامل كادر پزشكى و تداركات) يك بار ديگر تست هاى 

مربوط به كرونا را انجام دهند.
آزمايش مجدد سرخ ها اين هفته و پيش از بازى با پيكان انجام خواهد 
شد تا سالمتى آنها در آستانه آغاز رقابت هاى ليگ برتر ارزيابى شود.

ميزان مناسب مصرف مايعات 
در ورزشكاران

 هنگام انجام فعاليت ورزشى، فرد بايد آبى را كه از طريق تعريق از 
دست داده است، جبران كند.

به گزارش ايسنا، بيش از 60 درصد وزن بدن و 70 درصد عضالت از 
آب تشكيل شده اســت. آب وظايف مهمى در بدن انجام مى دهد، از 
جمله اين وظايف مى توان به انتقال مواد غذايى، انجام بهتر عمل هضم، 
حركت آســان مفاصل و اعضا، خارج كردن مواد زائد بدن به وســيله 
تعريق و ادرار و... اشاره كرد و هنگام انجام فعاليت ورزشى فرد بايد در 
يك حالت متعادل باقى بماند و تعادل آب بدن به اين معنى اســت كه 

آبى را بدن كه از طريق تعريق از دست مى دهد، جبران كند.
اگرچه آب يك منبع مايع عالى است، اما مصرف ساير نوشيدنى ها مانند 
چاى، شــير، قهوه، آب ميوه ها نيز مى تواند نيازهاى فرد را تأمين كند؛ 
همچنين اين نكته نيز قابل توجه است كه 20 درصد از كل آب دريافتى 

بدن در طول شبانه روز از طريق موادغذايى تأمين مى شود.
مجتبى خانســوز، كارشناس تغذيه پزشكى ورزشى با بيان اين مطالب 
به ايســنا، گفت: تعريق در حين فعاليت ورزشى يكى از راه هايى است 
كه به خنك شــدن بدن كمك مى كنــد و بايد بدانيد كه تعريق فقط از 
آب تشكيل نشده است و شامل ساير مواد مانند الكتروليت ها (سديم، 
پتاســيم، كلريد) نيز مى شــود و ميزان الكتروليت هاى از دســت رفته 
به همراه تعريق به عواملى از قبيل ميزان تعريق، ســطح تناســب اندام، 

ميزان و نوع فعاليت ورزشى و درجه حرارت محيط بستگى دارد. 
 عالئم كم آبى در ورزشكاران

خســتگى، تيره بودن رنگ ادرار، برافروختگى رنگ پوست، از دست 
دادن اشــتها، تحمل نكردن گرمــا و گرفتگى عضالت از جمله عالئم 

كم آبى در ورزشكاران است.
 مصرف مايعات در فعاليت هاى ورزشى

براى انجام فعاليت هاى ورزشــى كوتاه مدت مصــرف آب به تنهايى 
كافى اســت، اما براى فعاليت هاى ورزشى طوالنى مدت بهتر است از 

نوشيدنى هاى حاوى سديم و كربوهيدرات استفاده شود.
بنابراين براى فعاليت هايى كه بيش از يك ساعت طول مى كشد مصرف 
نوشيدنى شامل 4 تا 8 درصد كربوهيدرات است و براى فعاليت هايى 
كه بيش از 4 ساعت به طول مى انجامد مصرف سديم به ميزان 5 تا 116

ميلى گرم مفيد خواهد بود.
 ميزان مصرف مايعات

ميزان مصرف مايعــات در مقاطع زمانى مختلف براى ورزشــكاران 
متفاوت است؛ 2 تا 3 ســاعت پيش از فعاليت ورزشى حدودا 500- 
600 ميلى ليتر، در حين فعاليت ورزشى هر 20 تا 30 دقيقه 200 - 300
ميلى ليتر و پس از فعاليت ورزشى به ازاى هر كيلوگرم وزن از دست 
رفتــه هــزار و 200 تا  هزار و 500 ميلى ليتر ميزان مناســب مصرف 

مايعات در ورزشكاران خواهد بود.

آگهي فقدان سند مالكيت 
آقــاى مســيح الــه آقاحاصــل بــا تســليم دو بــرگ استشــهاد محلــي مصــدق بــه مهــر 
دفترخانــه اســناد رســمى شــماره 1 رزن مدعــي اســت كــه يــك جلــد ســند مالكيــت 
ششــدانگ بــه شــماره چاپــى 0587239 ســرى ب ســال85 بــه شــماره پــالك ثبتــى 
ــه  ــك رزن قري ــت مل ــوزه ثب ــدان ح ــع در بخــش 5 هم ــى واق ــى از 172 اصل 324 فرع
چورمــق كــه بنامــش ذيــل ثبــت 75544 صفحــه217 دفتــر جلــد 168 امالك ثبــت رزن 

ســابقه ثبــت دارد ، بــه علــت ســهل انــگارى مفقــود گرديــده اســت. 
لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــي بــه مــاده 120 و آيين نامــه قانــون ثبــت بديــن وســيله 
آگهــي مي شــود تــا هــر كــس مدعــي انجــام معاملــه و يــا وجــود ســند مالكيــت نــزد 
خــود مــى باشــد از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــي طــي مــدت ده روز بــه اداره ثبــت اســناد 
ــند  ــا س ــت و ي ــند مالكي ــل س ــه اص ــن ارائ ــه و ضم ــتان رزن مراجع ــالك شهرس و ام
معاملــه اعتراضــي كتبــي خــود را تســليم نمايــد. در صــورت انقضــا مــدت واخواهــي و 
نرســيدن اعتــراض و يــا در صــورت اعتــراض چنانچــه اصــل ســند مالكيــت ارائــه نشــود 

ســند المثنــي بــه نــام متقاضــي صــادر و تســليم خواهــد شــد. 
(م الف 141)

رضا شيرخانى خرم 
 مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن

آگهي حصر وراثت
آقــاى عزيزالــه محرابــى موقــر داراى شــماره شناســنامه  60 بــه شــرح دادخواســت بــه 
ــن  ــوده و چني ــت نم ــى حصروراث ــوزه درخواســت گواه ــن ح ــه 111/114/99ش از اي كالس
ــخ  ــنامه  2551 در تاري ــماره شناس ــه ش ــرى ب ــرم قنب ــادروان محت ــه ش ــح داده ك توضي
ــوت آن  ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم 1388/10/12 در اقامت

ــه:  متوفيــه منحصــر اســت ب
1-متقاضى گواهى حصروراثت با مشخصات فوق الذكر پسر متوفى، 

2-ميتــرا محرابــى موقــر فرزنــد ســجاد بــه شــماره شناســنامه7075 متولــد1352 صــادره 
از بهــار  دختــر متوفــى،

ــد1346  ــنامه5606 متول ــماره شناس ــه ش ــجاد ب ــد س ــر فرزن ــى موق ــژگان محراب  3-م
ــى،  ــر متوف ــار دخت ــادره از به ص

ــد1342  ــنامه4970 متول ــماره شناس ــه ش ــجاد ب ــد س ــر فرزن ــى موق ــو محراب 4-مهربان
ــى. ــر متوف ــار دخت ــادره از به ص

ــي  ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــت مزب ــي درخواس ــريفات مقدمات ــام تش ــا انج ــك ب  اين
مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ 
نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 

(م الف159)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف 
صالح آباد

استقالل براى بدهى هاى خارجى روى فيفا حساب نكند
 باشگاه استقالل براى پرداخت مطالبات بازيكنان خارجى خود از طريق مطالباتش در فيفا با مشكل 

بزرگى روبه رو است.
به گزارش ايسنا، در چند روز اخير، مطالبات ارزى باشگاه استقالل و پرداخت طلب بازيكنان خارجى 

اين تيم به يكى از دغدغه هاى اصلى باشگاه تبديل شده است.
باشــگاه استقالل اعالم كرده كه بخشى از مطالبات بازيكنان خارجى خود را از محل طلب خود از فيفا 
پرداخت خواهد كرد و اعالم شده پول بازيكنانى چون لئوناردو پادوانى، گادوين منشا، سرور جپاروف، 

بويان نايدنوف و 3 وكيل بين المللى را فيفا پرداخت خواهد كرد.

باشگاه اســتقالل درحالى اعالم كرده پول اين بازيكنان از طريق فيفا پرداخت مى شود كه طبق شواهد 
موجود، استقالل براى پرداخت مطالبات اين بازيكنان از طريق فيفا دچار كمبود است.

طبق اعالم احمد سعادتمند، بويان 328 هزار دالر، جپاروف و منشا و 3 وكيل بين المللى 230 هزار دالر 
و پادوانى 100 هزار دالر از باشگاه استقالل طلب دارند كه مجموع اين مطالبات حدود 658 هزار دالر 
مى شود و طبق آخرين پيگيرى هاى انجام شده، مبلغ باقى مانده از مطالبات استقالل در فيفا چيزى حدود 

200 هزار دالر است.
اين مسأله را خود احمد سعادتمند مديرعامل استقالل در گفت وگوى ديروز (جمعه) اذعان كرد و گفت: 
چيزى از ذخاير ما در فيفا باقى نمانده اســت. حال بايد ديد باشــگاه استقالل براى جبران اين خأل چه 

راهى در پيش خواهد گرفت.

 مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان 
بر لزوم بهره گيــرى از ظرفيت هاى فرهنگى 
براى ارتقاى جايگاه ورزشــى استان همدان 

تأكيد كرد.
محسن جهانشــير در مجمع انتخاباتى هيأت 

وزنه بردارى استان همدان كه با حضور بيرانوند 
دبير فدراسيون وزنه بردارى جمهورى اسالمى 
برگزار شــد، ضمن قدردانــى از زحمات و 
اقدامات انجام شده در هيأت استان در دوران 
تصدى جناب آقاى زارعى، گفت: خوشبختانه 

در دوران حضور آقاى زارعى اتفاقات خوبى 
در هيأت وزنه بردارى اســتان همدان رخ داده 
كه موجب ارتقاى جايگاه ورزش وزنه بردارى 

استان همدان شده است.
به گــزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و 

جوانان استان همدان، وى در ادامه با اشاره به 
شهادت حضرت امام صادق(ع) رئيس مذهب 
تشيع، گفت: اميدواريم بتوانيم با بهره گيرى از 
ســيره اهل بيت(ع) همواره در امورات روزانه 

موفق باشيم.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان با 
بيان اينكه نتيجه انتخابــات امروز بايد زمينه 
همدلــى و هم افزايى هرچه بهتــر در هيأت 
وزنه استان را فراهم آورد، گفت: خوشبختانه 
امروز با اعتماد اعضــاى مجمع، آغاز خوبى 
بــراى آينــده اى پرافتخــار رقم زده شــد و 
نخستين رئيس هيأت روحانى در فدراسيون 
وزنه بــردارى و اداره كل ورزش و جوانــان 

استان همدان انتخاب شدند.
وى خاطرنشــان كرد: اميدواريــم در هيأت 
وزنه بردارى اســتان همدان با الگو قرار دادن 
اخالق و فرهنگ ايران اســالمى در ســطح 

كشور الگويى مثال زدنى باشيم.
گفتنى اســت در اين مجمع حجت االســالم 
عليرضــا هميدوند با اخذ 13 رأى از مجموع 
14 رأى مأخوذه براى مدت 4 ســال به عنوان 
رئيــس هيأت وزنه بــردارى اســتان همدان 

انتخاب شد.

بهره گيرى از ظرفيت هاى فرهنگى 
براى ارتقاى جايگاه ورزشى استان 

آگهى مزايده اجاره  

اداره كل بهزيستى استان همدان

اداره كل بهزيستى استان همدان در نظر دارد بهره بردارى  ( اجاره) از پاركينگ  بيمارستان  شهيد بهشتى  را از طريق مزايده عمومى 
و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده  ، با بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى دولت   www.setadiran.ir   و با شماره مزايده 

5099000103000002 به صورت الكترونيكى واگذار نمايد. 
زمان انتشار در سايت ساعت 9 روز سه شنبه 1399/03/27 مهلت دريافت اسناد مزايده ساعت 14 روز شنبه  1399/04/07
تاريخ بازديد : از 1399/03/27 لغايت 1399/04/05 آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت : ساعت 19 روز شنبه 1399/04/07

زمان بازگشايى : ساعت 13 روز يكشنبه1399/04/08زمان اعالم به برنده : 1399/04/09
قيمت پايه  مبلغ 2/280/000/000ريال  ساليانه  مبلغ تضمين  شركت در مزايده 114/000/000 ميليون ريال  ضمانت نامه معتبر بانكى داراى اعتبار  سه ماهه 

اعتبار آگهى 90 روز مى باشد 
ضمنا رعايت موارد ذيل الزامى است :

1-برگزارى مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات  الكترونيكى دولت مى باشد و كليه مراحل فرايند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده ( در صورت 
وجود هزينه مربوطه ) ، پرداخت تضمين شركت در مزايده ( وديعه) ، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق 

امكان پذير مى باشد . 
2-كليه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ، شرايط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزايده ، قابل مشاهده ، بررسى و انتخاب مى باشد 

3-عالقمندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى ( توكن ) با شماره هاى ذيل تماس حاصل نمايند :
4-مركز پشتيبانى و راهبردى سامانه : 021-41934 

5-اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ، در سايت سامانه( www.setadiran.ir )  بخش " ثبت نام / پرو فايل مزايده گر: موجود است. 
(م الف 434) 

آگهي مزايده

روابط عمومى شهرد ارى منطقه چهار

شهرداري منطقه 4 همدان در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 12 مورخ 99/2/30 شوراى محترم اسالمى شهر و نامه شماره 99032418716 مورخ 
99/03/24 شهردار محترم همدان نسبت به فروش 2 قطعه زمين ملكى شهردارى  همدان از طريق مزايده عمومى اقدام نمايد، لذا كليه اشخاص حقيقى 
و حقوقى كه قصد شركت در مزايده را دارند مى بايست جهت دريافت اسناد مزايده به دبيرخانه شهردارى منطقه چهار به نشانى: ميدان امامزاده عبداهللا 
مراجعه و پس از تكميل اسناد مزايده درخواست هاى خود را مشخصاً و به تفكيك هر يك از پالك هاى زير به صورت خوانا و دقيق به دبيرخانه شهردارى 

همدان واقع در آرامگاه  بوعلى سينا تحويل و رسيد دريافت نمايند.
1. شركت كنندگان بايد مبلغ سپرده شركت در مزايده را طبق جدول زير بر اساس هريك از رديف ها به صورت نقد به   شماره 7402-11-3331333-2 
به نام شهردارى منطقه چهار نزد بانك مهر ايران شعبه امام زاده عبداهللا واريز و  يا ضمانت نامه بانكى با مدت اعتبارحداقل 3 ماه و يا اسناد خزانه بدون نام 
تهيه و فيش واريزى مربوطه را همراه درخواست به دبيرخانه شهردارى همدان واقع در آرامگاه بوعلى سينا تحويل نمايند. جهت كسب اطالعات بيشتر 

و دريافت اسناد مزايده و كروكى محل با شماره تلفن هاى شهردارى 2 ـ 34246241 تماس و يا به واحد امالك شهردارى  منطقه چهار مراجعه فرماييد.
2. حداكثـر مهلت اخذ و تحويل پيشنهادات از تاريخ نشر آگهى به مدت 10 روز كارى تا پايان وقـت ادارى ساعـت 14 روز چهار شنبـه مـورخ 99/04/11 

مى باشد.
3. زمان بازگشايى پاكت ها روز يكشنبه مورخ 99/04/15 ساعت 17 در محل حوزه معاونت مالى و اقتصادى شهردارى همدان مى باشد. ( حضور شركت 

كنندگان بالمانع مى باشد )
4. شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

5. كليه اشخاص حقيقى و حقوقى مى توانند در مزايده شركت نمايند.
6. كليه هزينه ها اعم از درج آگهى و كارشناسى و نقل و انتقال و ديگر هزينه هاى احتمالى به عهده برنده مزايده مى باشد.

7. در صورت انصراف نمودن نفرات اول و دوم از انعقاد قرارداد سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.
8. نحوه پرداخت بهاى ملك 

الف: برنده مزايده مكلف است ظرف  مدت 7 روز ( كارى ) پس از ابالغ نسبت به واريز وجه پيشنهادى و انعقاد قرارداد اقدام نمايد در غير اين  صورت 
ضمانت شركت در مزايده وى ضبط و قرارداد با نفر بعدى با رعايت مفاد همين بند منعقد خواهد گرديد. 

ب: در صورتى كه برنده قصد پرداخت وجه از طريق تهاتر با مطالبات از  شهردارى را داشته باشد بايد در هنگام انعقاد قرارداد، درخواست جهت تهاتر ارائه 
نمايد و در صورت عدم موافقت توسط مراجع ذى ربط با تهاتر، نامبرده مكلف مى باشد ظرف مدت 7 روز ( كارى ) پس از ابالغ اين امر نسبت به واريز كل 

وجه قرارداد اقدام نمايد. در غير اين  صورت ضمانت نامه ضبط و قرارداد فسخ شده محسوب مى گردد.
9. به پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش، مشروط، مبهم، ناخوانا و يا بعد از موعد مقرر  ترتيب اثر داده نمى شود

10. واگذارى امالك عادى به صورت قرارداد فروش و امالك  ثبتى به صورت انتقال سند پس از تسويه حساب كامل صورت مى پذيرد.
11. شركت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى همدان مى باشد. 

(م الف 428)
سپرده(ريال)قيمت پايه كارشناسى(ريال)آدرسمساحتكاربرىمشخصات ملكرديف

قطعه زمين به شماره پالك ثبتى 1
1/9683/12177

34/188/000/0001/709/400/000شهرك فرهنگيان ـ  بلوار بهنامجو  253/25مسكونى

قطعه زمين به شماره پالك ثبتى 2
1/9683/12182

30/820/000/0001/541/000/000شهرك فرهنگيان ـ  بلوار بهنامجو  228/32مسكونى

تعطيلى كشتى جهان 
تا 10 شهريورماه 
تمديد شد

 طبق مصوبــات اخيــر اتحاديه جهانى 
كشــتى، تعطيلى اين رشــته همچنان تا 10

شــهريورماه تمديد شد تا تكليف كشتى در 
نشســت بعدى هيأت رئيســه اين اتحاديه 

مشخص شود.
به گزارش مهر، هيأت رئيسه اتحاديه جهانى 
كشــتى به تازگى با صدور مصوبات ويژه با 
درنظر گرفتن شيوع ويروس كرونا، تعطيلى 

اين رشته در سراسر جهان را تمديد كرد.
بدين ترتيب درحالى كــه پيش از اين اعالم 
شــده بود تمامى فعاليت هاى رسمى كشتى 
در جهان تــا روز 10 تيرماه به حالت تعليق 
درآمده، هيأت رئيسه اتحاديه جهانى كشتى 

با انتشــار برنامه هاى سال 2020 و 2021 از 
تمديد اين تعطيلى تا روز 10 شــهريورماه 

خبر داد.
البته مصوبات اخير اتحاديه جهانى كشــتى 
درباره آغاز مســابقات در سال هاى 2020 و 
2021 نيز هنوز نهايى نيست و فعال همه چيز 
به نشست بعدى هيأت رئيسه اتحاديه جهانى 

در دهه دوم مردادماه موكول شده است.

پايان پانزدهمين 
دوره ليگ
 تكواندو بانوان

 باتوجه به ضرورت حفظ سالمت جامعه 
و جلوگيرى از گســترش شــيوع ويروس 
كرونا، در بخش بانوان نيز كه 6 هفته مرحله 
پايانى آن تا بهمن ماه برگزار شــده بود، تيم 

بهار نيز در رده ششم قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش 
و جوانان اســتان و به نقل از بهار؛ جلســه 
تعيين تكليف هجدهميــن دوره ليگ برتر 
مــردان «جام خليج فــارس» و پانزدهمين 
دوره ليگ تكواندو بانوان «جام كوثر» سال 
98 با حضور نمايندگان تيم هاى حاضر در 
اين ليگ ها در ســالن جلســات فدراسيون 

تكواندو برگزار شد.

در بخــش بانــوان نيــز كــه 6 هفتــه مرحلــه 
پايانــى آن تــا بهمن مــاه برگــزار شــده 
بــود، تيم هــاى فتــح صــدر البــرز و لــوازم 
ــوان  ــترك به عن ــو مش ــن به ط ــى ك خانگ
قهرمانــان، اســپريچو نايــب قهرمــان و 
داتيــس يــزد به عنــوان تيــم ســوم معرفــى 
شــد و تيــم بهــار نيــز در رده ششــم قــرار 

گرفــت.
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باباطاهر

فيلم ها دوباره روى پرده سينما مى روند
 4 ماه پيش بود كه نخستين نشا نه ها از شيوع كرونا در ايران مشاهده 
شــد و به دنبال آن براى كاهش روند شيوع اين بيمارى تمامى مدارس، 
آموزشگاه ها، مرازك گردشگرى، بســيارى  از مشاغل و ... تعطيل شد 
و در اين بين مراكز فرهنگى و هنرى، ســينماها، كنسرت ها، سالن هاى 

نمايش و تئاتر از اين قاعده مستثنى نبودند. 
در گذشته پيش آمده بود كه سينماها به داليل مختلف چند روزى تعطيل 
باشــند اما اين تعطيلى چندماهه يك تعطيلى بى ســابقه بود و خسارت 

زيادى براى صاحبان مراكز فرهنگى و صاحبان اثرها به بار آورد.
حاال پس از چندماه با تصميم ستاد مقابله با كرونا سينماها فعاليت خود 
را از امروز آغاز مى كنند اما نه مثل گذشته. محدوديت هاى 50 درصدى 
ظرفيت براى تماشــاگران، يكى از تفاوت هاى سينماى پيش از كرونا با 
پس از كرونا اســت، افزايش فاصله ى بين ســانس ها از ديگر تفاوت ها 
است تا سينماداران بتوانند سالن ها را ضدعفونى كنند، از طرفى چينش 
افراد روى صندلى ها به گونه اى است كه حداكثر فاصله بين افراد رعايت 
شود و تنها افرادى كه از يك خانواده هستند در كنار يكديگر بنشينند و 

استفاده از ماسك در سينما نيز از ضروريات است.
در ارتباط با سينماهاى همدان نيز كه امروز نخستين روز كارى آنها پس 
از چندين ماه تعطيلى اســت تنها سينماهايى كه زيرمجموعه بهمن سبز 
هســتند (سينما قدس، سينما فلسطين و سينماى بهمن مالير) با رعايت 

پروتكل بهداشتى مى توانند فعاليت كنند.
 از امروز 6 فيلم  بــراى اكران به روى پرده مى رود كه 5 فيلم مربوط به 
اسفندماه و توقف اكران است و شامل «چهل وهفت» به كارگردانى احمد 
اطراقچى و عليرضا عطاا... تبريزى، «يادم تو را فراموش» ســاخته على 
عطشــانى،  «عطر داغ» به كارگردانى على ابراهيمى، «بى وزنى» ســاخته 
مهدى فردقادرى و «يلدا» به كارگردانى مســعود بخشــى اســت. فيلم 
«خوب،بــد، جلف 2» نيز به كارگردانى پيمان قاســم خانى از فيلم هايى 
است كه روى پرده سينما مى رود و فيلم «شناى پروانه» كه قرار بود براى 
اكران آن تمهيدات و شــرايطى فراهم شود و تاكنون فراهم نشده است 

فعال اكران نمى شود.
با توجه به اينكه ســينماها به دليل رعايت پروتكل بهداشتى فقط با 50 
درصد ظرفيت خود مى توانند فعاليت كنند براى اينكه همين 50 درصد 
با استقبال مواجه شود و از طرفى به دليل دورى چند ماهه مردم از سينما 
بايد تبليغات و تمهيدات الزم براى اكران فيلم ها در سطح شهرها وجود 
داشته باشد تا مردم مجددا به سمت سينماها جذب شوند، پيشنهادهايى 
براى آشتى مردم با سينما شده است كه نيم بها بودن بليت برخى فيلم ها 
در 3 روز نخســت تيرماه يكى از اين پيشنهادها است اما كافى نخواهد 
بود و بايد سازمان هاى مربوط اطالع رسانى كافى درباره اكران فيلم ها و 
همچنين نصب تبليغات در سطح شــهر را براى جذب مخاطب سينما 

داشته باشند.
در روزهايى كه كرونا ســينماها را به تعطيلى كشانده بود اكران آنالين 
فيلم ها يكى از راهكارهايى بود كه ارائه شــد و بســيارى از كارگردانان 
بــا آن موافق بودند به گونه اى كه هم اكنون 40 فيلم در انتظار براى اكران 
آنالين هستند و بازگشايى سينماها نه تنها اكران آنالين را تعطيل نمى كند 
بلكه اينها كنار هم و قدرتمند مى توانند ضررى كه به ســينما وارد شده 

است را پوشش دهى كنند.

توليدات حوزه هنرى همدان در بزرگترين 
نمايشگاه مجازى كتاب ايران

 كتاب هاى توليد حوزه هنرى اســتان همدان و منتشــر شده از سوى 
انتشــارات سوره مهر در نمايشگاه مجازى و 3 بعدى سوره مهر با عنوان 

«انتهاى راهرو 27» حضور دارد. 
به گزارش پايگاه اطالع رســانى حوزه هنرى استان همدان، مسئول روابط 
عمومى حوزه هنرى اســتان همدان با اعالم اين خبر گفت: از آنجايى كه 
امسال نمايشگاه كتاب تهران در ارديبهشت ماه و پس از آن، به دليل شرايط 
كرونايى برگزار نمى شــود، انتشارات ســوره مهر به راه اندازى نمايشگاه 
مجازى سه بُعدى با بيش از 2 هزار عنوان كتاب اقدام كرده است.  مسعود 
فالح با بيان اينكه نويســندگان همدانى ازجمله محسن صيفى كار، حميد 
حسام، تيمور آقامحمدى و بهناز ضرابى زاده در ايام اين نمايشگاه به شكل 
زنده در فضاى اينستاگرام با مخاطبان خود ارتباط خواهند داشت، افزود: 
امكان ارسال آثار نويسندگان به اقصى نقاط كشور به شكل رايگان با 25 
درصد تخفيف همراه با امضاى نويسنده كتب نيز در اين نمايشگاه مجازى 

3 بعدى فراهم شده است. 
وى افزود: از استان همدان كتاب هاى «حديِث حاضرِ غايب»، «مالزم اول؛ 
غواص»، «هما»، «رونى يك پيانو قورت داده»، «دختر شــينا»، «امروز من 
شــاعر شدم»، « خس بى ســروپا»، «واتر پلو با ماهى»، «جغرافياى چشم 
ها» «آسمان خانه ما» «مشق آسمان»، «خرسم يكى يك دانه است»، «اندوه 
خيابان يك طرفه» و ... در نمايشگاه 3 بُعدى سوره حضور خواهند داشت.  
غرفه مجازى انتشــارات سوره مهر در نمايشــگاه كتاب تهران با عنوان 
«انتهاى راهروى 27» ميزبان عالقه مندان كتاب است و براى بازديد از اين 
غرفه مى توانند با مراجعه به سايت /sooremehr. ir .٢٧//:http از 

آثار اين نمايشگاه ديدن كنند. 

حمام كبابيان همدان مرمت مى شود
 حمام كبابيان شــهر همدان با طرح، نظــارت و برنامه ريزى اداره كل 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى استان و سرمايه گذارى مالك 
مرمت مى  شــود. به گــزارش روابط عمومــى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى اســتان همدان، حمام كبابيان شهر همدان در 
خيابان شريعتى و محدوده چهارراه كبابيان واقع شده و دوره ساخت اين 
بنا مربوط به اواخر قاجار است. مهدى آزاديان، مالك اين بنا از عالقه مندان 
به حفاظت و نگهدارى آثار تاريخى است كه پس از هماهنگى با اداره كل 
ميراث فرهنگى استان همدان، تهيه طرح مرمتى و نظارت كارشناسان اين 
اداره كل به مرمت بنا اقدام مى  كند و تاكنون بيش از 500 ميليون تومان براى 

مرمت فضاهاى داخلى و بيرونى و تزئينات بنا هزينه كرده است. 

■ دوبيتى باباطاهر 
بجاى جوهرى جوهر نگيره دل مو غيرته دلبر نگيره  
دل مو سوته و مهر ته آذر                                                   نبى ناسوته آذر در نگيره
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

من و على و فاطمه و حسن و حسين و نُه تن از نسل حسين، حّجت هاى خدا بر خلق اوييم. 
دشمنان ما دشمنان خدا و دوستان ما دوستان خدايند.     

االمالى للصدوق، ص194، ح205

زهرا زنگنه  »

مديركل ميراث فرهنگى استان در رابطه با بهره گيرى از بافت تاريخى شهر براى ساخت و ساز مسكن مى گويد:  

 بافت همدان و جزئيات مربوط به آن را 
تشريح كنيد 

بافــت واجد ارزش تاريخى همــدان از چند منظر 
مورد بررسى اســت؛ از نظر حقوقى كه چه اتفاقى 
افتاده است، بافت چيست، چرا مصوب شده است، 
كى مصوب شده اســت و چه الزاماتى دارد مطرح 
اســت. مورد بعدى از نظر ارزشى است كه آيا اين 
كار خوب اســت يا بد؟ در كشــور محدوده بافتى 
168 شــهر در سال 88 و از ســوى شوراى عالى 
شهرسازى و معمارى تصويب شد و در سال 94 در 
نامه اى از سوى دبيرخانه شوراى عالى شهرسازى و 
معمارى به استانداران و دستگاه هاى مربوطه تدقيق 
و ابالغ شــد. 4 تا از بافت هاى شــهرى در استان 
همدان و در شــهرهاى مالير، نهاوند، تويسركان و 

همدان قرار دارد. 
 شــرايط دريافت مجوز ساخت و ساز در 

بافت تاريخى چگونه است؟
بافت هاى واجــد ارزش تاريخى يكى از مهمترين 
مزيت هاى استراتژيك است. وقتى اعتقاد داريم كه 
مى توانيم به گردشگرى بپردازيم و جذب گردشگر 
داشته باشيم به دليل مجموعه تاريخى همدان است 

كه بافت ها را نيز شامل مى شود. 
براســاس ضوابط ابالغ شــده و براســاس قانون 
اســاس نامه ميراث فرهنگى، هرگونه ساخت وساز 
و عمليــات عمرانــى در حريم ها بافــت تاريخى 

بايد با اســتعالم و هماهنگى با وزارت و اداره كل 
ميراث فرهنگى باشد و با توجه به الزامى كه شوراى 
عالى شهرسازى دارد همه دستگاه ها موظف هستند 
در ايــن چارچوب فعاليت كننــد. اينكه مى گويند 
ميراث فرهنگى خودش ضابطه و محدوده گذاشــته 
و حريم و بافت تعريف كرده اســت، كذب محض 
است و مســتنداتش وجود دارد. تمام دستگاه ها از 
جمله ميــراث فرهنگى و دســتگاه هايى كه پروانه 
صادر مى كنند، ســاخت وســاز انجام مى دهند و 
مجوز صادر مى كنند موظف هســتند كه ضوابط را 

رعايت كنند. 
 ميزان ارتفاع در مجوزهاى ساخت و ساز 

در بافت تاريخى چگونه تعيين مى شود؟ 
ــه خــودش را  ــط مخصــوص ب ــم ضواب ــت ه باف
دارد؛ در بافــت يــك ضابطــه كلــى و يــك ضابطــه 
اختصاصــى داريــم؛ ايــن الــزام آور حقوقــى و 
قانونــى اســت كــه اگــر كســى در خــارج از بافــت 
مى توانــد بــدون رعايــت ضوابــط هرچيــزى 

ــد! ــم مى توان ــت ه ــا در باف ــازد حتم بس
معتقديم كه محور توسعه استان، گردشگرى است 
و بايد مزيت هاى آن را هم داشــته باشيم كه يكى 
از آنها بافت اســت، اگر بــه بافت ها اعتقاد نداريم 
و ساير دســتگاه معتقدند كه بافت به صالح استان 

نيست از طريق قانون پيگيرى كنند. 
همه ميراث فرهنگى را به دليل رعايت ضوابط قانونى 

متهم مى كنند؛ بيشترين ارتفاع در طرح تفصيلى 5/5 
طبقه است كه درسال 91 به صورت تشويقى 2طبقه 
تحت شــرايط خاص به آن اضافه و قيد كردند كه 
جاهايى كه ضوابط خاص دارد مشــمول اين طرح 
نمى شود و طبق اين قانون بافت مصوبه خاص دارد 

يعنى مشمول افزايش ارتفاع نمى شود. 
 ويژگى هاى مهم در بافت هاى تاريخى بر 
اساس ساخت و سازها به چه ترتيب است؟

بافت يك موضوع چندبعدى است و فقط به ارتفاع 
آن توجه مى شود درحالى كه در بافت هويت، معابر، 
دانه بندى، احجام و ارتبــاط معنايى كه با يكديگر 

دارند نيز مطرح است. 
يكى از مشــخصات بافت بحث بارگذارى و تراكم 
بافت اســت كه در مصوبه بخش نامه شوراى شهر 
آمده اســت كه معابر تعريض نشــوند و دانه بندى 
حفظ شود كه همه ى اينها تأكيد شوراى شهرسازى 
است و مصوبه ما نيست و از پيش مشخص است. 
از  بافت هاى همدان  چرا  تعاريف  با اين   

نظر ارتفاع آسيب ديده است؟
زمانى كه بافت مصوب نشده بود يك سرى ساخت 
و ساز انجام شده است كه با وضعيت بافت تعارض 
دارد كه البتــه به اعتقاد من مقدار آنها كم اســت. 
يك ســرى ســاخت و ســاز هم انجام شده است 
و زمانى كــه براى آن پروانه صادر شــده از ميراث 
فرهنگى اســتعالم نشده اســت؛ براى مثال جايگاه 

پاركينگ سينا با آن ارتفاع درست نيست و به خط 
آسمان آسيب زده اســت كه در معمارى شهرهاى 

تاريخى خط آسمان مهم و باارزش است. 
 آيا اين باور درســت است كه بافت در 

قيمت مسكن همدان تأثيرگذار است؟
بــازار ملــك و معامــالت ملكــى در همــدان 
ــدان  ــك در هم ــى مل ــژه اى دارد يعن ــگاه وي جاي
بيشــتر يــك كاالى ســرمايه گذارى اســت تــا 
ــاى  ــاد تقاض ــش زي ــى و بخ ــك كاالى مصرف ي
مصرف كننــدگان  تقاضــاى  همــدان  در  ملــك 
ــه  ــه ب ــرمايه گذاران اســت ك ــاى س نيســت تقاض
قيمــت مســكن دامــن مى زنــد. بافــت در قيمــت 
مســكن مؤثــر نيســت؛ بــراى مثــال ســال 84 كــه 
ــت  ــرا قيم ــود چ ــده ب ــى مصــوب نش ــچ بافت هي
ــود؟  ــر ب ــت مقص ــا باف ــرد؟ آي ــد ك ــكن رش مس
ــى  ــرح تفصيل ــا ط ــا ب ــه م ــد ضابط 80-70 درص

ــت ــق اس منطب
محدوده طرح تفصيلى پيشــين شهر همدان 5 هزار 
و 700 هكتار است و بافت آن 500 هكتار است كه 
كمتر از يك يازدهم شهر همدان را تشكيل مى دهد. 
از 500 هكتــار فقط 40 هكتارش شــامل هگمتانه 
مى شــود و خيابان، بازار و معابــر هم جزو بافت 
محسوب مى شود كه به طور كلى نصف 500 هكتار 
اســت و حدود 4/5 درصد بافت باقى مى ماند كه 
نشــان مى دهد آن چيزى كه مدعى هستن موجب 
افزايش قيمت مسكن شده است ساخت و ساز در 
داخــل آن كمتر از 5 درصد محدوده طرح تفصيلى 

است. 
چون در طرح تفصيلى براســاس معابر ارتفاع تهيه 
شــده و در داخل محدوده بافت هم معابر كوچكتر 
از جاهاى ديگر اســت. اگر ضوابط طرح تفصيلى 
اجرا شــود 70 يا 80 درصــد آن منطبق بر ضوابط 
بافت اســت و در نهايت ضوابط بافت ما 20-15 
درصد بــا ضوابط طرح تفصيلــى اختالف دارد و 
به طور كلى بافت زير يك درصد بر ساخت وساز و 
قيمت مسكن مؤثر است و شايد بهتر باشد بگوييم 
مســكن گران نشــده بلكه ارزش پول پايين آمده 

است. 
در ســال گذشــته تعداد پروانه هاى صادر شده در 
شهردارى رشــد كرده و عرضه مسكن بيشتر شده 
اســت و زمانى كه عرضه بيشتر شود و تقاضا نباشد 
بايــد قيمت پاييــن بيايد پس بافت مؤثر نيســت. 
كارشــناس ها بايد اين مورد را بــا داده هاى دقيق 

تحليل كنند و عوامل و حساسيت را بسنجند. 
 آيا براى موافقت با ساخت و ساز خارج 
از چارچوب قوانين بر شما فشارى وارد شده 

است ؟
از جانب استان هيچ فشــارى براى اينكه بافت را 
حفظ نكنيم به ما وارد نشده است و شهردارى تنها 
دســتگاهى اســت كه مطالبه اصالح ضوابط بافت 
را در جهت افزايش ارتفاع دارد ولى دســتگاه هاى 

ديگر مارا تحت فشار قرار نداده اند. 
همه دستگاه ها ملزم به رعايت قانون هستند به ويژه 
زمانى كه مصوب شوراى شهرسازى است و به همه 
دستگاه ابالغ مى شــود. ساير دستگاه ها نيز بايد در 
اجرا يقانون كمك كنند حتى بعضى دستگاه ها نقش 
مهمتــرى در حفظ بافت دارنــد؛ محدوده بافت را 
شوراى عالى معمارى شهرسازى داده است و هيچ 
بحثــى در آن وجود ندارد و طبــق قانون هرگونه 
ساخت وســاز در حريم هاى بناهاى تاريخى بايد 
با اداره ميراث فرهنگى هماهنگ باشد. يك ضابطه 
عام براى حفاظت از بناها و تعريض نشــدن معابر 
و بيشتر نشــدن ارتفاعات و بارگذارى از يك حد 

مشخص وجود دارد. 
مهمتر از همه اينكه يك ســرى از افراد هستند كه 
خانه هايى خريده اند و به صــورت كامل راجع به 
آن اطالعات كافى ندارند كه آيا ضابطه ميراث هم 
در آن دخيل اســت يا نه؟ و وقتــى براى دريافت 
مجوزهــاى ســاخت ورود مى كنند تــازه با موانع 

رودررو مى شوند. 
الزم است متقاضيان ساخت و ساز بدانند در روال 
دريافت مجوزها محاســبات ذهنى آنهــا با قانون 
منطبق نيست و در اين زمينه قوانين حرف نخست 

را مى زند. 

اندر احواالت تبديل شدن كاالى مصرفى به كاالى سرمايه گذارى در همدان

بازاِر مكاره مسكن 
دنبال مقصر در بافت تاريخى 

■ بافت تاريخى همدان تنها يك يازدهم مساحت شهرى است

دستگاه هايى كه پروانه ساخت و ساز صادر مى كنند، موظف به رعايت ضوابط اند

مريم مقدم »
 باالرفتــن لحظه اى قيمت ايــن روزها، كاالى 
مصرفى مســكن را به يك كاالى ســرمايه گذارى 
در همدان تبديل كرده است. اگرچه قيمت مسكن 
در همدان در ماه هاى منتهى به ســال گذشته شيب 
صعــودى ماليم را طى كرد اما در يكى 2 ماه اخير 
افزايش بى نظير قيمت ســبب تورم اساسى در اين 
حوزه و بى ســامانى در اوضــاع خريد و فروش و 

حتى اجاره بها شد. 
نگاه اجمالى به قيمت مسكن در همدان بيانگر آن 
اســت كه در واقع در هيچ نقطه اى از شهر همدان 
مســكن ارزان وجود نــدارد و از ملكيت گرفته تا 
استيجارى، شيب قيمت ها هر روز در حال افزايش 
اســت. حال در اين بازار مكاره برخى گشته اند تا 
همــه تقصيرهاى گرانى را بــر دوش بافت ناچيز 

تاريخى در همدان بگذارند. 
براى اثبات اين ادعا يك حســاب و كتاب دودوتا 
چهارتا الزم اســت تــا از نگاه كارشناســانه اين 

موضوع را بررسى كنيم. 
آنوقت شواهد امر خواهد گفت دليل گرانى مسكن 
را بايد در جاى ديگرى در همدان جست وجو كرد 
و بافــت تاريخى هويت پايتخــت تاريخ و تمدن 
ايران زمين اســت و  خدشــه وارد كــردن به اين 
بافت همه متوليان امر را در برابر آيندگان پاسخگو 

خواهد كرد. 
چند صباحى اســت در اظهار نظرات كارشناسان 
مطرح مى شود كه دليل گرانى مسكن محدود بودن 
ساخت و ســاز در بافت تاريخى همدان است اما 
محدوديت در بافت تاريخى در برابر درخواســت 
ساخت و ساز چيســت؟ آيا تنها عامل محدوديت 
ارتفاع و حفظ حرايم مى تواند دليل گرانى مسكن 

در همدان تلقى شود؟
اين ادعاى ســؤال برانگيز نيازمند تحليل دقيق ترى 
خواهــد بود كه همدان پيام در شــماره هاى متعدد 

روزنامه با انعكاس نظرات كارشناســان تالش كرد 
موارد و پاســخ بــه اين ابهام را مطــرح كند و در 
اين زمينــه در آينده نزديك با برگزارى نشســت 
كارشناسانه ديگرى موضوع را از جوانب مختلف 

به ميدان تحليل هدايت مى كنيم. 
براى رسيدن به پاسخ اين پرسش كه آيا محدوديت 
ارتفاع در ســاخت و ساز هاى درون بافت تاريخى 
مى تواند دليل گرانى مسكن باشد، تحليل هاى زير 
در اين گزارش مطلب را روشنگرى خواهد كرد. 

 يك يازدهم از مساحت شهرى 
و چالش گرانى مسكن 

در نظر بگيريد محدوده طرح تفصيلى پيشين شهر 
همــدان 5 هــزار و 700 هكتــار و بافت تاريخى 

همدان 500 هكتار است. 
در يك نســبت بندى كلى مى توان گفت اين بافت 
كمتر از يك يازدهم شهر همدان را تشكيل مى دهد. 
اينجــا الزم اســت نگاهى تحليل گر بــه موضوع 
داشــته باشــيم، 40 هكتار بافــت تاريخى همدان 

شهرى  مســاحت  يك يازدهم  كه 
را تشــكيل مى دهد شامل سايت 
بخــش  و  هگمتانــه  تاريخــى 
چشــمگيرى از آن نيــز شــامل 
خيابان، بــازار و معابر مى شــود 
با احتســاب اين مســاحت ها در 
بافت تاريخى همــدان كه به طور 
كلى نصف 500 هكتار را شــامل 
مى شود مى توان گفت، حدود 4/5 
درصد بافت قابليت ساخت و ساز 
كارشناسان  حال  داشــت  خواهد 
قضــاوت كنند آيــا مقصر گرانى 
مســكن در همدان بافت تاريخى 

است؟ 
اين حساب و كتاب سطحى نشان 
مى دهد آن چيزى كه برخى مدعى 

هســتند موجب افزايش قيمت مسكن شده است 
نيازمند درايت بيشترى است.  با نگاهى اجمالى به 
طرح تفضيلى، اين مهم قابل ذكر است كه ساخت 
و ساز در داخل آن كمتر از 5 درصد محدوده طرح 

تفصيلى نيز هست. 
از نگاه ديگر اين مهم نيز قابل تأمل اســت كه در 
طرح تفصيلى براساس معابر ارتفاع تهيه شده و در 
داخل محــدوده بافت هم معابر كوچكتر از مناطق 
ديگر تعيين مى شــود؛ اگر ضوابــط طرح تفصيلى 
اجرا شــود 70 يا 80 درصــد آن منطبق بر ضوابط 
بافت اســت و در نهايت ضوابــط بافت 20-15 
درصد با ضوابط طــرح تفصيلى اختالف دارد، به 
طور كلى مى تــوان ادعا كرد بافت زير يك درصد 
بر ساخت وساز و قيمت مسكن تأثيرگذار است. 

بافــت 500هكتــارى تاريخى در همدان شــامل 
مجموعه هاى ارزشــمندى از جمله هگمتانه، بازار 
و پالك هاى ثبتى است كه ميراث فرهنگى از سال 
91 براى مشخص و تلفيق كردن محدوده تاريخى 
همــدان اقــدام كرده اســت. 
داراى  همــدان  تاريخى  بافت 
كالبدى  شــاخص  ويژگى هاى 
و ميراث ناملموس اســت كه 
بيانگر غناى فرهنگى و تاريخى 

اين منطقه به شمار مى رود. 
اگر رينگ نخست شهر همدان 
بافت  مجموعــه  به عنــوان  را 
تاريخى در نظر بگيريم شــامل 
هكتارى   171 مجموعــه  يك 
مى شــود كه 99 اثــر معمارى 

ثبت شده دارد. 
به صــورت دقيق تــر در بافت 
تاريخى همــدان مجموعه 44 
هكتــارى بازار وجــود دارد، 
عناصــر معمــارى موجود در 

بافت تاريخى همدان شامل 26 مسجد، 9 امامزاده 
و سقاخانه، 10 باب حمام، 20 باب خانه تاريخى، 
7 باب مدرســه، 10باغ و عمــارت، 7 آرامگاه و 
مقبره، 5 ميدان، 11 مركز محله، 5 كليســا و كنيسه 
مى شــود. همچنين در بافت تاريخى بازار شــهر 
همدان 28 كاروانســرا، 5 تيمچه و 27 راسته بازار 

با مساحت 20 هكتار وجود دارد. 
بافت بازار همــدان مربوط به دوره صفويه و يكى 
از قوى ترين و منســجم ترين بازارهاى موجود در 
كشور اســت، بازار همدان با ويژگى هايى همچون 
انسجام كالبدى و پويايى، رشد و حيات اقتصادى 
جزو معدود بازارهاى كشور است كه اين ويژگى ها 

را دارد. 
راســته بازارهاى شهر همدان با مشــاغل مشابه از 
آثار تاريخى بســيار قدرتمند و غنى شامل سراها، 
كاروانســراها، راســته بازارها با پوشش هاى طاق 

سنتى است كه همچنان حفظ  شده اند. 
طبق نظــر كارشناســان معمارى، شهرســازى و 

ميراث فرهنگــى بافــت تاريخى شــهر همدان و 
بافت بــازار آن  يكــى از بافت هاى بســيار قوى 
اســت كه داراى قابليت ثبت جهانى هســتند، اين 
بافت ها مى توانند به يك پايگاه علمى و پژوهشــى 

تبديل شوند. 
شــهر همدان با اين بافت تاريخى جزو 5 شــهر 
تاريخى ثبت شده مصوب شوراى عالى معمارى و 

شهرسازى كشور است. 
 نقشه ابالغ شده از طرف شوراى عالى شهرسازى 
براى مشــخص كردن محدوده بــر مبناى عكس 
هوايى گرفته در سال 35 بوده كه متأسفانه مشهود 
اســت در اين ســال ها تعدادى از اماكن، معابر و 
محــالت تاريخى از بين رفته اســت حال در نظر 
بگيريــد همين ميزان ناچيز هــم از بافت تاريخى 
قربانى ساخت و سازهايى شود كه در رينگ نخست 
و دوم شــهر اثرى از خط آســمان بر جا نگذارد 
آنوقت چه ويژگى در اين شــهر مى تواند به عنوان 
پايتخت تاريخ و تمدن بودن در همدان معنا دهد. 

تفصيلى  طرح  ضوابط  اگر 
اجرا شود 70 يا 80 درصد 
آن منطبق بر ضوابط بافت 
ضوابط  نهايت  در  و  است 
با  درصد   20-15 بافــت 
ضوابــط طــرح تفصيلى 
اختــالف دارد، به طور كلى 
مى توان ادعا كرد بافت زير 
يك درصد بر ساخت وساز 
تأثيرگذار  مسكن  قيمت  و 

است


