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تشريح 
عملكرد 10 ماهه 
شهردارى اللجين 

ليگ برتر استان 
به روزهاى 
حساس 
نزديك مى شود 

اگر تمامى 
تحريم ها را 
بردارند  به برجام 
برمى گرديم
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آگهـى فروش 

شركت قند هكمتان

ــدان) در  ــد هم ــه قن ــان (كارخان ــد هكمت ــركت قن ش
ــن  ــزدا دوكابي ــودروى م ــتگاه خ ــك دس ــر دارد ي نظ
2000 را از طريــق مزايــده بــه متقاضيــان واجــد شــرايط 

ــد.  ــذار نماي واگ
ــخ 1399/11/26  ــا تاري ــد ت ــى توانن ــان م ــذا متقاضي ل
ــور  ــه ام ــرايط ب ــرگ ش ــت ب ــل و درياف ــت تكمي جه

ــد.  ــه نماين ــركت مراجع ــى ش بازرگان
ــروى  آدرس: كيلومتــر 20 جــاده همــدان - تهــران، روب
پليــس راه شــهيد خــرم رودى، كارخانــه قنــد همــدان 

تلفن 081-34553253

آگهى مناقصه

شركت صنايع سيمان نهاوند 

ــد) ســهامى  ــع ســيمان نهاون شــركت صناي
خــاص (در نظــر دارد هــر يــك از موضوعات :

ــه،  ــه صــورت كيســه و فل ــرى محصــوالت ب ــف) بارگي ال
ــه ــردارى از بارگيرخان ــره ب ــر و به ــدارى، تعمي نگه

ب) خدمات مراقبتى، نگهبانى و حفاظتى
پ) خدمــات تهيــه مــواد، طبــخ، توزيــع و ســرو غــذاى 

ــه تعــداد تقريبــى 7500 پــرس در مــاه پرســنل ب
ــذار  ــرايط واگ ــكار واجدالش ــه پيمان ــود را ب ــه خ كارخان

ــد.  نماي
لــذا از كليــه شــركت هاى داراى صالحيــت دعــوت 
ميگــردد بــه منظــور دريافــت اســناد مناقصــه از تاريــخ 
ــل  ــاى ذي ــه آدرس ه ــدت 10 روز ب ــه م ــى ب ــر آگه نش

ــد : ــه نماين مراجع
ــهيد  ــان ش ــى، خياب ــان فردوس ــران : خياب ــر ته 1- دفت

ــالك 5 ــيروانى، پ ــه انوش ــوى، كوچ تق
 تلفن: 021-66749369

2-كارخانــه : اســتان همــدان، نهاونــد، كيلومتــر 15 جــاده 
نهاونــد بــه بروجــرد 

 تلفن : 081-33653238
www.nahavandcement.com

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

هيچ كدام كوتاه نمي آيند

دعوا بر سرطرح جامع
■ فالحي به وزير راه نامه نوشت

وعده افتتاح شهرك بنكداران همدان عملى نشد

 انتظارهـا در مسيـر 
7 سالـه شدن

مرورى بر خاطرات انقالب

«مباشركاشانى» 

استاندار را تروركرد

روز
ت 

داش
رتبه هاى منفى ياد

توجه مى خواهند 
1- چندى پيش يكى از مسئوالن در دفاع 
از عملكرد سازمان خود موضوع ناخوشايندى 

را درباره همدان افشا كرده بود...

2

 مشمولين دريافت تسهيالت حوزه فرهنگ، گردشگرى و ورزش به بانك ها مراجعه كنند 

تمديد دريافت تسهيالت كرونايى 
تا نيمه اسفند

نفوذ پالستيك و زباله 
به زمين هاى كشاورزى

زبـاله بكاريم
آلـودگى 

برداشت مى كنيم
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

رتبه هاى منفى توجه مى خواهند 
 1- چندى پيش يكى از مسئوالن در دفاع از عملكرد سازمان خود 

موضوع ناخوشايندى را درباره همدان افشا كرده بود.
معاون توسعه، پيشگيرى و درمان اعتياد سازمان بهزيستى كشور گفته 
بود؛ متولى پيشــگيرى از خودكشى وزارت بهداشت است و سازمان 
بهزيستى وظيفه انجام اقدامات پيشگيرانه براى حفظ سالمت اجتماعى 

از اين آسيب را بر عهده دارد.
رضوان مدنى با اشاره به مسئوليت اجتماعى كه سازمان بهزيستى دارد، 
افزوده بود؛ يكى از مهم ترين اقدام هايى كه اين ســازمان در اين زمينه 
انجام داده، انجام طرح هاى ويژه پيشــگيرى از خودكشى در 5 استان 
ايالم، كرمانشاه، همدان، خوزستان و لرستان است كه داراى بيشترين 

آمار خودكشى در كشور هستند.
2- افشــاى نام همدان به عنوان يكى از استان هاى داراى بيشترين آمار 
خودكشــى در كشور در شرايطى است كه در استان كمتر به رتبه هاى 
منفى توجه شــده و راهكارى براى بهبــود و مثبت كردن اين رتبه ها 

دنبال مى شود.
با آنكه مدتى اســت يك مسئول سازمان بهزيستى اذعان كرده كه اين 
سازمان در استان اقداماتى پيشگيرانه براى حفظ سالمت اجتماعى از 
آســيب خودكشى داشته است، هنوز هيچ دستگاه مسئولى در وزارت 
بهداشت يا دانشــگاه علوم پزشكى در اين زمينه اطالع رسانى نداشته 
اســت و تالش شده از كنار اين موضوع بى توجه رد شوند و حركت 

آشكارى نداشته باشند.
3- روز گذشته معاون وزير كشور در پاسخ به پرسشى درباره افزايش 
آمار خودكشى در يك سال گذشته گفته است؛ در چند سال گذشته با 
روند صعودى در خودكشــى مواجهه بوديم و ساالنه 4 تا 5 درصد به 
آمار خودكشى افزوده مى شد و امسال هم به همين ميزان شاهد افزايش 
خودكشى ها بوده ايم. اما نكته قابل توجه اين است كه تغيير معنادارى 

در بازه سنى افرادى كه اقدام به خودكشى كرده اند، مشاهده مى شود.
به گفته رســتم وندى، در يك سال اخير خودكشى در سنين زير 18 و 

باالى 60 سال افزايش داشته است.
4- كرونا دليلى شــده تا همه مسائل به گونه اى با شيوع آن ارتباط پيدا 
كند، در اين زمينه نيز رســتم وندى گفته است؛ با شيوع كرونا در يك 
ســال اخير، صد ميليون نفر به تعداد فقراى جهان افزوده شد و ميزان 
استرس، اضطراب و افسردگى در دوران كرونا 30 درصد رشد داشت.

وى گفته؛ شيوع كرونا در ايران همبستگى و انسجام اقشار مختلف و 
پويش هاى مردمى را بيشتر كرد اما اين بيمارى آثار نامطلوب اجتماعى 
هــم دارد كه شــامل كاهش روابط اجتماعى، گســترش فردگرايى و 

كاهش نشاط اجتماعى است.
5- گزارش معاون وزير كشــور بيشــتر بازگويى آمار جهانى اســت 
و به نظر وزارت كشــور هم عالقه اى به بيان شــفاف آمار آسيب هاى 

اجتماعى به ويژه آسيب خودكشى ندارد.
اين بى عالقگى مى تواند به دليل نگرانى از غلبه نگاه سياسى به موضوع 
و بهره بردارى مخالفان از وضعيت اجتماعى پيش آمده باشــد اما بايد 
توجه داشــت كه آسيب هاى اجتماعى واقعياتى غيرقابل انكار هستند 
كــه با بى توجهى به آنها و حرف نزدن درباره آنها اين واقعيات حذف 

نمى شوند.
6- اگرچه گاهى مسئولى كشــورى درباره آسيبى اجتماعى در استان 
سخن گفته و افكار و اذهان عمومى را با آن موضوع درگير كرده است، 
در استان هيچ مسئولى در اين زمينه خود را موظف به اطالع رسانى و 

تبيين شرايط اجتماعى استان نمى بيند.
اينكه استان همدان يكى از استان هاى يا بيشترين ميزان خودكشى در 
ايران اســت، آسيبى بزرگ اســت كه نياز به كار كارشناسى، اقدامات 
اساسى و تالش براى مقابله با اين آسيب در كنار اطالع رسانى شفاف 
از وضعيــت و اطالع رســانى و دعوت همگان بــه رعايت اقدامات 

پيشگيرانه است.
7- آســيب هاى اجتماعى سال ها نفى و انكار شدند اما نتيجه آن قرار 
گرفتن برخى از اين آسيب ها در مرحله تغيير ماهيت و تبديل به بحران 
بود كه البته با ورود مقام معظم رهبرى و برگزارى جلسات آسيب هاى 
اجتماعى و اولويت بندى براى مقابله و كاهش اين آسيب ها اين تغيير 

رخ نداد.
در سطح استان اما به نظر مى رسد دستگاه هاى مسئول چندان توجهى 
به موضوع ندارند و با رتبه هاى منفى اســتان كنــار آمده اند و از اين 

وضعيت نگران نيستند.
اين شرايط نيازمند تغيير است و تبيين شرايطى كه استان در آسيب هاى 
اجتماعى دارد و اقداماتى كه درحال انجام اســت، مى تواند آغاز تغيير 
نگاه به آسيب هاى اجتماعى و توجه جدى به رتبه هاى منفى استان در 

اين حوزه باشد.

توزيع 2000 بسته حمايتى در همدان
 طرح توزيع هشــتمين مرحله كرامت در مســجد شهيد مدرس 
برگزار شد. در اين مراسم به مناسب دهه فجر از 2 هزار بسته حمايتى 

براى توزيع ميان خانوار هاى نيازمند رونمايى شد. 
حجت االسالم والمســلمين حبيب ا... شــعبانى نماينده ولى فقيه در 
استان و امام جمعه همدان، در اين مراسم خطاب به مسئوالن موسسه 
دارااليتام پيشــنهاد  داد كه طرحى نيز براى اشتغال ايتام تحت پوشش 

اين مؤسسه برنامه ريزى شود. 
قائم مقام مؤسسه دارااليتام مهديه نيز در گفت وگو با همدان پيام گفت 
كه طرح هايى همچون طرح كرامت، مناسبتى بوده و در مراسماتى مثل 

دهه فجر برگزار مى شود. 
سيدجواد حجازى در ادامه اين مصاحبه از افزايش هزار خانوار تحت 
حمايت مؤسســه دارااليتام مهديه طى يك سال ونيم اخير خبر داد و 
گفت: بسته هاى حمايتى طرح هاى مذكور در ميان خانوار هاى تحت 

حمايت مؤسسه دارااليتام مهديه توزيع مى شود.
گزارش كامل اين مراسم را در شماره بعد مى خوانيد.

فرماندار نهاوند در ستاد پيشگيرى كرونا خبر داد
آغاز طرح ضربتى شب عيد براى مقابله با كرونا

 نهاوند-معصومه كمالوند- خبرنگار همدان پيام: فرماندار نهاوند در ستاد پيشگيرى و 
مقابله با كروناى شهرستان نهاوند، با بيان اينكه آدرس هاى خوبى از شرايط موجود كرونا 
به  ما داده نمى شود، بيان كرد: اگر اين چنين پيش برود به اجبار برخى محدوديت ها را اعمال 

مى كنيم كه براى همه هزينه هاى سنگينى خواهد داشت.
مراد ناصرى در جمع مســئوالن اصناف و اتحاديه هاى شهرستان، گفت: شرايط فعلى بر 

ضرورت برنامه ريزى ها و اجراى آن تأكيد دارد تا شرمنده بازارى ها و شهروندان نباشيم.
به گفته ناصرى، رفتار مردم تعيين كننده آينده و شــرايط شهرستان در وضعيت كرونايى 

خواهد بود.
وى با اعالم ابالغيه براى اصناف و اتحاديه هاى شهرســتان در طرح هاى مقابله با شــيوع 
كروناى شهرستان، براساس مصوبه ستاد كرونا گفت: تيم هاى بازرسى منسجم تر وارد كار 
شده و از امروز تا شب عيد نظارت ها انجام مى شود و هر فرد مسئول در اتحاديه موظف 

به مديريت مجموعه تحت مديريت خود است.
ناصرى تأكيد كرد: نبايد اجازه دهيم بيشتر از اين عزيزان مان قربانى كرونا شوند و نگذاريم 

كسب وكار و بازار هم به تعطيلى بكشد.
 فرمانده ســپاه ناحيه نهاوند و دبير قرارگاه زيستى در ستاد پيشگيرى و مقابله با كروناى 
شهرستان گفت: بازار شب عيد مهم است، بايد برنامه و تدبيرهايى اجرا شود تا نه اصناف 

ضرر كنند، نه سالمت مردم به خطر بيفتد.

علــى مختارى گفت: هم اصناف همراهى كنند، هم رســانه ها يــارى دهند تا برنامه ها و 
راهكارهايى كه براى مديريت 2 ماه پايانى سال با شرايط شلوغى بازار عيد درنظر گرفته 

شده است، با همكارى مردم اجرا شود.
وى افزود: وضعيت نهاوند زرد است، همچنان بر رعايت پروتكل ها تأكيد داريم و استفاده 

از ماسك هم تاحدودى نهادينه شده است.
مختارى برخى از مصوبات ستاد كروناى استان كه در شهرستان هاى زرد قابل اجرا است 
را حضور كاركنان دستگاه هاى ارائه كننده خدمات ضرورى و دوسوم غيرضرورى ها عنوان 

كرد؛ همچنين تجمع ها، مراسم عزا و عروسى و نماز هاى جمعه تعطيل خواهد بود.
بــه گفته وى، تاالرها هــم با يك پنجم ظرفيت فعاليت دارند و تردد شــبانه خودروهاى 

شخصى با وضعيت زرد از 21 تا 3 بامداد ممنوع است.

نفوذ پالستيك و زباله به زمين هاى كشاورزى

زباله بكاريم
آلودگى برداشت مى كنيم

آفت هايى كه مانع انتقال ارزش ها
 به نسل هاى آينده است 

مهدى ناصرنژاد »
 ايــن روزها در ماه بهمن، چهل ودومين ســالگرد پيروزى انقالب 

اسالمى و دهه فجر انقالب را مى گذرانيم. 
در چنين روزهايى فارغ از همه برنامه ها و بيان عملكرد دولت ها براى 
عمران و آبادانى كشــور، الزم است تا نسل هاى جوان اين مرز و بوم 
كهن و مهد تاريخ بشريت را بيشــتر از هر زمانى ديگر با ارزش هاى 
واقعى انقالب آشنا سازيم و عواملى را كه طبق نقشه دشمنان انقالب 
و يا جريان هاى غفلت زده به انقالب آســيب مى رسانند، به درستى و 
بــا ادله محكم معرفى كنيم، زيرا هيج بى خبرى با توجه و قضاوت بر 
شــرايط ظاهرى امروز جامعه ايرانى به حقيقت ها و ماهيت درســت 

انقالب اسالمى پى نخواهد برد.
ماهيت و ارزش هاى انسان ســاز و راهگشــاى انقالب اسالمى همان 
نكات و توصيه هايى است كه بنيانگذار انقالب اسالمى حضرت امام 
خمينى(ره) به كرات و تا آخريــن روزهاى حيات پر بركت خويش 
براى قشرهاى مردم مسلمان كشورمان، تمام اقليت هاى دينى در كشور 
و گروه هاى سياسى تبيين كرده اند و صدها جلد كتاب از رهنمود هاى 
امام راحل درباره راه انقالب و شيوه هاى حفظ انقالب، ضميمه تاريخ 

انقالب است و در دسترس همگان قرار دارد. 
اساســى ترين رهنمود و توصيه هاى امام راحل در اغلب سخنرانى ها 
و ديدارهاى مردمى با ايشــان، ضرورت ساده زيستى و پرهيز مديران 
از تجمل گرايى و تبعيض در اجــرا و خدمت به مردم و همانا دورى 
از قشرى نگرى هاست كه متأسفانه همان باليا در گذر انقالب آفت و 

تيشه آسيب ها بر بنيان انقالب بوده است.
در تمام 42 ســال گذشــته اين اعتقاد به تفكرات بنيانگذار انقالب و 
آشنايى و تكيه نســل انقالب به ارزش هاى آن بوده است كه درخت 
انقالب را آبيارى كرده و بدين برهه رســانده است. و اما متأسفانه با 
فانوس واقع بينى شاهد هستيم كه هر چقدر و به هر دليل نسل انقالب 
دچار سايش مى شود، پل ارتباطى نســل هاى جوان نيز با ارزش ها و 
اركان نگهدارنده انقالب سست شده و دچار فترت مى گردد، زيرا براى 
نسل هاى نو مالك ها عينيت دارند. در همين ارتباط مشكالت معيشتى 
و سهل انگارى برخى مديران براى اصالح بستر هاى دسترسى مردم به 
رفاه عمومى و برقرارى عدالت اجتماعى از آسيب هاى بزرگى است كه 
هرچه زمان مى گذرد، چهره معصوم انقالب را بيشتر در پرده فراموشى 
و قضاوت هاى ناحق قشرهايى كه فرصت كافى براى درك درست از 

انقالب را به دست نياورده اند، قرار مى دهند. 
هم اينك راه منتهى به ريشــه هاى انقالب و كانون روشــنگر انقالب 
اصالح روش هاى غلط در خدمت رسانى واقعى و مسئوالنه به مردم و 

بسترسازى براى رشد آگاهانه نسل هاى جوان كشورمان است.

1- فريدون عباســى نماينده كازرون در مجلس نيز داوطلبى خود در 
انتخابات رياســت جمهورى 1400 را اعالم رسمى كرده است. گويا 
وى اين اعالم را در جمع طالب، فضال و روحانيان كازرونى مقيم قم 
داشــته است. گفتنى است وى مدعى شده براى رياست جمهورى به 

او پيشنهاد داده اند. 
2- نمايندگان مجلس به انتخابات رياســت جمهورى ورود كرده اند. 
گويا جمعى از نمايندگان مجلس براى دعوت از آيت ا... ســيدابراهيم 
رئيسى با هدف شركت در انتخابات رياست جمهورى 1400 از ديگر 
نمايندگان امضا جمع كرده اند. گفتنى اســت بيشــتر نمايندگان عضو 

جبهه پايدارى اين دعوتنامه را امضا كرده اند.
 3- گرانى، كمبود و نبود به بازار شــكر و روغن بازگشته است. گويا 
در ماه هاى پايانى ســال كه تقاضا براى روغن و شكر افزايش مى يابد، 
بحران دوباره به بازار اين كاالها بازگشته است. گفتنى است روند بازار 
ايران حكايــت از آن دارد كه كمبود و نبود كااليى در بازار، مقدمه اى 

براى گرانى قانونى آن كاالهاست.
4- ترك فعل و كم كارى در عملكرد دستگاه هاى مرتبط با قانون هواى 
پاك مستند شده و پيگيرى حقوقى مى  شــود. گويا براساس گزارش 
ديوان محاســبات كشور، از 112حكم مندرج در قانون هواى پاك كه 
بايد توســط 23 دستگاه اجرايى مى شد، 38حكم اصال اجرايى نشده، 
64 حكم نيز به طور ناقص اجرا شــده و تنهــا ده حكم از احكام اين 
قانون عملياتى شــده است. گفتنى است با شدت گرفتن آلودگى هوا 
در كالنشهر ها توجه به قانون هواى پاك افزايش مى يابد و پس از رفع 

مشكل با تغيير فصل، اين قانون دوباره فراموش مى شود.
5- كرونا و فقر آمار كودك همســرى را باال برده اســت. گويا امسال 
با بحث كرونا، فقر و نابرابرى تشــديد شــده كه ايــن 2 در افزايش 
كودك همسرى نقش مهمى دارند. گفتنى است در بهار امسال 36 هزار 
ازدواج بين دختران 15 تا 19ساله ثبت شده كه در تابستان به 44 هزار 

مورد افزايش يافته است.

استفاده شده  پالســتيك هاى  رهاســازى   
در مرحلــه كشــت، تهديدى بــزرگ براى 
محيط زيست و گونه هاى جانورى و حيوانى 

است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران همدان، امروزه 
عالوه بر رهاسازى غيراصولى پالستيك و مواد 
پالستيكى در حاشيه شهر و جاده هاى كشور، 
كشــاورزى به شــيوه كشــت زيرپالستيكى 
و جاليــزى نيز عامــل اصلــى تهديدكننده  
محيط زيســت اســت. محصوالتى كه به اين 
روش كشــت مى شــوند، از جمله هندوانه، 
خربزه و طالبى اســت كه اواسط خرداد زمان 

برداشت محصوالت جاليزى است.
اغلب پس از برداشــت محصول در اين نوع 
كشت، پالســتيك ها در زمين هاى كشاورزى 
رها مى شوند، رهاسازى پالستيك هاى استفاده 
شــده براى اين نوع كشــت در كشاورزى، 
تهديدى بزرگ براى محيط زيست و گونه هاى 

جانورى و حيوانى منطقه به شمار مى رود.
تجزيه ناپذيرى  به دليل  كارشناســان،  گفته  به 
پالســتيك ها گاهــى تــا 500 ســال بقاياى 
ايــن مــواد در طبيعت باقى مانــده و اثرات 
زيست محيطى ناگوارى را سبب مى شود. اين 
پالســتيك ها به علت ساخته شدن از موادى با 
پايــه نفتى و خاصيــت تجزيه ناپذيرى باعث 

سمى شدن خاك مى شوند.
مى گوينــد:  زيســت  محيــط  كارشناســان 
جانــوران گاهــى ايــن مــواد را مى خورنــد كــه 
در بيشــتر مــوارد ســبب مســموميت و مــرگ 
ــا  ــل ســبكى ب ــى به دلي ــا مى شــود. از طرف آنه
ــى و  ــع آب ــاد جابه جــا شــده و در مناب وزش ب
رودخانه هــا رهــا مى شــوند كــه خــود نوعــى 
زيســت محيطى  مخــرب  آلودگى هــاى  از 
همچنيــن  كارشناســان  دارد.  به دنبــال  را 
ــتيكى  ــه هاى پالس ــتفاده از كيس ــد اس معتقدن
در امــر كشــاورزى نادرســت اســت زيــرا ايــن 
پالســتيك ها حتــى اگــر پــس از جمــع آورى 
بــه شــكل زبالــه دفــن شــوند، به دليــل تجزيــه 
آرام و كنــدى كــه دارنــد ســبب تشــكيل 
شــيرابه و نفــوذ آن بــه آب هــاى زيرزمينــى در 

محل هــاى دفــن مى شــوند.
از  ناشــى  شــيرابه هاى  مى گوينــد:  آنهــا 
پالستيك هاى مدفون شــده زير خاك شامل 
تركيباتى نظير فلزات سنگين و ساير تركيبات 
خطرناك اســت كه جزو تركيبــات زيان آور 

براى محيط زيست محسوب مى شوند.
 كشت هاى زير پالستيك

 ميهمان ناخوانده طبيعت
معاون محيط زيست انسانى اداره كل حفاظت 
محيط زيســت اســتان همدان ضمن تأكيد بر 
اثرات مخرب كيسه هاى نايلونى، در اين زمينه 
گفت: كشت زير پالستيك به دليل فوايدى كه 
براى كشــاورزان دربردارد و اينكه با سهولت 
مى تواننــد به ســوددهى برســند و راندمان 
محصول را باال مى برد، همواره از ســوى آنها 

مورد استقبال قرار مى گيرد.
عادل عربى  با اشاره به تبعات زيست محيطى 
بســيارى كه اين مــواد در طبيعت برجاى 
از آلودگى هاى آبى  مى گذارد، افزود: غيــر 
و خاكى، پالســتيك ها در اثــر تابش آفتاب 
و ســرما تخريب شده و مونومر هاى آن در 
محيط رها شــده و سبب از بين رفتن غنا و 
كيفيــت خاك در نواحى شــمالى و جنوبى 

مى شوند. استان 
وى بيــان كــرد: اگــر پالســتيك ها پس از 

جمــع آورى محصول، به موقــع از زمين هاى 
كشــاورزى جمــع شــوند مشــكلى ايجاد 
نمى شــود، اما مسأله اينجاســت كه در بيشتر 
موارد به موقع جمع نشــده و اين مواد با رها 
شــدن در طبيعت مشكالت بسيارى را ايجاد 

مى كنند.
 مديريت پسماند از سال 94

در استان آغاز شده است
معاون محيط زيست انسانى اداره كل حفاظت 
محيط زيســت اســتان همدان به طرح جامع 
مديريت پسماند اشــاره كرد و ابراز داشت: 
اين طرح از ســال 94 در استان همدان آغاز 

شده است.
وى اضافه كرد: مطالعات طرح جامع مديريت 
پسماند ناحيه جنوب استان همدان به منظور 
دفن زباله هاى شــهرى و روســتايى مالير، 
نهاوند و تويســركان در محل تعيين شده در 
مالير از حدود 3 ســال پيش آغاز شــد و در 

مرداد امسال به پايان رسيد.
 پسماند هاى پالستيكى 

بالى جان طبيعت
وى گفــت: از اين پس به جاى دفن زباله در 
مناطق شهرى و روستايى، تمامى زباله ها براى 
دفن اصولى و بهداشــتى به يك محل منتقل 
مى شود و محل هاى پيش بينى شده در شهر ها 

و روستا ها برچيده مى شود.
معاون محيط زيست انسانى اداره كل حفاظت 
محيط زيست اســتان، يادآور شد: با اجرايى 
شــدن اين طرح، تعــداد كانون هاى آلوده در 
جنوب اســتان كاهش مى يابــد به ويژه كه در 
روستا ها محل و شــيوه دفن زباله با ضوابط 

زيست محيطى تطبيق نداشت.
عربى با اشاره به اجراى طرح جامع مديريت 
پســماند ها اظهار كرد: هم اكنــون زباله هاى 
توليدشده در منطقه شــمال و مركز استان به 
ســايت موجود در شــهر همدان منتقل شده 
و شهر ها و روســتا هاى جنوب استان شامل 
مالير، تويسركان و نهاوند نيز به سايت مالير 

منتقل مى شود.
معاون محيط زيست انسانى اداره كل حفاظت 
محيط زيســت استان همدان بيان كرد: درباره 
اجراى اين طرح در نقاط جنوب اســتان هم 
محله جديد معرفى شده چرا زيرا محل قبلى 
كــه در مالير مدنظر بود با نظر كارشناســان 
محل مناســبى نبود و اما درباره محله جديد 
هم اقدامات و مطالعات انجام شده و به زودى 

اجرايى خواهد شد و در نتيجه با اجراى اين 
برنامه كليه پســماند هاى اســتان و شهرستان 

همدان در 3 نقطه متمركز خواهند شد.
به گفته اين مسئول صدور اخطاريه و معرفى 
به مرجع قضايــى از جمله اقدامات اداره كل 
محيط زيســت در سال گذشــته بوده است، 
همچنين با پيگيرى هاى انجام شده و همكارى 
فرماندار شهرســتان رزن قسمتى از مسئوليت 

اين كار به جهادكشاورزى سپرده شد.
عربى اطالع رســانى به كشــاورزان، ارســال 
پيامك، اخطار، صدور اخطاريه به كشاورزانى 
كه مبادرت به پاكســازى زميــن نمى كنند و 
برگزارى دوره هاى آموزشــى بــراى آگاهى 
كشــاورزان از اثرات بلندمدت آلودگى خاك 
به وسيله پسماند هاى پالستيكى را از وظايف 

جهادكشاورزى برشمرد.
 كشت نايلونى تهديدى جدى 

براى توسعه پايدار كشاورزى
مدير بحران جهادكشاورزى استان همدان در 
اين زمينه با اشــاره بــه اينكه آنچه بايد به آن 
توجه كرد، مزاياى اســتفاده از پالستيك يك 
روى سكه اســت، روى ديگر آن مضرات و 
تهديد هاى زيســت محيطى آن اســت؛ زيرا 
اگر نســبت به جمع آورى پالســتيك پس از 
پايان برداشــت اقدام نشود ســبب آلودگى 
زيست محيطى در ســطح اراضى خواهد شد 
كه متأسفانه در استان همدان شاهد آن هستيم.
احد ظفــرى ادامه داد: تجزيه پالســتيك در 
خاك به ســال ها زمان نياز دارد و باقى ماندن 
پالســتيك در خاك همچنين مانع شخم زنى 

مناسب در كشت دوره بعد مى شود.
ظفرى ابراز كرد: همه ساله از اواخر اسفندماه 
كشاورزان غيربومى به استان وارد شده و آغاز 
به كشت محصوالت به روش زير پالستيكى 
مى كننــد. با وجــود برگزارى جلســاتى در 
از  جلوگيرى  براى  مســئوالن  دســتگاه هاى 
كشــت زير پالستيك و همچنين تذكراتى كه 
در همين پايگاه اطالع رســانى داده شده، باز 
هم مشاهده شده است كه در برخى از مناطق 
شهرستان تعدادى از كشــاورزان غيربومى با 
خيالى آســوده آغاز به كشــت زير پالستيك 

مى كنند.
وى با بيان اينكه با آغاز فصل كشت محصول 
در تير و مرداد ضرورت جمع آورى ضايعات 
نايلــون بــه آنها ابالغ مى شــود، بيــان كرد: 
درصورت بى توجهى مستأجر به اين موضوع 

و عمل نكــردن به تعهدات، بــراى مالك و 
صاحب زمين از سوى حفاظت محيط زيست 

اخطاريه صادر مى شود.
وى درباره محصوالت زير كشــت پالستيكى 
گفت: 2 نوع سيستم گلخانه اى وجود دارد كه 
ابالغيه آن از ســوى وزارت جهاد كشاورزى 
صادر شــده كه در اين زمينــه 180 هكتار از 
اراضى كشــاورزى اســتان همــدان نيز در 
بستر كشــت گلخانه اى اجرا شــده است؛ و 
ديگرى كشــت زير پالســتيك در زمين هاى 
كشاورزى اســت كه رعايت نكات پاكسازى 
بعد برداشــت محصول بسيار ضرورى است 
در غير اين صــورت تهديدى براى هم زمين 
كشاورزى و هم آلودگى هاى زيست محيطى 

را شامل مى شود.
اين مســئول بيان كرد: كشت گلخانه اى بستر 
مناسبى براى افزايش ميزان اشتغال در بخش 
كشاورزى اســت و بهره برداران با اين روش 
مى توانند با عرضه محصول باكيفيت خود به 
بازار هاى داخلى و خارجــى، درآمد خود را 
افزايــش دهند، به طورى كه اين روش يكى از 
بهترين روش هايى اســت كه امكان مديريت 
درست نهاده هاى كشاورزى را فراهم كرده و 
محدوديت هــاى موجود را تا حد زيادى رفع 

مى كند.
 با كشاورزان خاطى 

قانون هواى پاك اجرا مى شود
دادســتان همدان نيــز در اين بــاره گفت: با 
كشــاورزانى كــه كشــت هايى از جمله زير 
پالســتيكى انجام مى دهند و پس از برداشت 
محصوالت خود نســبت به پاكسازى اراضى 
اقــدام نمى كننــد و به تعهدات خــود پايبند 
نيســتند طبق قانون هواى پاك با آنها برخورد 

قانونى خواهد شد.
حسن خانجانى ابراز داشت: در قانون هواى 
پاك وظايف دســتگاه هاى مرتبــط به منظور 
كاهش آلودگى هوا مشــخص و به آنها ابالغ 
شد و سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان 
يك نهاد نظارتى و متولى ارزيابى دســتگاه ها 

در اجراى قانون هواى پاك معرفى شد.
وى با اشاره به اينكه از ابتداى امسال تاكنون 
گزارشــى مبنى بر چنين موضوعى داده نشده، 
افزود: ســازمان محيط زيســت با شناســايى 
كشــاورزان خاطى و معرفى آنهــا به مراجع 
قانونــى، با آنهــا برخورد قانونــى از جمله 

جريمه هاى نقدى را اعمال خواهد كرد.

خروج فاضالب شهرى 
از روستاى دستجرد اللجين 

معضل بزرگ بهداشتى
 محل خروجــى فاضالب شــهرى همدان از 
روستاى دســتجرد عبور مى كند كه امروزه به يك 
مشــكل تبديل شده و ضرورى اســت مسئوالن 

شهرستان توجه ويژه اى داشته باشند.
روستاى دستجرد كه يكى از روستاهاى توابع شهر 
اللجين و در 9 كيلومترى شهرستان بهار قرار دارد، 
توانمندى بااليى در ايجاد اشــتغال پايدار دارد و 

مى توان گفت از قطب هاى توليد پوشاك است.
اين روستا با مشكل فاضالب دست به گريبان بوده 

و اين مسأله اهالى اين روستا را با معضالت متعدد 
بهداشتى و زيست محيطى مواجه كرده است.

ساكنين روستاى دستجرد مدت ها است با استشمام 
بوى نامطبــوع و گرفتارى به انــواع بيمارى ها از 
محل خروجى رودخانه فاضالب در نزديكى محل 
سكونتشان اظهار گاليه دارند و براى حل مشكل 
خود از مســئوالن متولى درخواســت رسيدگى 

كرده اند.
ــه  ــن زمين عضــو شــوراى اســالمى روســتا در اي
در گفت وگــو بــا مهــر مى گويــد: بــا توجــه 
ــه اينكــه آب هــاى ســطحى به صــورت فصلــى  ب
ــن  ــن اي ــان دارد، بنابراي ــه جري ــن رودخان در اي
ــده  ــد ش ــيار ب ــوى بس ــاد ب ــث ايج ــل باع عوام

ــى  ــه كام اهال ــى را ب ــا زندگ ــر نه تنه ــن ام و اي
ــان را در  ــالمت آن ــه س ــرده بلك ــخ ك ــه تل منطق

ــت. ــرار داده اس ــر ق ــرض خط مع
رضايى بــا بيان اينكــه دفع فاضــالب در زمين 
درحال حاضر از كمترين هزينه برخوردار اســت 
ولى اثرات بدى براى آينده دارد، گفت: پسماند در 
اين منطقه روانه مى شود كه خواهشمنديم پوشش 
رودخانــه را انجام دهند تا حداقل هم از صدمات 
جســمانى جلوگيرى شود و هم بوى بد را كاهش 

دهد.
وى با اشــاره به اينكه براى پيگيــرى موضوع با 
مراجعات متعدد به مسئوالن ادارات و دستگاه هاى 
متولى و رايزنى هــاى فراوان انجام داده ايم، گفت: 

بارها گفتند كــه بودجه نيســت و در طرح قرار 
ندارد، انتظار مى رود كه مسئوالن براى رفع مشكل 

مردم اين منطقه اقدامات شايسته اى انجام دهند.
وى ادامه داد: اليروبى نكردن و اليه پوشــاننده از 
مشكالت اصلى اســت كه بسيار براى همسايگان 
مشــكل ايجاد كرده و باعث بروز بيمارى در اين 

منطقه شده است.
دستجردى كه از ساكنان نزديك به رودخانه است، 
گفت: رودخانه عمومى روســتا كه زمانى مسيرى 
بــراى عبور آب جارى شــده از سرچشــمه هاى 
ســيمينه رود بود يكى از راه هاى انتقال بخشى از 
آب به اراضى پايين دســت بوده، امروزه به عنوان 
يك شــاهراه انتقال فاضالب شــهرى و به نوعى 

مناطق باالدستى، شده است.
وى گفت: نزديك بــه 300 خانوار در اين منطقه 
ســاكن هستند و وقتى گرما مى شــود اصًال ديگر 
نمى توانيــم زندگى كنيم كه بارهــا دچار بيمارى 

شده ايم.
انتظــار مــى رود در برهــه از زمــان كــه بيمارى هــاى 
ــا  ــر خانواده ه ــا گريبان گي ــل كرون ــى از قبي مختلف
شــده و اينگونــه مــوارد و مشــكالت در روســتاها 
ــكل  ــار مش ــه دچ ــتجرد ك ــتاى دس ــژه روس به وي
رودخانــه فاضــالب شــهرى همــدان نيــز هســتند 
كــه مشــكالت بهداشــتى را پديــد آورده، مســئوالن 
شهرســتان توجــه ويــژه اى بــه ايــن مطالبــه اهالــى 

داشــته باشــند.
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 افزايش 3 برابرى بودجه شهردارى 
شيرين سو در سال 1400

 اقدامات و فعاليت هاى 
شــهردارى در سطح شهر 
در  مســتمر  به صــورت 
قرار  عمــوم  ديد  معرض 
دارد اما كمتر به اين مسأله 
منابع  كه  است  شده  توجه 
مورد نيــاز براى فعاليت ها 
چگونــه و از كجــا تأمين 

مى شود.
با  موسوى  ســيدمصطفى 

اعالم با بيان مطلب فوق افزود: به منظور رفاه حال همشــهريان عزيز 
و با توجه به شــرايط فعلى كشــور و نيز به  رغم افزايش نيافتن تعرفه 
عوارض و بهاى خدمات در ســال آينده، بودجه شــهردارى با 280

درصد افزايش پيشنهاد شده است.
وى ضمــن تأكيد بر لزوم پايان پروژه هــاى عمرانى نيمه تمام تا پايان 
دوره پنجم شوراهاى اســالمى بيان كرد: اولويت شهردارى در پايان 
و تكميــل پروژه هاى نيمه تمام و بهره بردارى از آنها در ســال 1400

مى باشد.
به گزارش روابط عمومى شــهردارى شيرين ســو؛ موســوى گفت: 
براساس دســتورالعمل هاى ابالغى از سوى مراجع ذى صالح بودجه 
شهردارى شيرين سو تهيه شد كه براساس آن 25 درصد بودجه جارى 

و 75 درصد بودجه عمرانى پيش بينى شده است.
شهردار شيرين سو ضمن اشــاره به نحوه بودجه بندى شهردارى بيان 
كرد: با توجه به نحوه توزيع بودجه اولويت مجموعه شهردارى تكميل 
پروژه هاى نيمه تمام اســت؛ بنابراين اين شهردارى سعى دارد با پايان 
آنها نســبت به اجراى پروژه هاى جديد و الزم در راســتاى توسعه و 

عمران شهر شيرين سو اقدام نمايد كند.
ســيدمصطفى موســوى ضمن تأكيد بر صرفه جويى در بودجه سال 
جديد، گفت: با توجه به شــرايط فعلى و شــيوع ويــروس كرونا و 
تحريم هاى ظالمانه، با انجام كار كارشناســى بودجه ســال 1400 بر 
مبناى صرفه جويى در هزينه هاى جارى بسته شده و واحدهاى مختلف 

شهردارى براى تحقق اين امر بسيج شده است.
وى افزود: اجراى كفپوش رفيوژ ميانى بلوارهاى سطح شهر و حذف 
چمن در راســتاى كاهش مصــرف آب و صرفه جويى و نيز حذف 
بســيارى از خرج هاى اضافى شــهردارى همه نشان از عزم مجموعه 

براى صرفه جويى است.
رئيس ســتاد مديريت بحران شهر شيرين ســو با اشاره به بحران هاى 
ساليان گذشته، به ويژه بارش باران و جارى شدن سيل در فروردين ماه 
سال گذشته، افزود: در بودجه سال آينده تمهيدات الزم براى هرگونه 
بحران احتمالى پيش بينى و موارد الزم لحاظ شده است تا درصورت 
بــروز هرگونه بحران به موقع و در كمتريــن زمان بهترين عملكرد را 

داشته باشيم.
موسوى در ادامه با اشاره به تأثير برنامه محورى در پيشرفت و عمران 
و آبادانى شهرها، افزود: شهردارى به عنوان اصلى ترين متولى مديريت 
شهر، وظيفه برنامه ريزى شــهرى را بر عهده دارد كه الزمه آن داشتن 

برنامه و پيش بينى بودجه در همه حوزه ها است.
وى ادامه داد: بنابراين شــهردارى براى توسعه و عمران در حوزه هاى 
مختلف عمرانى، خدمات شهرى، ايمنى و مديريت بحران فرهنگى و 
اجتماعى و ديگر حوزه هاى شهردارى، برنامه هاى متعددى را پيش بينى 

و در بودجه سال 1400 نيز تمهيدات الزم لحاظ شده است.
شــهردار شيرين سو در ادامه با اشاره به نقش سازمان هاى مردم نهاد در 
اجراى برنامه هاى مختلف در سطح شهر بيان كرد: شهردارى يك نهاد 
عمومى غيردولتى اســت و در تمامى فعاليت هاى عام المنفعه شركت 
مى كند. در بودجه ســال آينده نيز مساعدت به تشكل هاى داوطلبانه و 
غيردولتى شهر پيش بينى شده تا از ظرفيت آنها براى توسعه و آبادانى 

شيرين سو استفاده شود.
موســوى در پايان اظهار كرد: بودجه شــهردارى پس از تصويب در 
شــهردارى براساس كار كارشناسى و جمع بندى به استاندارى همدان 
ارسال شده است كه پس از تأييد آن توسط قائم مقام شوراى اسالمى 

شيرين سو قابليت اجرا خواهد داشت.

ساخت پل گالل در شهر زنگنه 
 در دهــه مبــارك فجــر، پــل بيــن مــزارع و فضــاى شــهرى 
زنگنــه توســط شــهردارى زنگنــه و بــا همــكارى و مســاعدت 
ــردارى  ــه بهره ب ــاح و ب ــن افتت ــاد كشــاورزى و خيري اداره جه

سيد. ر
ــنجى هاى  ــاس نيازس ــه براس ــان اينك ــا بي ــه ب ــهردار زنگن ش
و  مــزارع  متصل كننــده  پــل  ســاخت  گرفتــه،  صــورت 
ــتاى ايجــاد  ــرار داشــت، گفــت: در راس ــت ق ــهر در اولوي ش

ــهروندان  ــرور ش ــريع عبوروم ــهيل و تس ــدى و تس رضايتمن
به رغــم محدوديت هــاى مالــى شــهردارى، ســاخت ايــن پــل 
در دســتور كار قــرار گرفــت و عمليــات اجرايــى آن در آســتانه 

ــيد. ــردارى رس ــه بهره ب ــان و ب ــه پاي ــر ب ــارك فج ــه مب ده
حجــت يارمحمــدى بــا اشــاره بــه اينكــه ايــن پــل براســاس 
مشــخصات فنــى مهندســى روز ســاخته شــده اســت، افــزود: 
ارتفــاع پــل 5/3 متــر، دهانــه پــل 5 متــر و دبــى آب 5/7 متــر 

مكعــب اســت.
وى ميــزان اعتبــار هزينــه شــده بــراى ايجــاد پــل گالل را 800 

ميليــون تومــان عنــوان كــرد و گفــت: بــراى ســاخت ايــن پــل 
همــه پــاى كار آمدنــد و بــا شــهردارى همراهــى و همــكارى 

كردند.
وى در پايــان ضمــن قدردانــى از مشــاركت و همگامــى 
ــان  ــهردارى، خاطرنش ــاى ش ــراى برنامه ه ــهروندان در اج ش
ــه كار  ــود را ب ــوان خ ــام ت ــز تم ــه ني ــهردارى زنگن ــرد: ش ك
ــه مطالبــات شــهروندان پاســخى مثبــت و  ــا ب بســته اســت ت
ــدار  ــعه پاي ــرفت و توس ــتاى پيش ــد و در راس ــده ده قانع كنن

ــردارد. ــى ب ــاى بزرگ ــهر گام ه ش

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

تشريح عملكرد 10 ماهه شهردارى اللجين 
■ محبى: حفظ آثار تاريخى با محوطه سازى بافت قديمى در اولويت است

 شهردارى شهر اللجين به منظور حفظ آثار تاريخى 
به ويژه گارگاه هاى قديمى و ســنتى به محوطه سازى 
بافت قديمى كارگاه هاى ســفال به مساحت هزار و 
600 مترمربع و با هزينه 450 ميليون تومان اقدام كرده 

است.
شــهردار اللجين ضمن گراميداشت ســالروز ورود 
تاريخــى حضــرت امــام(ره) و آغاز جشــن هاى 
چهل وسومين بهار شكوهمند انقالب اسالمى، گفت: 
اين ايام مبارك فرصتى اســت تا 43 ســال عزت و 
سرافرازى ملت ايران اســالمى را به همه آنهايى كه 
در مسير اعتالى نام اين مرز و بوم تاريخ ساز شده اند 
و به ويــژه شــهروندان عزيز و بافرهنــگ و انقالبى 
اللجين، خانواده هاى معظم شهدا، جانبازان، آزادگان 

و ايثارگران تبريك و تهنيت عرض كنيم.
حميد محبى از برنامه هاى شهردارى به محوطه سازى 
باغ رضوان و بازسازى ساختمان غسالخانه اشاره كرد 
و گفت: در اين حوزه نيز اعتبارى بالغ بر يك ميليارد 

و 350 ميليون تومان هزينه شده است.
وى در زمينه تشــريح اقدامات شهردارى در ده ماهه 
سالجارى، گفت: براى سالجارى اين شهردارى 183

ميليارد و320 ميليون ريال بودجه پيش بينى شــده كه 
نسبت به سال گذشته 220 درصد افزايش داشته است 
كه از اين مبلغ 113 ميليارد و 706 ميليون ريال براى 
پروژه هــاى عمرانى و 69 ميليارد و 614 ميليون ريال 

براى برنامه هاى جارى پيش بينى شده است.
محبى اظهار داشت: با وجود شرايط اقتصادى امروز، 
در سالجارى مردم اللجين ده ميليارد تومان عوارض 
پرداخت كرده اند كه ميزان مشاركت آنها در پرداخت 

عوارض نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.
وى درباره ايجاد فضاى ســبز در قالب بوستان هاى 
محلى نيز اشاره كرد و افزود: بوستان مادر به مساحت 
2 هزار و 500 مترمربع و با اعتبارى بالغ بر 2 ميليارد 
0ميليون تومان و بوستان سادات به مساحت 5 و 40
هــزار مترمربع و با اعتبارى بالغ بر 3 ميليارد تومان در 

سالجارى ايجاد شده است.
شهردار اللجين به ايجاد 2 بوستان ديگر در اين شهر 
اشــاره كرد و گفت: درحال حاضر بوســتان مردم به 
مســاحت 3 هكتار با 50 درصد پيشرفت فيزيكى و 
بوستان صنايع دستى به مساحت 5 هزار مترمربع با 35

درصد پيشرفت فيزيكى درحال ساخت است.
وى با اشاره به بوستان هاى ايجادشده در شهر اللجين، 
گفت: با راه اندازى اين 2 بوستان مجموعه بوستان هاى 
شهر اللجين به 6 بوستان مى رسد كه در طول 3 سال 

ايجاد و ساخته شده است.
محبى از ديگر برنامه هاى اين شهردارى را ايجاد مركز 
فرهنگى و اشــتغال براى بانوان دانست و گفت: اين 
مركز كه با زيربناى 500 مترمربع و اعتبارى بالغ بر يك 
ميليارد و 375 ميليون تومان ساخته شده است و درباره 
ساماندهى محيط ادارى، خانه كارگر و خدمات شهرى 
در ساختمان شماره 2 شهردارى و آشيانه ماشين آالت 
سبك و سنگين نيز گفت: يك ميليارد و 500 ميليون 

تومان اعتبار در اين حوزه صرف شده است.
شهردار اللجين با اشاره به آسفالت 45 كوچه و خيابان 
و لكه گيرى برخى از معابر در ســطح شهر اللجين، 
گفت: براى آسفالت اين معابر نيز 32 هزارتن آسفالت 
پخش شده كه 24 ميليارد تومان در اين بخش هزينه 
شده اســت. محبى از ديگر پروژه هاى اين شهردارى 
را پياده روسازى معابر سطح شهر به مساحت 7 هزار 
و صد مترمربع عنــوان كرد و افزود: براى اين بخش 
از پروژها نيز 2 ميليــارد و 500 ميليون تومان هزينه 

شده است.
وى جدولگذارى معابر شهر اللجين به متراژ 6 هزار 
و 163 متر طول با اعتبارى بالغ بر 3 ميليارد تومان 
و ســاخت و پوشش كانال دفع آب هاى سطحى را 
به متــراژ 210 متر طول با اعتبار هزينه شــده 400

ميليون تومان، از ديگر پروژه هاى شهردارى اللجين 
عنوان كرد.

محبى با اشــاره زيرسازى و روســازى 68 كوچه و 
خيابان در سطح شهر اللجين نيز گفت: در اين بخش 
80 هزار مترمربع با اعتبار هزينه شده 4 ميليارد تومان 

عمليات زيرسازى و روسازى انجام شده است.
شــهردار اللجين از ديگــر اقدامات شــهردارى را 
ســاماندهى ميادين شهيد شــكرى و شهداى شهر 

اللجين با اعتبارى بالغ بر 600 ميليون تومان دانست.
را  اللجيــن  شــهردارى  اقدامــات  ديگــر  از  وى 
محوطه سازى گلزار شهدا دانست و گفت: اين محوطه 
به مســاحت 2 هزار مترمربع با 80 درصد پيشرفت 
فيزيكى است كه تاكنون اعتبارى بالغ بر 900 ميليون 

تومان هزينه شده است.
 محبى همچنين از ســاخت سكوى ايستگاه انتقال 
پســماند شــهرى خبر داد و گفت: با ساخت اين 
ايســتگاه كــه درحال حاضر 65 درصد پيشــرفت 
فيزيكى و400 ميليون تومــان اعتبار دارد و از اين 
پس همه پسماندهاى خانگى به همدان انتقال داده 

خواهد شد.
وى اظهار داشــت: سكوى شهر اللجين صرفا جهت 
بارانداز زباله و پسماند شهرى و انتقال به همدان است 

و دپو و دفن زباله در اين مكان انجام نخواهد شد.
محبى از ديگر اقدامات اين شــهردارى در سالجارى 
را راه اندازى سامانه 137 با اعتبارى بالغ بر 25 ميليون 
تومان برشمرد و گفت: شهروندان از اين پس مى توانند 
موارد و مشكالت خود را از 3 طريق پيامك اينترنت 

و نرم افزار اندرويدى با شهردارى در ميان بگذارند.
شــهردار اللجين دربــاره عملكرد واحــد حقوقى 
شــهردارى نيز گفت: از ابتداى سالجارى 358 مورد 
در قالب انعقاد توافقنامه با مالكين، تنظيم صلح نامه، 
تشكيل پرونده حقوقى و كيفرى در مراجع قضايى، 
اخذ تعهد محضرى، پاسخ استعالمات مراجع قضايى 
و بازرسى، تنظيم اسناد مالكيتى و ارسال پرونده هاى 
بدهكارى به كميسيون ماده 77 از اقدامات شهردارى 

دانست.
وى با اشــاره به كميســيون ماده صد شهردارى نيز 
گفت: تعداد پرونده هاى مطروحه در اين كميســيون 
155 مورد بوده كه از اين تعداد 72 مورد صدور رأى 
به جريمه، 36 مورد ارجاع به كارشناسى و 35 مورد 
به صدور آراى استعالم، اعالم نظر شهردارى و...، 12
مورد نســبت به صــدور آراى تخريب و اصالح و 

اعاده به وضع پروانه منجر شده است.
شهردار اللجين به صدور پروانه ساختمانى اشاره 

كرد و اظهار داشت: صدور 94 فقره پروانه ساختمانى 
براى شــهروندان، وصول هزار و 500 مورد عوارض 
نوســازى، صدور 400 مورد مجــوز حفارى، تمديد 
400 مورد كارت تردد وانت بارها، وصول 800 مورد 
عوارض پروانه ساختمانى و مازاد بنا در كميسيون ماده 
صــد و صدور 150 فقره گواهــى فوت از مجموعه 
اقدامات اين شهردارى از ابتداى سالجارى بوده است.
محبى به اقدامات اين شهردارى در حوزه آتش نشانى 
آتش اشــاره كرد و گفت: 106 مورد خاموش كردن 
آتش از سوى واحد آتش نشانى اين شهردارى صورت 
گرفته است كه 46 مورد شهرى، 24 مورد روستايى و 

36 مورد خارج از شهر بوده است.

وى يكــى ديگر از خدمات اين شــهردارى را ايجاد 
فضاى سبز براى شــهروندان عزيز برشمرد و گفت: 
اين شهردارى در حوزه فضاى سبز به كاشت درخت، 
درختچه و گل هاى فصلى در ميادن و بوســتان هاى 
شــهرى و حفظ و نگهداى آنها اقدام كرده كه 365

ميليون تومان در اين بخش هزينه شده است.
شــهردار اللجين گفت: نصب و ساخت تأسيسات 
آبيارى در بوستان شاهد و مردم با اعتبارى بالغ بر 50

ميليون تومان، حفر يك حلقه چاه آب جهت تأمين 
آب بخش فضاى سبز و نصب تجهيزات به مبلغ 200

ميليون تومان و خريد و نصب انواع سبد گل جهت 
كاشــت و نگهدارى گل هاى فصلى در سطح شهر با 
اعتبارى بالغ بر 20 ميليون تومان را از ديگر اقدامات 

شهردارى در حوزه فضاى سبز شهرى برشمرد.
محبى يكى ديگر از برنامه هاى اين شهردارى را تزئين 
شهرى به مناسبت هاى مختلف به ويژه در ايام ملى و 
مذهبى عنــوان كرد و گفت: نصب بنرهاى مختلف، 

پيام هــاى آموزشــى و انتشــار اقدامات 
شهردارى در فضاى مجازى، برگزارى 

جلســه با خبرنــگاران و اصحاب 
رسانه و ساخت مستند و كليپ هاى 
كوتاه براى معرفى شــهر اللجين در 
شــبكه هاى اجتماعى و رسانه ملى 

اين  اقدامــات  از 
شهردارى است.

اظهار  وى 

كرد: براى 
شهرى  امور  پيشبرد 

بيش از ده ها جلسه با مســئوالن استاندارى، فالحى 
نماينده معين مردم شهرستان بهار در مجلس، مديران 
كل اســتان، ارتباط ويدئوكنفرانسى با ستاد مديريت 
بحران وزارت كشور، فرماندار، بخشدار، رئيس حوزه 
قضاى منطقه، مديران شهرستان، مديرعامل و جمعى 
از اعضاى هيأت مديره شهرك سفال به همراه اعضاى 

محترم شوراى اسالمى داشته است.
شهردار اللجين با اشــاره به شيوع ويروس كرونا 

در كشــور و ديگر شهرها، بيان كرد: اين شهردارى 
هــم براى مبارزه و پيشــگيرى با ايــن ويروس با 
تشكيل اكيپ هايى به ضدعفونى كردن معابر اصلى، 
مكان هاى عمومى طــى جدول بندى و برنامه ريزى 
زمانى و اطالع رســانى عمومى با نصب بنر، توزيع 
بروشور و از طريق شــبكه هاى اجتماعى اقداماتى 
را انجــام داده و نيز درحال اجرا اســت كه در اين 
حوزه نيز اعتبــارى بالغ بر 70 ميليون تومان هزينه 

شده است.
وى با اشاره به  نصب پالك هاى آبى، گفت: عمليات 
نصب پالك هاى آبى ســاختمان و امالك در سطح 
شهر اللجين براى اجراى پروژه ملى gnaf به تعداد 
13 هزار، با اعتبارى بالغ بر 90 ميليون تومان درحال 

انجام است.
شهردار اللجين با اشاره به اقدامات اين شهردارى در 
حوزه زيباســازى و ترافيك شهرى نيز گفت: نصب 
تيرهاى روشنايى 6 مترى دوطرفه در بلوار 45 مترى 
(ميدان شــهردارى تا ميدان امــام) به تعداد 30
عدد، پايه چراغ هاى 3 مترى در مراز مطهر 
شــهداى گمنام، ميادين شــهدا و شهيد 
شكرى به تعداد 33 عدد، نصب تيرهاى 
روشنايى 3 مترى طرح بلوط در خيابان 
فرهنگ به تعداد 5 عدد، 
با اعتبارى بالغ بر 253

تومان  انجام گرفته است.ميليــون 
محبى رنگ آميزى ســرعتكاه ها و اجراى خط كشى 
محل هاى پارك حاشــيه اى در سطح بلوار 45 مترى 
با اعتبارى بالغ بر حدود 400 ميليون تومان و اجراى 
طرح هاى ديوارنگاره و نقاشى ديوارى در بوستان مادر 
و خيابــان معلم به متراژ 263 مترمربع با اعتبارى بالغ 
بر 38 ميليون تومان را از ديگر اقدامات اين شهردارى 

برشمرد.
شــهردار اللجين خريدارى و نصب المان هاى نورى 
ريســه اى در خيابان شــهدا به تعداد ده مورد، نصب 

المان هاى نورى طرح الماس در بلوار 45 مترى، المان 
و آبنمــا ميدان امام خمينى(ره) و المان درخت نورى 
در بلوار 45 متــرى را با اعتبارى بالغ بر 263 ميليون 
تومان از ديگر برنامه هاى اين شــهردارى دانست و 
گفت:  خريدارى و نصب ست هاى ورزشى پاركى در 
بوستان مادر و واليت و سادات به تعداد 32 دستگاه با 
اعتبارى بالغ بر 43 ميليون تومان و نصب تابلو تمثال 
بلوار شهيدسليمانى به تعداد 2 عدد با اعتبارى بالغ بر 
16 ميليون تومان از برنامه هاى اجرا شده اين شهردارى 

برشمرد.
وى همچنين نصب كف پــوش گرانولى زمين بازى 
كودكان در بوســتا ن هاى سفال، دانش، شاهد، مادر و 
واليت به متراژ 700 متر با اعتبارى بالغ بر 70 ميليون 
تومان و ســاخت المان اسامى پارك هاى سطح شهر 
به تعداد 6 مورد بــا اعتبارى بالغ بر80 ميليون تومان 
را از ديگر اقدمات شــهردارى در حوزه زيباســازى 
شهرى دانست. محبى افزود: براى ايجاد درآمد پايدار 
شهردارى اللجين با بخش خصوصى براى راه اندازى 
كارخانه بتن و ســاخت هتل وارد مذاكره شده ايم كه 
به دليل ويروس كرونا در اجراى آن تعلل شده است و 
دهكده سفال در 15 هكتار با 140 كارگاه شهر اللجين 

ايجاد مى شود.
شهردار اللجين گفت: در راستاى حفاظت از محيط 
زيســت و حريم رودخانه و حاشــيه جاده و مسير 
شهرك، شــهردارى اللجين به جمع آورى ضايعات 
ســفال و ســراميك و چينى آالت بهداشتى از حريم 
رودخانه قورى چاى، حدفاصل باغ رضوان تا شهرك 
اقدام مى كند و مكانى براى جمع آورى ضايعات سفال 
در كمربندى درنظر گرفته شده تا ساماندهى ضايعات 

راحت تر صورت گيرد.
محبى با اشــاره به اينكه شهردارى اللجين به مناسبت 
فرارسيدن دهه مبارك فجر 15 تا 25 درصد تخفيف 
در عوارض اعمال مى كند، گفت: اين تخفيف از اول 

بهمن ماه تا پايان سال 99 خواهد بود. 
وى اظهار كرد: شهروندان گرامى مى توانند با مراجعه 
به شــهردارى نسبت به پرداخت عوارض خود اقدام 
كننــد و مشــمول تخفيف عوارض صــدور پروانه 
ساختمانى، نوسازى و بهاى خدمات، كسب و پيشه 

و... شوند.
محبى در پايان از همــكارى صميمانه مردم هنرمند 
و بافرهنگ اللجين، اعضاى محترم شــوراى اسالمى 
شهر، مسئوالن استانى، شهرستان و شهر، ائمه محترم 
جمعه و جماعات، اصحاب رســانه و ديگر نهاد ها و 
ارگان هاى دولتى كه به هر نحوى با اين شهردارى در 
راستاى توسعه و آبادانى شهر جهانى سفال همكارى 

داشته اند قدردانى كرد.

كاشت بذر گونه هاى گياهى مقاوم
 در اراضى ضلع غربى بام مالير

  اينستاگرام
استــخدامى

bazarehamedan

  شــهردارى مالير با همكارى اداره منابــع طبيعى و آبخيزدارى، 
طرح كاشــت بذر گونه هاى گياهى مقاوم به شرايط نامساعد محيطى 
در بيش از ده هكتــار از زمين هاى ضلع غربى مجموعه تفريحى بام 

ماليررا اجرا كرد.
شهردار مالير، به دخالت انسان ها در تخريب و از بين بردن گونه هاى 
بومى گياهان اشــاره كرد و گفت: پوشــش گياهى مراتع، جنگل ها و 
فضاى ســبز در هر كشورى جزو ســرمايه ها و ثروت آن جامعه به 

حساب مى آيند و حفاظت از اين گنجينه ارزشمند در توسعه و آبادانى 
كشور نقش مهمى ايفا مى كند.

به گزارش روابط عمومى شهردارى مالير، حسين بابايى تصريح كرد: 
جنگل ها و مراتع، نقش تنظيم كننده در حوزه آبخيزدارى دارند و اگر 
به حفظ محيط زيست و منابع طبيعى توجه نداشته باشيم در آينده اى 
نه چندان دور خســارات جبران  ناپذيرى به محيط زيست وارد خواهد 

شد.

وى هدف از اجراى اين طرح را احيا و حفظ گونه هاى گياهى مقاوم، 
افزايش جذب نزوالت آسمانى و جلوگيرى از گسترش بيابان عنوان 
كــرد و گفت: منابع طبيعى، بخشــى از انفال و ســرمايه هاى ملى و 
خدادادى محسوب مى شوند و اميدواريم با استمرار اين  گونه طرح ها، 
پوشش گياهى منطقه توسعه يابد و حفظ و پرورش گونه هاى گياهى 
به عنــوان فرهنگى فراگير و مســئوليتى اجتماعى در بين آحاد جامعه 

نهادينه شود.
بابايى در پايان ضمن قدردانى از رئيس سازمان سيما، منظر و فضاى 
سبز شهرى و كارشناسان و كاركنان آن سازمان، نقش آنها را در آبادانى 
و توسعه سرانه فضاى سبز و زيبايى بصرى شهر مالير برجسته و مهم 
برشمرد و از خداوند متعال ســالمتى و توفيقات روزافزون برايشان 

مسألت كرد.
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تا انتخابات

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com

بهارستان

لتخبرخبر
دو

بخشنامه پيشگيرى از جرايم و تخلفات 
انتخاباتى ابالغ  شد

 بخشــنامه تشكيل ستاد پيشگيرى و رسيدگى به جرايم و تخلفات 
انتخاباتى از سوى رئيس قوه قضاييه، ابالغ شد.

به گزارش ايســنا، مركز رسانه قوه قضاييه اعالم كرد: نظر به برگزارى 
انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهورى، ششمين دوره شوراهاى 
اسالمى شهر و روستا و ميان دوره اى مجلس خبرگان و مجلس شوراى 
اسالمى بخشنامه پيشــگيرى از جرايم و تخلفات انتخاباتى از سوى 
سيد ابراهيم رئيسى رئيس قوه قضاييه به مراجع قضايى سراسر كشور 

ابالغ شد.
مطابق اين بخشنامه بايد هر چه سريعتر ستاد پيشگيرى و رسيدگى به 
جرايم و تخلفات انتخاباتى در مركز و شهرســتان هاى سراسر كشور 

تشكيل شود.
در متن بخشنامه آمده است:

با توجه به نتايج موثر علمكرد ســتاد پيشگيرى و رسيدگى به جرايم 
انتخاباتى در دوره هاى گذشته و نظر به برگزارى انتخابات سيزدهمين 
دوره رياست جمهورى، ششمين دوره شوراهاى اسالمى شهر و روستا 
و ميان دوره اى مجلس خبرگان و مجلس شوراى اسالمى و در اجراى 
قوانين و مقررات مربوط، از جمله ماده 34 قانون انتخابات رياســت 
جمهــورى با اصالحات و الحاقات بعــدى و تبصره 2 آن و ماده 67
قانون انتخابات مجلس شــوراى اسالمى مصوب 1378 با اصالحات 
و الحاقات بعدى، مبنى بر ايجاد تشــكيالت قضايى در هر شهرستان 
يــا بخش و مــواد 24، 33، 38، 68، 69، 70، 71، 73 و تبصره 2 ماده 
38 قانون انتخابات رياست جمهورى، مواد 55، 57، 58، 59، 61، 65

و 66 قانون انتخابات مجلس شــوراى اسالمى و همچنين مواد 39 و 
67 قانون تشــكيالت، وظايف و انتخابات شــوراهاى اسالمى كشور 
و به منظور پيشــگيرى از وقوع جرم در محدوه قوانين و مقررات در 
3 مرحلــه  پيش، حين و پس از برگزارى انتخابات، ضرورى اســت 
ضمن تشــكيل هر چه سريعتر ستاد پيشگيرى و رسيدگى به جرايم و 
تخلفات انتخاباتى در مركز و شهرستان هاى سراسر كشور، با هماهنگى 
و برنامه ريزى مناسب، منسجم و اثربخش نسبت به پيشگيرى از جرايم 

انتخاباتى اقدام و با قيد تسريع برخورد قانونى به عمل آيد.

درخواست سازمان انرژى اتمى 
براى صادرات برق هسته اى 

 متأسفانه وزارت نيرو نســبت به تأكيد مقام معظم رهبرى مبنى بر 
رسيدن به 20 هزار مگاوات برق هسته اى در سال هاى اخير بى تفاوت 

بوده و هيچ توجهى هم به آن ندارد.
عضو هيأت رئيســه كميســيون انرژى مجلس شــوراى اسالمى در 
گفت وگو با فارس، اظهار كرد: سال هاســت كه مقام معظم رهبرى بر 
موضوع برق هسته اى تأكيد كرده اند و فرموده اند كه در آينده نه چندان 

دور بايد 20 تا 30 هزار مگاوات برق هسته اى تأمين كنيم.
هــادى بيگى نژاد در ادامه افزود: در دنيا كشــورهايى وجود دارند كه 
درصدهاى مختلفى از برق توليدى آنها هســته اى است، ولى براساس 
ميانگين جهانى حدود 20 درصد برق اين دســته از كشورها از انرژى 
هسته اى به دست مى آيد، ولى ظرفيت برق هسته اى كشورمان كم است.

نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى تصريح كرد: اگر برق 
توليدى كشــورمان در هر ســال صد هزار مگاوات باشد، 20 درصد 
آن بايستى براســاس ميانگين جهانى از انرژى هسته اى به دست بيايد 
كه بر همين اســاس بايد 20 هزار مگاوات برق هسته اى داشته باشيم 
درحالى كه در شــرايط فعلى فقط هزار مگاوات برق هسته اى داريم و 
اگر فاز 2 و 3 نيروگاه اتمى بوشــهر افتتاح شــود به 3 هزار مگاوات 
خواهد رسيد كه نشــان دهنده فاصله زياد ما با ميانگين برق هسته اى 

در دنياست.
وى همچنين گفت: از وزارت نيرو خواستم كه پس از آنكه مقام معظم 
رهبرى در مورد 20 هزار مگاوات برق هسته اى كه براساس نياز كشور 
است مباحثى را مطرح كردند، چرا اين وزارتخانه كه متولى توليد برق 
در كشــور است در اين زمينه گام برنداشت، اما آقاى اردكانيان به من 
اعالم كرد كه تعدادى از مديران وزارت نيرو به من اعالم كردند كه به 

اين وزارتخانه مربوط نيست.
عضو هيأت رئيســه كميســيون انرژى مجلس تصريــح كرد: من از 
مديران وزارت نيرو و شــخص وزير خواســتم در جلسه اى مشترك 
در كميســيون انرژى كه رئيس ســازمان انرژى اتمى هم حاضر باشد 
در اين باره موضوع را بررسى كنيم تا راهى براى افزايش ظرفيت برق 
هسته اى كشور پيدا كنيم و خداى ناكرده حرف مقام معظم رهبرى روى 
زمين بماند و نتوانيم نيازمندى هاى كشور را در اين زمينه تأمين كنيم؛ 
زيرا متولى برق كشــور وزارت نيروست و نمى تواند بگويد كه برق 
هسته اى به من ربطى ندارد، اما با اينكه من 3 ماه منتظر برگزارى چنين 

جلسه اى بودم، درنهايت چنين نشستى برگزار نشد.
بيگى نژاد افزود: قيمت تمام شــده برق هسته اى از سوى وزارت نيرو 
پرداخت نمى شــود و اين وزارتخانه تهيه سوخت هسته اى را درنظر 
نمى گيرد. اين درحالى اســت كه هزينه زيادى براى توليد ســوخت 

هسته اى انجام مى شود.
نماينده مردم مالير در مجلس اظهار كرد: متأســفانه وزارت نيرو هيچ 
چشــم اندازى براى برق هســته اى نديده است، اين درحالى است كه 
سبد انرژى توســط اين وزارتخانه تدوين مى شود و بر همين اساس 
تقسيم بندى خاصى درنظر مى گيرد كه اين مقدار از برق كشور از طريق 
نيروگاه هاى حرارتى باشد و اين مقدار هم از نيروگاه هاى خورشيدى، 
ولى هيچ نقشى براى برق هسته اى تعريف نشده است به اين بهانه كه 

مى گويند برق هسته اى به ما ربطى ندارد.
بيگى نــژاد خاطرنشــان كرد: ســازمان انرژى اتمى هم در پاســخ به 
كميسيون انرژى مى گويد من امكانات بيش از اين را در اختيار ندارم 

و كامال هم درست مى گويد.
وى افزود: رئيس ســازمان انرژى اتمى در كميسيون انرژى گاليه مند 
بود كه اگر وزارت نيرو برق هســته اى را با نرخ تمام شده خريدارى 
نمى كند حداقل اين اجازه را بدهند كه اين برق امكان صادرات داشته 
باشد تا اين سازمان بتواند روى پاى خود بايستد، اما متأسفانه دولت نه 
اجازه صادرات برق هسته اى را مى دهد و نه برق را با هزينه تمام شده 
خريدارى مى كند، ضمن اين كه هيچ نقشــه اى هم براى برق هسته اى 
در آينده تعريف نمى كند و با اين روش نمى توانيم به 20 هزار مگاوات 

برق هسته اى دست پيدا كنيم.

ذوالفقارى رئيس ستاد امنيت انتخابات كشور شد
 وزير كشــور در حكمى حسين ذوالفقارى معاون امنيتى و انتظامى وزارت 
كشــور را با حفظ ســمت به عنوان رئيس ســتاد امنيت انتخابات كشور براى 
برگزارى انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهورى، ششمين دوره شوراهاى 
اسالمى شهر و روســتا و ميان دوره مجلس خبرگان رهبرى و مجلس شوراى 

اسالمى منصوب كرد.
بــه گــزارش ايلنــا، عبدالرضــا رحمانى فضلــى وزيــر كشــور در ايــن حكــم 
بــر انجــام برنامه ريزى هــاى مناســب، بســيج همــه امكانــات و ايجــاد 
هماهنگــى بيــن تمامــى ســازمان ها و نهادهــاى نظامــى، انتظامــى، اطالعاتــى 
ــزارى  ــل برگ ــه مراح ــكارى در هم ــاركت و هم ــور مش ــى به منظ و قضاي
انتخابــات و نيــز تأميــن نظــم و امنيــت بــراى برگــزارى هرچــه بهتــر و بــا 

ــرده اســت. ــد ك ــات تأكي ــكوه تر انتخاب ش

رئيسى امروز به عراق سفر مى كند
 پايگاه اطالع رسانى شــوراى عالى قضايى عراق اعالم كرد كه در پاسخ به 
دعوت رسمى رئيس شــوراى عالى قضايى عراق، رئيس قوه قضاييه ايران به 

عراق سفر مى كند.
به گزارش ايســنا، سيدابراهيم رئيسى در پاســخ به دعوت رسمى فائق زيدان 

امروز در صدر يك هيأت عالى رتبه قضايى به بغداد سفر مى كند.
مركز اطالع رســانى شــوراى عالى قضايى عراق اعالم كرد كه اين هيأت فردا 
سه شنبه براى امضاى چند يادداشت تفاهم بين 2 كشور در چارچوب همكارى 

قضايى و حقوقى به مقر شوراى عالى قضايى مى رود.
شــوراى عالى اطالع رسانى عراق اعالم كرده كه در حاشيه اين سفر، يادداشت 
تفاهم هايى با وزارت دادگســترى، هيأت شفافيت و كميسارياى عالى حقوق 

بشر عراق منعقد خواهد شد.

اصالحيه اليحه بودجه در نخستين فرصت 
به مجلس ارائه خواهد شد

 برخى اقداماتى كه در بررســى و رد اليحه بودجــه و ارجاع آن به دولت 
خالف قاعده مرسوم و آئين نامه بوده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رئيس جمهور روزگذشته در جلسه ستاد 
هماهنگى اقتصادى دولت با اشاره به ارجاع موضوع از مجلس، گفت: با توجه 
به شرايط خاص كشور درآستانه بهره گيرى از ثمرات مقاومت حداكثرى ملت 
در جنگ تحميلى اقتصادى، نمى توان زمان و امور را صرف اختالف و چالش ها 
كرد. حجت االســالم والمسلمين حســن روحانى گفت: در نخستين فرصت 
مصوبه جديد دولت درباره اليحه بودجه 1400 به مجلس ارائه خواهد شد. در 
عين حال از فرصت باقى مانده براى گفت وگو هاى سازنده با نمايندگان مجلس 

براى تنظيم اصالحيه اليحه بودجه استفاده خواهد شد.

مدرك تحصيلى مقطع كارشناسى به نام معصومه ذوالفقار زاده، 
فرزند: على اصغر، به شماره شناسنامه: 1049، رشته: علوم 

تربيتى(گرايش آموزش ابتدايى) از دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
مالير مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى ارزيابى كيفى (نوبت اول) 

روابط عمومى شركت گاز استان همدان

موضوع مناقصه: اجراى شبكه توزيع گاز فوالدى و پلى اتيلن و نصب 
انشعابات فوالدى و پلى اتيلن به صورت پراكنده در شهرستان نهاوند 

تا سقف مبلغ تعيين شده
شرح مختصر كار:

ريال  ميليارد)  (هشت   8/000/000/000 پروژه  اوليه  برآورد  مبلغ   -1
مى باشد.

2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 400/000/000 (چهارصد ميليون)
ريال مى باشد.

3- مدت اجراى پروژه 365 روز مى باشد.
4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس 

www.setadiran.ir باشند.
5- متقاضيان بايد داراى حداقل رتبه 5 تأسيسات و تجهيزات باشند.

6- حداقل امتياز ارزيابى كيفى مناقصه گران 65 مى باشد.
متقاضيان شركت در مناقصه به مدت 6 روز از تاريخ درج آگهى مهلت 
دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابى كيفى به سايت سامانه تداركاتى 

الكترونيكى دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
روز   13 ساعت  تا  حداكثر  كيفى  ارزيابى  اسناد  بارگذارى  تاريخ 

چهارشنبه 1399/12/06 از طريق سامانه ستاد خواهد بود.
تلفن: 4-38260571، 8-38261075 دورنويس: 081-38256207

www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

مناقصه شماره 61-99 يك  مرحله اى 
شماره مجوز: 1399,6759

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى 
خريد خدمات شهردارى فيروزان خريد قير 85-100

محمد شيراوند - شهــردار فيروزان 

سازمان شهردارى فيروزان در نظر دارد مناقصه عمومى كاالهاى خدمات ( شرح مختصر كاالها/ خدمات ) به شماره 7257 را از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبليف 
مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 

99/11/19 مى باشد.
مهلت زمان دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 12:30 روز پنج شنبه تاريخ 99/11/23

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: ساعت 12:30 روز يكشنبه 99/12/03
مهلت بازگشايى پاكت ها: ساعت 9:30 روز دوشنبه 99/12/04

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاى الف) آدرس فيروزان، انتهاى بلوار بسيج 
شهردارى فيروزان و تلفن 081-33722511

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه 
مركز تماس: 41934- 021

دفتر ثبت نام: 88969737  و 85193768
(م الف933)

ــت حــراج حضــورى  ــورخ 99/11/19 باب ــرو آگهــى چــاپ شــده م پي
ــالع  ــه اط ــيكلت ب ــور س ــتگاه موت ــك دس ــودرو و ي ــتگاه خ 7 دس
مى رســاند دربنــد يــك آگهــى ســپرده ضمانــت شــركت در مزايــده 
ــت شــركت در  ــپرده ضمان ــتباه س ــه اش ــه ب ــى باشــد ك ــح م صحي

ــده اســت.   مناقصــه درج گردي
(م الف 1605)

اصالحيـه

 شهردارى منطقه يك همدان

 ايــران هنگامى به تعهدات 
گشت  بازخواهد  خود  برجامى 
كــه آمريكا همــه تحريم ها را 
در عمل و نــه در حرف يا بر 
روى كاغذ، لغو كند و اين لغو 
راســتى آزمايى  مورد  تحريم ها 
ايران قرار گيرد. اين، سياســت 
برگشــت  غيرقابل  و  قطعــى 
جمهورى اسالمى و مورد اتفاق 
همه مسئوالن است و هيچكس 

از آن عدول نخواهد كرد.
معظم  فرمانده  مهر،  گزارش  به 
ديدار  در  روزگذشــته  قوا  كل 
جمعــى از فرماندهــان نيروى 
هوايــى و پدافند هوايى ارتش، 
بيعت تاريخــى همافران با امام 
خمينى(ره) در 19 بهمن 57 را 

يكى از شگفتى ســازى هاى مهم و از عوامل 
اصلى پيروزى انقالب و همچنين نشان دهنده 
خطاى محاســباتى آمريكايى ها برشــمردند 
و گفتند: الزمه اســتمرار حركت پرشــتاب 
انقالب، حضور مردم در صحنه، كار و تالش 
بى وقفه، اتحاد كلمه به ويژه ميان مســئوالن، 
اعتمــاد به وعده الهــى و افزايش مؤلفه هاى 

قدرت ملى در عمل است.
 غربى ها حق هيچ گونه 

شرط گذارى ندارند
حضرت آيــت ا... خامنه اى همچنين قضاياى 
فضاحت بار اخير آمريكا و ســقوط ترامپ را 
افول آبرو، قدرت و انتظام اجتماعى و سياسى 
آمريــكا خواندند و با اشــاره بــه اظهارنظر 
مقام هاى اروپايــى و آمريكايى درباره برجام 
و تحريم هــا تأكيــد كردنــد: آمريكايى ها و 
اروپايى ها حق هيچ گونه شرط گذارى ندارند؛ 
زيرا تعهدات برجامى خود را نقض كرده اند 
و آن طرفى كه بايد شــرط بگذارد جمهورى 
اســالمى اســت زيرا به تعهدات خود پايبند 
بــود؛ بنابراين ايــران هنگامى بــه تعهدات 
برجامــى خود بازخواهد گشــت كه آمريكا 
همه تحريم ها را در عمل و نه در حرف يا بر 
روى كاغذ، لغو كند و اين لغو تحريم ها مورد 
راســتى آزمايى ايران قرار گيرد. اين، سياست 
قطعى و غيرقابل برگشت جمهورى اسالمى 
و مورد اتفاق همه مسئوالن است و هيچ كس 

از آن عدول نخواهد كرد.
 خطــاى محاســباتى آمريكا عليه 

ايران ادامه دارد
ايشــان با تأكيد بر اينكه خطاى محاســباتى 
آمريكا در قبال ايران از زمان شاه تاكنون ادامه 
دارد و همچنان درك و شناخت صحيحى از 
ملت ايران ندارند، افزودند: يك نمونه از اين 

خطاى محاســباتى در فتنه 88 بود كه رئيس 
جمهور دموكــرات آمريكا به خيال آنكه كار 
را تمــام خواهد كرد، به طور رســمى از فتنه 

حمايت كرد.
ايشــان تحريم هاى بى ســابقه با هدف از پا 
درآرودن ايــران را نمونه ديگرى از خطاهاى 
محاسباتى آمريكا برشــمردند و گفتند: يكى 
از همان احمق هاى درجه يك، 2 ســال پيش 
گفته بود كه عيد ژانويــه 2019 را در تهران 
جشن مى گيريم. حاال آن شخص خودش به 
زبالــه دان تاريخ رفته و رئيس او هم با لگد و 
به طور افتضاح از كاخ سفيد اخراج شده است 
اما جمهورى اسالمى ايران به لطف خداوند 

سربلند ايستاده است.
رهبر انقالب با تأكيد بر اينكه در قبال دشمن 
و معيوب بودن دســتگاه محاسباتى آن نبايد 
ســاده انگارى كرد، خاطرنشان كردند: عوامل 
ديگرى نيز در موفق بــودن حركت انقالب 
اسالمى مؤثر بوده  است كه عبارتند از كار و 
تالش، حضــور مردم در صحنه و ايمان آنان 
به لزوم ايــن حضور، اعتماد به وعده الهى و 

طراحى هاى متقابل.
 يكى از مظاهر توليد قدرت 
تقويت نيروهاى مسلح است

ايشان تأكيد كردند: با نشستن و تماشا كردن 
هيچ كارى پيش نمى رود. مسئوالن با حضور 
در ميــدان كار و عمل، با اعتماد به خدا، دائم 
مولفه هــاى قدرت ملى را افزايش دهند و در 

عمل توليد قدرت كنند.
ايشــان يكــى از مظاهــر توليد قــدرت را 
تقويت نيروهاى مســلح به تناسب اقتضائات 
منطقه اى و بين المللى برشــمردند و با تجليل 
از رزمايش هاى اخيــر، افزودند: انجام چنين 
رزمايش هاى بزرگ و اعجاب برانگيز، آن هم 
در شرايط تحريم، در واقع تأمين امنيت ملى 

به دست فرزندان كشــور در نيروهاى مسلح 
كشور و بسيار افتخارآميز است.

حضــرت آيــت ا... خامنه اى الزمــه توليد 
قــدرت در نيروهــاى مســلح را عالوه بر 
تقويت تجهيــزات، حفظ و ارتقاى روحيه، 
ايمــان و قدرت معنوى نيروها دانســتند و 
گفتنــد: خطــاى بزرگ برخى كشــورهاى 
منطقه اين اســت كه امنيــت ملى خود را 
از بيگانــگان طلــب مى كننــد و با وجود 
ميلياردهــا دالر هزينــه و تحقير شــدن و 
بزنگاه ها  در  درنهايــت  شــنيدن،  توهيــن 
امنيت آنها تأمين نمى شــود؛ همان گونه كه 
در قضاياى چند سال گذشته مصر و تونس 
و يا در سرنوشت محمدرضا پهلوى ديديم.
 اميد به دشمن اشتباه بزرگى است

ايشــان در ادامه لزوم مراقبــت از بروز خطا 
و اشــتباه در داخل را نيز گوشــزد كردند و 
افزودند: يكى از اشتباه هاى بزرگ اين است 
كه مرعوب قدرت دشمن شويم و يا در امور 

سياسى و اقتصادى به دشمن اميد ببنديم.
فرمانــده كل قــوا با اســتناد بــه اظهارات 
صاحبنظران برجســته سياسى آمريكا، گفتند: 
خــود آنها مى گويند نظام اجتماعى آمريكا از 
درون پوسيده است و برخى سخن از دوران 

پساآمريكا به ميان آورده اند.
 امپراتورى خبرى 
در دست غربى هاست

رهبر انقالب اســالمى افزودند: اگر شــبيه 
قضايــاى آمريــكا در هرنقطــه ديگــر از 
دنيــا به ويژه در كشــورهايى كــه آمريكا 
با آنهــا مشــكل دارد، رخ داده بود، آن را 
رهــا نمى كردند اما امپراتــورى خبرى در 
دســت آنها اســت و تالش دارند تا ماجرا 
را تمام شده نشــان دهند، درحالى كه قضيه 

تمام نشده و دنباله دار است.

ترس  از  صهيونيست ها   
به ياوه گويى  افتاده اند

ايشــان علــت دســتپاچگى و 
سراسيمه بودن رژيم هاى وابسته 
به آمريكا در منطقه به ويژه رژيم 
ياوه گويى هاى  و  صهيونيســتى 
اخير آنها را ترس و اضطراب از 
واقعيــت افول آمريكا در محيط 
داخلى  محيــط  و  بين المللــى 

دانستند.
در  خامنه اى  آيــت ا...  حضرت 
بخــش ديگرى از سخنانشــان 
با اشــاره به اظهارات مقام هاى 
در  اروپايــى  و  آمريكايــى 
گفتنــد:  تحريم هــا،  قضيــه 
اســالمى  جمهــورى  در  اوالً 
هيچ كــس گوشــش بدهــكار 
مهمل گويى هــاى افراد بدون اســتحقاق در 
آمريكا و اروپا نيســت. ثانيًا براســاس منطق 
و اســتدالل، آمريكا و 3 كشــور اروپايى كه 
تعهدات برجامى خود را زير پا گذاشــته اند، 
حق تعيين شرط و شروط براى برجام ندارند.
ايشــان تأكيد كردند: آنها صرفًا در يك برهه 
بســيار كوتاه در اول كار، برخى از تحريم ها 
را موقتًا تعطيل كردند امــا بعداً تحريم ها را 
برگرداندند و حتى افزايش هم دادند، بنابراين 

حق گذاشتن شرط و شروط ندارند.
 ايران بايد بــراى ادامه كار برجام 

شرط بگذارد
رهبر انقالب اسالمى تأكيد كردند: طرفى كه 
حق دارد براى ادامه كار برجام شرط بگذارد، 
جمهورى اسالمى ايران است زيرا از اول به 
همه تعهدات برجامى خــود عمل كرد ولى 

آنها تعهدات خود را نقض كردند.
ايشان سياســت قطعى، غيرقابل بازگشت و 
عدول ناپذير جمهورى اسالمى درباره برجام 
را كه مورد اتفاق همه مسئوالن كشور است، 
به اين شكل بيان كردند: اگر مى خواهند ايران 
به تعهدات برجامى خود برگردد بايد آمريكا 
تحريم ها را در عمــل و نه با زبان و يا روى 
كاغذ، كًال لغو كند، آنگاه پس از راستى آزمايِى 
صحت لغو تحريم ها، جمهورى اســالمى به 

تعهدات برجامى خود باز خواهد گشت.
 مسئوالن بايد هم صدا باشند

و  مســئوالن  اســالمى  انقــالب  رهبــر 
دست اندركاران امور كشور را به اتحاد كلمه 
و هم صدايى توصيه مؤكــد كردند و گفتند: 
اتحاد كلمه مردم و همچنين مســئوالن عامل 
اصلــى عبور از بســيارى از مشــكالت در 
42 ســال گذشــته بوده و اين هماهنگى و 

هم صدايى بايد ادامه يابد.

رهبر انقالب:

اگر تمامى تحريم ها را بردارند 
به برجام برمى گرديم

ر آگهى دعوت شركت در مجمع عمومى 
عادى ساليانه (نوبت اول)

شركت خدماتى شهرك صنعتى اللجين  
(سهـامى خـاص)

 به شماره ثبت  734  و شناسه ملى 14003642464  

هيأت مديره شركت خدماتى شهرك صنعتى اللجين  

بدينوسيله از تمامى سهامداران محترم شركت دعوت به عمل مى آيد 
راس  مورخ 1399/12/03  كه  ساليانه  عادى  عمومى  مجمع  جلسه  در  تا 
ساعت 10 صبح  در آدرس شركت واقع در استان همدان ، شهرستان 
كدپستى   ، اللجين  صنعتى  شهرك  طاهرلو   جاده   ، اللجين  شهر   ، بهار 

6533179963  برگزار ميگردد حضور بهم رسانند . 
دستور جلسه :

1 ) تصويب ترازنامه و صورتهاى مالى سال 1398 
2 ) انتخاب حسابرس و بازرس براى سال مالى 1399 

3 ) تصويب بودجه پيشنهادى سال 1400 
4 ) تصويب برنامه عملياتى كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت 

5 ) تصويب آئين نامه هاى داخلى (مالى، آبرسانى، پرسنلى ، انضباطى و 
ساير آيين نامه هاى قانونى)

6 ) بررسى و اتخاذ تصميم نسبت به قسمت مشاعات عمومى شهرك 
( احداث مجتمع خدماتى و رفاهى )

و  تعريض  هزينه  از  بخشى  پرداخت  مورد  در  تصميم  اتخاذ   (  7
جدول گذارى جاده طاهرلو از انتهاى باغ رضوان تا ورودى دوم شهرك 

صنعتى اللجين توسط واحد هاى مستقر در شهرك صنعتى اللجين 
8 ) ساير موارد 

محموله هاى بعدى واكسن 30 بهمن، 10 اسفند 
 سفير جمهورى اسالمى ايران در روسيه گفت كه شرايط براى ارسال 

محموله هاى بعدى واكسن كوويد- 19به كشور فراهم شده است. 
به گزارش ايسنا، كاظم جاللى ادامه داد: محموله هاى بعدى واكسن 30 بهمن و 
دهم اسفند و فروردين ارسال مى شود و تالش بر اين است كه ميزان دوز خريد 
واكسن به ميزان بيشترى افزايش يابد.سفير كشورمان همچنين اظهار اميدوارى 
كر:د با اهتمام صورت گرفته از سوى تهران و مسكو طى 2 ماه آينده به توليد 

مشترك واكسن اسپوتنيك در ايران برسيم.

270 نماينده مجلس از سند تحول 
قوه قضاييه حمايت كردند

 «عدالت ارزش غايى در منظومه فكرى بنيانگذار كبير انقالب اسالمى 
حضرت آيت ا...العظمى امام خمينى(ره) همان حكومت عدالت است».

به گزارش ايرنا، محســن دهنوى در جلسه روزگذشته مجلس شوراى 
اســالمى بيانيه بيش از 270 نفر از نمايندگان در حمايت از سند تحول 
قوه قضاييه را قرائت كــرد كه در اين بيانيه با بيان اينكه محورى ترين 
اقدام رئيس قوه قضاييه در مــورد توجه و تأييدات مكرر رهبر معظم 
انقالب و اســتقبال نخبگان و صاحب نظران قرار گرفته اســت، افزود: 
تدوين و انتشــار ســند تحول قضايى ضمن مطالبه گــرى در مردم، 
تبلور عزم راســخ و تزلزل ناپذير دســتگاه قضايى در عينيت بخشيدن 
بــه آرمان ها و مأموريت هاى قوه قضاييه در قانون اساســى جمهورى 
اسالمى و چشم انداز روشن ترسيم شده از سوى سكان دار انقالب براى 

ايجاد الگوى تمدنى عدليه اسالمى است.
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نيش و نوش

واكسيناسيون كرونا در ايران از سه شنبه آغاز مى شود
 وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى از واردات نخســتين محموله واكسن 
اسپوتنيك وى از روســيه خبر داد و گفت: واكسيناسيون كرونا در ايران از سه شنبه 21 

بهمن در كشور با اولويت كادر بخش هاى  اى.سى.يو آغاز مى شود.
به گزارش ايرنا، ســعيد نمكى در مراسم آغاز فاز مطالعه بالينى انسانى واكسن كروناى 
رازى در وزارت بهداشت، افزود: همزمان با تالش براى توليد واكسن كرونا در داخل 
كشــور كه به روش هاى مختلف درحال انجام است، يكى از قول هاى ما به مردم اين 
بود كه زودتر واكسيناســيون را در داخل كشــور آغاز كنيم. بــراى اين كار با ارزيابى 
واكسن هاى معتبر در دنيا يكى از كم عيب ترين و كم خطرترين واكسن ها را كه واكسن 

اسپوتنيك وى روسيه بود انتخاب و وارد كرديم.

پرداخت وام هاى دانشجويى نيمسال دوم 
به زودى آغاز مى شود

 رئيس صندوق رفاه دانشــجويان وزارت علوم با اعالم اينكه براى پرداخت وام ها از لحاظ 
نقدينگى در نيمسال اول مشكلى نداشتيم و بالفاصله پرداخت وام هاى نيمسال دوم را نيز آغاز 
مى كنيم. به گزارش مهر، ناصر مطيعى افزود: در سال تحصيلى جديد اغلب دانشجويان در كنار 
خانواده هاى خود هســتند و آموزش به صورت مجازى اجرا شد و با توجه به شرايط سخت 
اقتصادى تالش كرديم كه حامى و كمك  كار دانشجويان باشيم. وى افزود: راهبرد اصلى صندوق 
رفاه دانشجويان پرداخت وام هاى دانشجويى است و خوشبختانه با مصوبه هيأت امناى صندوق 
رفاه دانشــجويان براى نيمسال اول سال تحصيلى حدود 300 ميليارد تومان اعتبار براى 5 نوع 

وام تحصيلى، وام شهريه، وام وديعه مسكن، وام ويژه دكترى و وام ضرورى درنظر گرفته شد.

ارتقاى آگاهى سايبرى دانش آموزان 
در دستور كار پليس فتا

 رئيس مركز پيشگيرى از جرايم سايبرى پليس فتا از طراحى صفحه كودكان سايبرى 
خبر داد و گفت: در اين صفحه محتواهاى آموزشــى در قالب كليپ، عكس نوشــته، 
داده نما، كتاب هاى آموزشــى و هشدارهاى پليسى به صورت روزانه در اختيار كاربران 
قرار مى گيرد. على محمد رجبــى در گفت وگو با فارس افزود: با توجه به اينكه حجم 
فعاليت آنالين كودكان در فضاى مجازى بســيار زياد بوده و در قالب اپليكيشن شاد و 
آموزش هاى آنالين فعاليت هاى خود را دنبال مى كنند، الزم اســت تا آموزش هاى الزم 
براى حضور مناسب در فضاى مجازى ارائه و بسترى فراهم شود تا كودكان و والدين 

آنها به سهولت بتوانند به اين محتوا دسترسى داشته باشند.

دنياى اقتصاد: جنس تقلبى اصالحات اقتصادى
 اومدن ابروشو درست كنن زدن چشمشو كور كردن!!

هفت صبح: روايت دست اول از تزريق واكسن
 تا تروتازه اس بايد رو هوا قاپيدش!!

همدان پيام: همدان از ليست آبى ها خط خورد
  بدون شرح!!

همشهرى: تقويت حمل ونقل عمومى در روزهاى سخت
 روزهاى سخت يا جاده هاى سخت؟!

اعتماد: تنور داغ خبرهاى برجامى
 حواستون باشــه يه وقت از شــدت حرارت تروخشك باهم 

نسوزن!!
ابتكار: اقتصاد معلق ميان خبرهاى خوب وبد

اقتصادم شده چوب دوسر طال؛ نه اين وريه نه اونورى!!
جوان: شكالت به جاى لغو تحريم ها 

 اين كام تلخ با يكى دوتا شكالت شيرين نميشه!!
شهروند: شهرهاى نارنجى دوبرابر شدند

 باز موتور رنگين كمان كرونا روشن شد!!
كليد: خبرهاى خوش از آغاز واكسيناسيون در راه است

 هزار راه نرفته!!
كيمياى وطن: پشت پرده بازار خودرو

 همه  اتفاقات از همين پشت پرده ها سرچشمه مى گيره!!
بهار: تأثير قيمت دالر بر بازار مسكن

 دالرم حكم دست راست مسكن رو داره بازى ميكنه ها!!
عجب شير: نصف خودروهاى فروش رفته احتكار شده اند
 نصفى ديگه در دست دالل هاى هميشه در صحنه!!

اقتصاد پويا: تقسيم عدالت در سهام عدالت 
 مهم  نحوه تقسيمه بقيه اش رو خدا بزرگه!!

امروز: پرداخت وام دوم كرونا به ايرالين ها 
 پس كرونا دست به خيرم شده!!

همدان پيام همدان پيام 
منتشر مى كند

براى هفدهمين بار

 سال پايانى دولت تدبير و اميد
 همدان و 42مين پيروزى 
انقالب اسالمى
 نگاهى به عملكرد 
بخش خصوصى و دولتى

ويژه ويژه 
دهه فجردهه فجر

با ما تماس بگيريد - تلفن:38264433
مصاحبه، تحليل، گزارش، عملكرد، رپرتاژ، آگهى

ويژه 42 مين سالروزپيروزى انقالب اسالمى

 برخى شــهدا چنان در عقايد و مرام دينى خود 
اســتوار بودند كه صحنه هايى مهــم از دفتر تاريخ 
ايــران را ورق زدند و موجب عزت و ســربلندى 
امروز ايران از وضعيتى وابســته و درمانده نسبت به 
ابرقدرت ها شدند. شهيد «محسن مباشركاشانى» را 
بايد يكى از شهداى اثرگذار و جريان ساز در صحنه 

قيام ملت ايران به شمار آورد.
پيش از ترور منوچهــر كازرونى و افراد ديگرى از 
نظاميان و مأموران شــهربانى، قــدرت ا... خدايارى 
استاندار همدان كه گرداننده حزب رستاخيز همدان 
و اداره كننده فعاليت هاى رژيــم پهلوى در همدان 
بود، توسط ســرباز وظيفه محسن مباشركاشانى كه 

از محافظان وى بود، ترور شد.
مباشــر كاشــانى جوان 22 ساله مشــهدى، داراى 
اعتقادات شــديد مذهبــى و از مخالفان دســتگاه 
بود. حجت االسالم غالمحســن بهرامى در اين باره 
مى  گويد: «مرحوم محسن مباشركاشانى در جلسات 
زيارت عاشوراى من شــركت مى  كرد اما من او را 

نمى شناختم. 
جمعيت زياد مى  آمد و من هم تند صحبت مى  كردم. 
اين مرحوم گويا در جلســه من بوده است. من آن 
شــب خيلى تند صحبت كردم و گفتم هر كس در 
اين راه كشته شود، شهيد است و بزرگ ترين فيض 
را به دست آورده و او گويا در آنجا شارژ مى  شود و 
دست به اين اقدام مى  زند. اين جوان باايمان، محافظ 
استاندار بود. يكى براى ما نقل كرد كه رفتار ايشان 
به نحوى بود كه استاندار گفته بود كه اين آدم(مباشر) 

خيلى مشوش است و اين سرباز را زيرنظر بگيريد».
شهيد مباشر به هيچ گروه و سازمان خاصى وابسته 
نبود و فقط براساس اعتقادهاى مذهبى و باورهاى 
دينى و وظيفه مسلمانى خود به ترور استاندار اقدام 
كــرد. وى در نامه اى به خانواده اش كه برخاســته 
از اعتقادهــاى مذهبى او بــود، از تصميم به ترور 
اســتاندار چنين نوشــت: «... من با دلى سرشار از 
عشــق به خدا و قرآن و خلق و ميهن، به خدمت 
سربازى رفته ام اما افسوس كه همه آرزوهايم نقش 
برآب شــد ... در اين موقعيت حســاس كه (بايد) 
فرزندت را هدايت كنى و به حقايق آشــنا سازى، 
بايد او را بشــورانى و منقلب ســازى و محركش 
باشى تا آگاه شود و به پا خيزد و با فدا كردن جان 
و ريختــن خون خود ثابت كنــد كه براى خدمت 
به اسالم و مســلمين آمده است و به ياد آورد كه 

زندگى عقيده است و جهاد ...».
محسن مباشر با اين بينش و گرايش دست به ترور 
زد. صبــح روز 19 آذر 1357، حــدود 5 هزار نفر 
از قشــرهاى مختلف مردم همدان در مسجد جامع 
اجتماع كرده بودند و به طرفدارى از امام خمينى(ره) 
و برقرارى حكومت اسالمى شــعار مى  دادند. آنها 
سپس رهسپار ميدان امامزاده عبدا... شدند. در آنجا 
يكى از روحانيون براى جمعيت ســخنرانى كرد و 
سپس جمعيت به تظاهرات عليه رژيم ادامه داده، به 
ســوى ميدان پهلوى به حركت درآمدند. در ساعت 
11:30 همــان روز، هنگامى كه قدرت ا... خدايارى 
استاندار همدان از منزل خارج مى  شد، توسط مباشر 

كه محافــظ منزل وى بود، هدف گلوله قرار گرفت 
و مجروح شد.

اين واقعه در گزارش شــهربانى چنين نقل شــد: 
«ساعت 11:30 روز 57/9/19، يكى از ژاندارم هاى 
نگهبان منزل استاندارى همدان، با سالح سازمانى 
(ژ 3) به طرف استاندار تيراندازى كرد كه به دست 
وى اصابــت كــرد و 2 نفر از مأموران به اســامى 
ژاندارم كيومرث خواجه ربيعى و سرپاســبان دوم 
عبدالصالــح محمدى مأمور محافظ اســتاندار نيز 
كه در صدد دفاع از اســتاندار برآمده بودند، مورد 
اصابــت گلوله قــرار گرفته و مجروح شــدند كه 
خواجه ربيعى  كيومرث  ژانــدارم  درباره  معالجات 
مؤثر واقع نشــده و فوت كرد و سرپاسبان مزبور 
در بيمارستان، بسترى و ضارب متوارى شده است 
... ساعت 16، ضارب به وسيله مأموران ژاندارمرى 
در باالى گنجنامه(كوه هاى همدان) كشــته شده و 
اســلحه و مهمات او به دســت آمده است. ضمنًا 
استاندار با هواپيماى نظامى براى معالجه به تهران 

اعزام شد».
مباشــر پس از ترور اســتاندار، به طرف كوه الوند 
متوارى شــد كه با تعقيب مأمــوران و تيراندازى 
آنها به شــهادت رسيد. حاج محمدابراهيم درفشى 
درباره شــهادت وى مى  گويد: «مباشر مظلوم كشته 
شــد. ژاندارم ها پشت سر او رفتند. ايشان به وسيله 
يك دستگاه وانت از راه عباس آباد تا گنجنامه رفته 
بود و پس از گنجنامه به ســوى تويســركان پياده 
مى  رفته كه ژاندارم ها ايشــان را تعقيب مى  كنند اما 

به او نمى رسند. از دور به او تيراندازى 
مى  كننــد و همانجا او را به شــهادت 

مى  رسانند».
جسد مباشر توسط نظاميان به بيمارستان 
اكباتــان منتقل شــد و در روز 22 آذر، 
خانواده وى كه از مشــهد آمده بودند، 
جنازه وى را تحويل گرفته، به مشــهد 

منتقل كردند. 
مردم با اجتماع در جلوى بيمارســتان 
اكباتان و با برپايى تظاهرات و سردادن 

شعار عليه رژيم، قصد تشييع جنازه مباشر را داشتند 
كه مأموران شهربانى با پرتاب گاز اشك آور و حمله 
شــديد، آنها را متفرق كردند و سپس جنازه او را به 

پدر و مادرش تحويل دادند.
با توجه به تدابير شديد امنيتى و حساسيت مقامات 
نظامــى و امنيتى همدان نســبت به انتقــال بدون 
سروصداى جنازه مباشر به مشهد و تهديد مردم از 
هرگونه همراهى با جنــازه، عده اى از روحانيون و 

مردم، جنازه وى را تا كوريجان بدرقه كردند.
بهرامــى در اين بــاره مى  گويــد: «وقتــى جنازه را 
تحويــل گرفتند، آن را به بهشــت زهرا بردند تا آن 
را بشويند و غسل دهند و سپس به مشهد ببرند كه 
البته جمعيت زياد بود و من و ســيدفاضل حسنى و 
اسدا... ملكى نيز حضور داشتيم كه از بهشت زهرا، 
سيدفاضل برگشت. من نيز احتياط كردم و به اسدا... 
ملكى گفتم تا كوريجان برويم و برگرديم اما ايشان 
مى  گفــت كه تا آوج آنها را همراهى كنيم. من گفتم 

نه، ممكن است آنجا ما را دستگير كنند و افراد بدون 
سرپرســت بمانند. من در كوريجــان براى حضار 

سخنرانى كردم و سپس به همدان برگشتيم».
مردم انقالبــى همدان در روز 21 آذر در مســجد 
جامع اين شهر، مسجد يادبودى به مناسبت شهادت 
مباشركاشــانى برگزار كردند و يــاد وى را گرامى 
داشــتند. در آن روز، تمام بازار و مغازه هاى همدان 
تعطيل شد. بدين ترتيب مردم مبارز، در راه پيروزى 
انقالب اسالمى يكى ديگر از فرزندان رشيد اين مرز 
و بوم را نثار انقالب كردند تا اين نهال، هرچه زودتر 

بارور شود. 
به گزارش ايســنا، از ســال ها پيش در همدان براى 
يادبــود اين شــهيد بزرگــوار بيمارســتانى به نام 
مباشركاشانى نامگذارى شد و در 22 بهمن سال 91

نيز از يادمان اين شهيد رونمايى شد.
* منبع: كتاب انقالب اسالمى در همدان، نوشته ابوالفتح مؤمن 
نويسنده و كارشناس مركز اسناد همدان

مرورى بر خاطرات انقالب

«مباشركاشانى» استاندار را ترور كرد
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 1300 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي آقاى مرتضى نژادمحمدى فرزند موســى به شماره شناسنامه 4020279241 صادره از كبودرآهنگ در 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه باغ و زمين محصور و 
بناى احداثى در آن به مســاحت 36896/10 مترمربع پالك 1340 فرعى از 132 اصلي واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار اراضى حســين آباد عاشورى خريدارى (وقف) از مالك 
رســمي آقاى فتح اله داريوش نظرى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 498)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/20

هادى يونسى عطوف 
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار 

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

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

برابر رأي شماره 99/1517 مورخ 99/11/05 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مهوش مرادى فرزند احمدعلى به شماره 
شناسنامه 618 صادره از اسدآباد در ششــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 81/70 
مترمربع در قســمتى از پالك 66 اصلي واقع در اسدآباد-خيابان كاشانى-كوچه كاشانى 
يك - كوچه اميركبير 16 خريداري از مالك رســمي آقاى شكراهللا امانى محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 

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

مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 481)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/05

كامران متقى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

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

برابر رأي شــماره 1298هيــأت موضوع قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بهار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي اداره كل اوقاف و امور خيريه اســتان همدان به شناسه ملى 
14003506917 در ســه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه باغ و زمين محصور و بناى 
احداثى در آن به مساحت 36896/10 مترمربع پالك 1340 فرعى از 132 اصلي واقع در 
بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار اراضى حسين آباد عاشورى خريدارى (وقف) از مالك 
رسمي آقاى فتح اله داريوش نظرى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.
 (م الف 493)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/20

هادى يونسى عطوف 
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار 

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

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

برابر رأي شــماره 99/1453 مورخ 1399/10/29 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى حمزه ضحاكى جميل فرزند على 
هاشم به شماره شناسنامه 1548 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي 
آبى به مســاحت 25252/38 مترمربع در قسمتى از 39 اصلى جهت الحاق به پالك هاى 
39/134 و 39/133 و 39/77  اصلي ملكى ديگر متقاضى واقع در اسدآباد،اراضى روستاى 
موســى آباد خريداري از مالك رسمي آقاى رضا ضابطى افخم محرز گرديده است. لذا به 
منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
 (م الف 471)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/05

كامران متقى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه 
 هيأت مديره شركت كشت و صنعت قره گل 

(سهامى خاص) 
به شماره ثبت 42 و شناسه ملى 10861109234

بدينوسيله از كليه صاحبان سهام و هيأت مديره دعوت بعمل مى آيد 
جهت شركت در مجمع عمومى عادى ساليانه و هيأت مديره مورخ 
1399/12/5 در محل شركت رأس ساعت 10 صبح حضور بهم رسانيد.

دستور جلسه:
1- رسيدگى به حساب هاى مالى و ترازنامه منتهى به 98/12/29

2- انتخاب هيأت مديره و بازرسان اصلى و على البدل با توجه به 
فوت دو تن از اعضاى هيأت مديره و سهامداران 

3- واگذارى بخش از سهام آقاى بهزاد حيدرى مهر 

محمد يوسف جعفرپور - مديرعامل شركت كشت و صنعت قره گل

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

برابر رأي شــماره 99/1452 مورخ 1399/10/29 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدعلى كوليوند فرزند بابامراد به شــماره شناسنامه 188 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 113/89 مترمربع قسمتي از پالك 66 اصلى 
واقع در اسدآباد- شهرك جانبازان- نگارستان 4 -كوچه شهيد مومنى خريدارى از مالك رسمى آقاى احمد قيلجى محرز گرديده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. (م الف 456)
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/11/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/11/20

كامران متقى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

 siasat@hamedanpayam.com

خبرگزارىخبرگزارى

آغاز عمليات اجرايى نخستين گلخانه 
هيدروپونيك استان در فامنين

 مدير جهاد كشاورزى شهرستان فامنين گفت: عمليات اجرايى نخستين 
گلخانه هيدروپونيك يا آب كشت در سطح 5 هكتار از مزارع اين شهرستان 

با اعتبار حدود 40 ميليارد تومان آغاز شد.
جعفر كاويانى دلشاد در گفت وگو با خبرنگار بازار با بيان اينكه فامنين يكى از 
شرقى ترين شهرستان هاى استان همدان است كه يك هزار و 287 كيلومتر 
مربع معادل 6/6 درصد از وســعت استان همدان را به خود اختصاص داده 
است، اظهار كرد: وسعت مراتع اين شهرستان برابر 57 هزار هكتار است كه 

حدود 6 درصد از وسعت مراتع استان همدان را دربر مى  گيرد.
وى درباره پروژه هاى كشــاورزى اين شهرستان نيز مطرح كرد: تعداد 11 
پروژه در شهرستان فامنين به مناسبت دهه فجر افتتاح و تعداد 2 پروژه نيز 

كلنگ زنى شده است.
مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان فامنين  عنوان كرد: طرح گاودارى 
شــيرى 2 هزار رأسى با اعتبار حدود 54 ميليارد تومان و با اشتغالزايى 
78 نفــر و طرح ديگر، گلخانه اى با كشــت هيدروپونيك در ســطح 5 
هكتار اســت كه با اعتبار حدود 40 ميليارد تومان در شهرستان فامنين 

كلنگ زنى شد.
وى گفت: هيدروپونيك يا آب كشت از روش هاى خالقانه توليد محصوالت 

كشاورزى بدون خاك و سم و با كم ترين نياز به آب است.
كاويانى اضافه كرد: با اين روش در هر نقطه اى از كشور مى توان هر محصول 
كشــاورزى را بدون توجه به اقليم و نوع خاك، برداشــت كرد ضمن اينكه 
با اين روش، مى توان اشــتغال زايى خوبى داشت و از هر مكانى براى توليد 

محصوالت كشاورزى بهره برد.
كاويانى دلشــاد با بيان اينكه طى طرح هاى كلنگ زنى شــده پيش بينى 
مى  شود براى 129 نفر اشتغالزايى شود، اضافه كرد: طرح هاى افتتاح شده 
شــامل 5 مورد طرح هاى آب و خاك، 2 طرح گلخانه سبزى و صيفى (در 
سطح 1/5 هكتار)، 2 واحد گوسفنددارى، يك كارخانه خوراك دام و افتتاح 

ساختمان جهادكشاورزى شهرستان فامنين است.

سرپرست استان: 
پروين قادري دانشمند

خبرنگاران:  شكيبا كوليوند
 اكرم محمدي، صفورا كاظميان
شماره تلفن: 09183149040

مديرعامل شركت آب و فاضالب همدان خبر داد:
قابليت بهره گيرى از پساب خروجى 
تصفيه خانه همدان در مصارف صنعتى

 مدير عامل شــركت آب و فاضالب اســتان همدان گفت: مطابق 
تحقيقات انجام شده، پســاب خروجى از تصفيه خانه همدان قابليت 

بهره گيرى در مصارف صنعتى، كشاورزى و زيست محيطى را دارد.
ســيدهادى حســينى بيدار در گفت وگو با خبرنگار بازار با اشــاره به 
پژوهش صورت گرفته بر روى پســاب خروجى تصفيه خانه همدان، 
گفت: اين پژوهش سال گذشــته به درخواست نيروگاه شهيد مفتح 
به انجام رسيد و بر همين اساس پساب ورودى و خروجى از نيروگاه 

مورد بررسى قرار گرفت.
وى با بيان اينكه شــركت طرف قرارداد پارامتر هاى اساســى پساب 
تصفيه خانه همدان را طى بــازه زمانى مورد نظر كنترل كرد، عنوان 
كرد: براساس بررســى هاى صورت گرفته وضعيت پساب تصفيه شده 
بسيار اســتاندارد و مطلوب است و هيچ گونه مشكل زيست محيطى 

ندارد.
حســينى بيدار با تأكيد بر اينكه مجريان در پژوهش مذكور آيتم هاى 
زيست محيطى و بهداشتى پساب را به دقت مورد ارزيابى قرار دادند، 
اظهار كرد: براساس قرارداد منعقدشده، پساب خروجى از تصفيه خانه 
و كيفيت هوا در ده نقطه از نقاط حســاس نيروگاه شــهيد مفتح در 

فصول سرد و گرم مورد ارزيابى قرار گرفت.
وى بــا بيــان اينكــه در ايــن پژوهــش بيــش از هــر چيــز 
ــرد:  ــان ك ــت، بي ــرار گرف ــورد بررســى ق ــى م آلودگى هــاى ميكروب
تمامــى  گرفتــه  صــورت  بررســى هاى  براســاس  خوشــبختانه 
پارامترهــاى مــورد ارزيابــى در حــد اســتانداردهاى مصــارف 

صنعتــى و حتــى كشــاورزى بودنــد.
مديرعامل شــركت آب و فاضالب استان همدان با بيان اينكه در اين 
ارزيابى كيفيت پساب پيش و پس از كلرزنى مورد بررسى قرارگرفت، 
گفت: كيفيت هوا نيز در نقاط پرتردد پرســنل نظير ســالن كلرزنى، 
 ،CW ميدان مركزى، ســالن غذاخورى، درمانگاه، ســاختمان هاى
راهروها، كارگاه ها، اتاق كنترل، تصفيه  خانه بهداشتى و اطراف برج ها 

ارزيابى شد.
وى با بيان اينكه نيروگاه شهيد مفتح با 270 هكتار وسعت مسئوليت 
توليد هزار مگاوات برق را عهده دار اســت، يادآور شد: پيش از ورود 
پســاب از تصفيه خانه، اين مجموعه از چاهايى با مصارف شرب براى 
خنك كنندگى برج هايشــان اســتفاده مى  كرد كــه اين خود موجب 
صدمات زيســت محيطى فراوانى به منطقه پيرامونى و دشت ها شده 
بود كه پس از اتصال به پســاب تصفيــه خانه تمامى چاه ها به جز 2

حلقه از چاه ها كه مصارف آشــاميدنى و بهداشتى دارند مابقى چاه ها 
مسدود شدند.

BOD حســينى بيدار عنوان كرد: در اين ارزيابى پارامترهايى نظير
COD ،TDS ،TSS، ، نيتريــت و نيتــرات، كــدورت، فلورايد، 
PH ســولفات، فسفات، ســولفات، فلزات سنگين و شــبه فلزات و

پســاب اندازه گيرى شــد كه پس از ارزيابى مشخص شد تمامى اين 
موارد مطابق استاندارهاى سازمان بهداشت جهانى و زيست محيطى 

هستند.
وى اعالم كرد: به دنبال تحقيقات انجام شــده مشــخص شده پساب 
خروجــى از تصفيه خانــه همدان قابليــت بهره گيــرى در مصارف 
صنعتى، كشــاورزى و زيســت محيطى را داراست و ضمن دارا بودن 

استانداردهاى الزم، هيچ گونه مشكلى در فصول مختلف ندارد.

يادداشت

 تابســتان ســالجارى بود كه معاون هماهنگى 
امــور اقتصادى اســتاندارى همــدان در بازديد از 
شــهرك بنكدارى همدان عنوان كرد كه شــركت 
شــهرك هاى صنعتى موظف اســت در زمانبندى 
مشــخص واحدهــاى ايــن شــهرك را تكميل و 
بــه بهره بــرداران تحويــل دهد و در ايــن زمينه 
شركت هاى خدمات رسان نيز متعهد شدند تا پايان 
آبان ماه انشعابات چهارگانه واحدهاى اين مجموعه 

را واگذار كنند.
طبــق گفته ظاهــر پورمجاهد واحدهــاى صنفى 
اين شــهرك بايد در اختيار افراد واجد شــرايط و 
فعاالن اصناف قرار گيرد به نحوى كه از واسطه گرى 
و واگــذارى چند واحد به يك فرد و ســودآورى از 
خريد و فــروش آن جلوگيرى شــود ضمن اينكه 
شركت شــهرك هاى صنعتى نيز بايد براى استقرار 
شعب بانكى و ديگر خدمات عمومى مورد نياز اين 

شهرك در اسرع وقت اقدام مى  كرد.
به هر حال موضوع آماده ســازى شهرك بنكدارى 
و اتصــال انشــعاب گاز، آب، برق و تلفــن به اين 
منطقه صنعتــى بايد به گونه اى پيگيرى مى  شــد 
كه طبق وعده شــركت شــهرك هاى صنعتى اين 
طرح دهه فجر بهره بردارى شود اما آنچه اين روزها 

شاهديم تحقق نيافتن وعده داده شده است.
همان ايام بود كه مديرعامل شــركت شهرك هاى 
صنعتى اســتان همدان نيز هدف از ايجاد شهرك 
بنكدارى يا شهرك صنعتى بوعلى (2) را ساماندهى 
اصناف و انتقال برخى از صنوف به اين منطقه اعالم 
كــرد و افزود اين طرح در 3 مرحله براى اســتقرار 
بنكداران مواد غذايى، لوازم خانگى و ســاير اصناف 
پيش بينى شده كه در مرحله نخست آن 400 واحد 

صنفى داير مى شود. 
محمدرضــا بادامــى درحالى از آمــاده بودن صد 
واحد صنفى اين شــهرك سخن گفت و از تكميل 
حدود صد واحد ديگر خبر داد كه معتقد بود تمام 
زيرساخت هاى الزم براى اين واحدها فراهم شده و 
پس از نصب انشعابات و پياده روسازى تا دهه فجر 

پروژه آماده تحويل مى شود.
حال با اين تفاســير با توجه به اينكه اين شــهرك 
بنكــدارى به عنوان نخســتين مجتمــع صنفى در 
غرب كشــور مطرح اســت، برآن شــديم تا پيگير 
زمان افتتاح و راه اندازى اين شــهرك شويم؛ بدين 
ترتيب در گفت وگويى با ظاهــر پورمجاهد معاون 
هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همدان و رضا 
به زارع مســئول هيأت امناى مجتمع بنكداران مواد 

غذايى هگمتان به بررسى موضوع پرداختيم كه در 
ادامه آنهــا را مى  خوانيد، البته پيگيرى ها در زمينه 
وضعيت آب و فاضالب اين شهرك بنكدارى پس از 

چندين بار پيگيرى، به نتيجه نرسيد.
 مصوب شدن موضوع انتقال بنكداران 

به شهرك در شوراى ترافيك
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار همدان در 
گفت وگو با خبرنگار بازار به برخى از مشكالت پيش 
روى شــهرك بنكداران همدان اشاره كرد و گفت: 
براى انتقال واحدها به شهرك بنكداران، موضوع در 
شوراى ترافيك شهرستان همدان مطرح و مصوب 

شد.
پورمجاهد با بيان اينكه اين انتقال واحدها به صورت 
مرحله به مرحله انجام خواهد شد، اضافه كرد: بايد 
مشكالت وضعيت فاضالب اين شهرك حل شود كه 
در اين زمينه تاكنون نيز صحبت هايى با مديرعامل 
شركت آبفا همدان داشــته ايم و اميد است تا اين 
وضعيت حل و شــهرك بنكداران به مرحله افتتاح 

نزديك شود.
وى بــا تأكيد بر اينكه اميدواريم به زودى شــهرك 
بنكــداران همدان راه اندازى مى شــود، اضافه كرد: 
پيگير تمامى مشكالت پيش روى افتتاح و راه اندازى 
اين شــهرك هســتيم تا بتوانيم در مسير رفع آنها 

قدم هاى مؤثر برداريم.
 سزاوار نيست به اين مجموعه 

در حد يك بازار نگاه كنيم
رضا به زارع نيز بيان كرد: نخســتين شهرك صنفى 
ايران به حق ابداع همــدان بوده و با اهداف بلندى 
از جمله تبديــل همدان به عنــوان ديرينه ترين و 
كهن ترين شــهر ايران، با محوريت غرب كشــور و 
تأميــن كاالهاى اساســى و مايحتاج عمومى غرب 

كشور ايجاد شده است.

مســئول هيأت امناى مجتمع بنكداران مواد غذايى 
«هگمتان بــازار» با تأكيد بر اينكــه در اين روند 
پيش درآمــدى از ايجــاد يك مركزيــت در زمينه 
اقتصادى فرهنگى مدنظر بوده اســت، عنوان كرد: 
با اين نگاه سزاوار نيست كه اين مجموعه را در حد 

يك بازار معمولى بدانيم.
وى در پاســخ بــه اينكــه آيا هم اكنــون وضعيت 
پيشــرفت فيزيكــى پــروژه مطلــوب و همكارى 
دستگاه هاى خدمات رسان براى پيشبرد اين پروژه 
مناسب بوده است؟ اظهار كرد: همكارى شركت هاى 
خدمات رسان زيرساختى با مجموعه شهرك صنفى 
هگمتان بازار، خوب است هرچند ما انتظار سرعت 
بيشترى را داشــتيم و شايد به سبب نوع نگرش و 
انتظارى است كه ما ازين شهرك دنبال مى كرده ايم 
و قادر به تبييــن ارزش و اهداف بلند آن نبوده ايم 

وگرنه به اين اطاله نمى انجاميد.
بــه زارع در ادامه ايــن موضوع خاطرنشــان كرد: 
اين شــهرك هم اكنون داراى شــبكه گاز، شبكه 
برق، شــبكه فيبرنورى، شبكه آب وفاضالب، شبكه 
دوربين هاى پايش امنيتى بوده و مدت ها است كه 
واگذارى انشــعابات آن انجام گرفته و بخشى از آن 

نيز همچنان ادامه دارد.
مســئول هيأت امنــاى مجتمــع بنكــداران مواد 
غذايى «هگمتان بــازار» با تأكيد بــر اينكه البته 
تاكنون نســبت به واگــذارى خدمــات مخابراتى 
هيچ گونــه تقاضايى صورت نگرفته اســت، يادآور 
شــد: ســطح همكارى اعضاى اين شــهرك، غالباً 
بســيار رضايت بخش بوده ولى در مواردى، ميزان 
حضور مالكان متقابًال در تناســب با ميزان حضور 
شــركت هاى خدمات رســان و همچنين شــركت 
شهرك هاى همدان بوده و تابعى از ميزان پيشرفت 

فيزيكى امور اجرايى بوده است.

 با افتتاح ناقص و تبليغاتى ميانه چندانى 
نداريم

وى ادامه داد: هرچند بنابر داليل زيادى متأسفانه 
زمان و پروســه اين پروژه بسيار طوالنى شد اما ما 
نيز اساســاً با هرگونه افتتاح ناقص و تبليغاتى ميانه 

چندانى نداريم.
بــه زارع با بيان اينكه بى اغــراق مى توان گفت اين 
شهرك، به  مرز 80 درصد پيشرفت فيزيكى رسيده 
اســت و مى توان نســبت به يك افتتاح نمادين در 
اين زمينه اقدام كرد، گفت: با توجه به حجم بسيار 
زياد تبادل كاال و ارزش بســيار قابل تأمل آن، اين 
شــهرك داراى ويژگى و حساســيت بااليى است، 
بنابراين يكى از مهم ترين اركان و پيش نياز افتتاح 

آن، ايجاد امنيت كامل است.
مســئول هيأت امناى مجتمع بنكداران مواد غذايى 
«هگمتان بازار» در اين راستا از پيشروى و تكميل 
نصب دوربين هاى پايش آن ســخن گفت و افزود: 
اين موضوع هم اكنون در شهرك بنكداران همدان 
درحال انجام است اما محصورسازى شهرك موضوع 
بســيار مهم و اساسى است كه پيش از افتتاح، بايد 
توسط شركت شــهرك هاى صنعتى همدان انجام 

گيرد.
به زارع با بيان اينكه از فرماندار شهرســتان همدان 
به عنوان رئيس شــوراى تأمين شهرستان استدعا 
داريم كه با توجه به وزن اقتصادى و اجتماعى اين 
شــهرك، از حداكثر نفوذ و اختيارات قانونى خود 
براى تأمين امنيت پايدار اين شهرك استفاده كند، 
گفت: اين شــهرك با 500 واحد كه 400 واحد آن 
به بنكداران مواد غذايى ســپرده شــده، حدود 30

هزار ميليارد ريال ارزش سرمايه گذارى دارد كه در 
مســير تبادالت موادغذايى، لوازم خانگى و مواردى 
ديگر پيش خواهد رفت بدين ســان نياز است تا با 
توجه به محوريت اين شــهرك در غرب كشــور به 

جاده خروجى اين شهرك نيز توجه ويژه اى شود.
پيشــروى  وى در ادامــه بــه وضعيــت فعلــى 
خدمات رســانى به اين شــهرك صحبت كرد و با 
بيان آنكه تا اين زمان نســبت به واگذارى خدمات 
مخابراتى هيچ گونه تقاضايى صورت نگرفته اســت، 
ميزان پيشــرفت تأمين برق شهرك را 80 درصد، 
ميزان تأمين گاز شــهرك را صد درصد و وضعيت 
پيشرفت شــبكه فيبرنورى شــهرك را 80 درصد 

عنوان كرد.
مســئول هيأت امناى مجتمع بنكداران مواد غذايى 
«هگمتان بازار» در بخــش پايانى اين گفت وگو با 

بيان اينكه كار انشــعابات آب و فاضالب شــهرك 
بنكــداران نيز 80 درصد پيش رفته اســت، اضافه 
كرد: بايد منتظر پيشــروى اين اقدامات مى مانديم 
و سپس وارد مرحله پياده روسازى و جدول گذارى 
مى شديم، كمااينكه درحال حاضر اين روند در بلوار 

پورسينا ادامه دارد.
به هرحال اين روزها چشم انتظارى براى راه اندازى 
شهرك بنكداران همدان به عنوان نخستين مجتمع 
صنفى غرب كشــور در مســير 7 ساله شدن است 
زيرا وعده ها براى تحقق در دهه فجر امسال محقق 

نشد.
حال كه نزديك به 7 ســال از اين چشــم انتظارى 
مى  گذرد، 2 ســخن قابل طرح اســت، يك اينكه 
پيشــروى ايــن پروژه به طــول انجاميــده و بايد 
بــه كيفيت اجراى ايــن طرح نيز توجــه ويژه اى 
داشــت، بدين سان اميد اســت تا در زمينه امنيت 
و محصورســازى شــهرك بنكداران نيز قدم هاى 
مناســبى برداشــته شــود زيرا تبادالت كااليى و 
بارانداز بودن لوازم خانگى، مواد غذايى و مواردى از 
اين قبيل، در اين شــهرك نيازمند امنيت و تأمين 
آن اســت؛ بنابراين از يكسو ساخت و اجراى سازه 
و ســاختمان نگهبانى و سردر ورودى شهرك بايد 
آغاز شود و از ســويى براى باال بردن سطح امنيت 
و همچنين احساس امنيت شهرك به نوعى محصور 

باشد.
همچنين بايد در كنار تبليغات مناسب براى معرفى 
اين شهرك و پيشروى مناسب تبادالت كااليى در 
آن، فكرى نيــز براى راه خروجى از اين شــهرك 
داشــت زيرا دوربرگــردان جورقان غيراســتاندارد 
مطرح شده و درصورتى كه بخواهيم حجم بخشى از 
اين تبادالت و وســايل نقليه بارى را براى بازگشت 
به ســمت اســتان هاى غربى و شهرستان همدان 
روى اين دوربرگردان بيندازيم، با مشــكالت بسيار 

ترافيكى و حتى تصادفات روبه رو خواهيم بود.
بنابراين، اميد اســت تا در كنــار تأمين آب و برق 
و گاز، جدول گذارى و پياده روســازى مناســب و 
انتقــال مناســب بنكداران به اين شــهرك به اين 
موارد نيز توجه شود تا شاهد راه اندازى يك شهرك 
بنكدارى مناسب در غرب كشور باشيم كه به لحاظ 
زيرساختى و كيفيت مثال زدنى است و يك به يك 
چراغ واحدهاى بنكدارى روشــن مى  شــود و اين 
روشــن بودن، ماندگار و موجــب محوريت همدان 
در ايــن زمينه نه تنها در غرب كشــور بلكه در كل 

كشور مى  شود.

وعده افتتاح شهرك بنكداران همدان عملى نشد

 انتظارها در مسير 
7 ساله شدن
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مسابقات دوچرخه سوارى تريال در همدان
 به مناسبت گراميداشــت پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى، يك 
دوره مسابقات دوچرخه ســوارى تريال به ميزبانى شهرستان همدان 
برگزار شد. مسابقه دوچرخه سوارى رشته تريال قهرمانى استان همدان 
به مناسبت ايام ا... دهه مبارك فجر در پيست سرپوشيده مجموعه تريال 
هيأت دوچرخه ســوارى همدان برگزار شــد. در اين رقابت ها جواد 
رحيمى پارسا در كالس 20 اينچ بزرگساالن و محمد صفرى در كالس 

20 اينچ جوانان به مقام نخست دست يافتند.
در اين رقابت ها 16 تريال سوار حضور داشتند كه در پايان در كالس 
20 بزرگساالن جواد رحيمى پارسا، سجاد عليارى و جعفر سعادت و 
در كالس 20 جوانان محمد صفرى، رســام سجادى و محمدحسين 
محمديــان به عنوان نفرات برتر معرفى شــدند. پويا ميهمى و مهدى 

حيدرى نيز داورى اين مسابقات را به عهده داشتند.
اين دوره از مسابقات به همت اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان 
و هيأت دوچرخه سوارى شهرستان و استان همدان با همكارى بخش 
خصوصى و حمايت مالى اتوگالرى مسيحا برگزار و در پايان به نفرات 

برتر جوايز نفيسى همراه با حكم و مدال قهرمانى اهدا شد.

برگزارى مسابقات هندبال ويژه بانوان
 در بخش سامن مالير

 مســابقات هندبال ويژه بانوان در گراميداشت دهه مبارك فجر در 
بخش سامن شهرستان مالير برگزارشد.

يك دوره مســابقات هندبال ويژه بانوان به مناســبت گراميداشــت 
چهل ودومين ســالگرد پيروزى شــكوهمند انقالب اسالمى ايران و 
والدت سراسر خير و رحمت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر به 
همت هيأت هندبال و مسئول نمايندگى اداره ورزش و جوانان بخش 

سامن شهرستان مالير در سالن اميركبير اين بخش برگزار شد.
دو تيم الف و ب در رده ســنى نوجوانان در اين دوره از مســابقات 
با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشــتى پيشــگيرى از شيوع ويروس 
منحوس كرونا شركت كردند و در ديدارى دوستانه در سالن اميركبير 

سامن به مصاف هم رفتند كه درنهايت با نتيجه مساوى پايان يافت.

مسابقه دوستانه وودبال در همدان
 به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر يك دوره مسابقه دوستانه 

وودبال در 2 بخش بانوان و آقايان در همدان برگزار شد.
اين مســابقات در رده ســنى آزاد و به صورت انفرادى برگزار شد و 
شركت كنندگان با رعايت كامل شيوه نامه ها و پروتكل هاى بهداشتى با 

يكديگر به رقابت پرداختند.
مســابقه مذكور كه در محل پارك مدرس همدان برگزار شد به روش 

مجموع ضربات و در پايان نفرات برتر اين رقابت معرفى شدند.
در بخش بانوان ســارا الماسى، آذر طهراندوســت و عاطفه رحيمى 

عناوين نخست تا سوم را كسب كردند.
در بخش مردان نيز على فياض و عليرضا بختيارى توانســتند عناوين 

نخست تا سوم را كسب نمايند.
شايان ذكر است در پايان مســابقه مذكور احكام قهرمانى و جوايزى 

نفيس به رسم يادبود به نفرات برتر اهدا شد.

مسابقات چهارجانبه فوتبال در اسدآباد
 يك دوره مســابقات چهارجانبه فوتبال نونهاالن به مناسبت ايام ا... 
دهه فجر توسط هيأت فوتبال شهرستان اسدآباد و با حضورتيم اكباتان 
همدان، شاهين صحنه، باشگاه عقاب و فاتح اسدآباد به صورت دوره اى 
برگزار شــد. در پايان تيم اكباتان به مقام قهرمانى رســيد و شاهين و 
فاتح به ترتيب مقام هاى دوم و ســوم را به خود اختصاص دادند و به 
تيم هاى برتر با حضور رضايى مسئول تربيت بدنى سپاه و على جمور 
سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان اسدآباد جوايزى اهدا شد..

همايش دوچرخه سوارى در اللجين 
 به مناسبت دهه مبارك فجر و به همت اداره ورزش و جوانان؛ هيأت 
دوچرخه سوارى و هيأت همگانى اللجين همايش دوچرخه سوارى با 
حضور بيش از 30 دوچرخه سوار برگزار شد و شركت كنندگان در اين 
همايش مسير ميدان صنايع دستى تا گلزار شهدا را ركاب زدند. در پايان 
اين همايش به 3 نفر از شركت كنندگان به قيد قرعه هدايايى اهدا شد.

مسابقه تيراندازى با كمان در تويسركان
 مسابقه تيراندازى با كمان در تويسركان به مناسبت گراميداشت دهه 

فجر و هفته زن در تويسركان برگزار شد.
مسابقه تيراندازى با كمان در محوطه بيمارستان وليعصر تويسركان با 
حضور رئيس بيمارستان و اعضاى هيأت تيراندازى با كمان شهرستان 
تويسركان و حدود 40 نفر از كاركنان عالقه مند برگزار شد و در پايان 

از نفرات برتر با اهداى جوايز قدردانى شد.
محسن شايسته سرپرســت اداره ورزش و جوانان تويسركان در اين 
مورد گفت: اين مســابقه به پــاس قدردانى از زحمــات كادر درمان 

شهرستان تويسركان در مبارزه با بيمارى كرونا برگزارشده است.

مسابقات دارت بسيجيان در تويسركان
 به مناســبت گراميداشــت دهه فجر يك دوره مسابقات دارت بانوان 
بســيجى در سالن ورزشى غدير تويسركان برگزار شد. در اين مسابقات 
13 نفر شركت كننده با هم به رقابت پرداختند كه در پايان مسابقات زينب 
سورى مقام نخست را به خود اختصاص داد، هانيه زنگنه دوم شد و مريم 

صلح ميرزايى مقام سوم را به دست آورد و از نفرات برتر قدردانى شد. 

كاراته كاهاى ناشنواى همدانى 
خوش درخشيدند

  در شــانزدهمين دوره مســابقات بين المللى كاراته ايران زمين، 
كاراته كاهاى ناشــنواى همدانى با كسب يك مدال طال و يك مدال 

برنز خوش درخشيدند.
على زيورى رئيس هيأت ورزش هاى ناشــنوايان از كسب توسط 
كاراته كاهاى ناشنواى همدانى در مسابقات بين المللى كاراته خبر 

داد.
شــانزدهمين دوره مســابقات بين المللــى كاراتــه ايــران زمين 
به صورت مجازى برگزار شــد، ناشنوايان همدانى موفق به كسب 
يــك مدال طال توســط فاطمه ملكوتى و يك مدال برنز توســط 

شدند. ملكوتى  زهرا 
درخشــش مقتدرانــه خانم هــا فاطمــه ملكوتى و زهــرا ملكوتى 
كاراته كاهاى ناشــنواى همدانى در مسابقات بين المللى كاراته ايران 
زمين، نشان ديگرى از شايســتگى ها و توانمندى هاى جوانان رشيد 

اين سرزمين است. . 
مسابقه دوستانه مينى گلف در همدان

 يك دوره مسابقه دوستانه مينى گلف به مناسبت گراميداشت دهه 
مبارك فجر برگزار شد.

اين مســابقه در محل ســايت تخصصى مينى گلف همدان واقع در 
مجموعه ورزشــى شــهيد عليرضا شمســى پور در بخش آقايان و 

به صورت انفرادى برگزار شد.
مســابقه مذكور با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى در 9 ميدان و 
به روش مجموع ضربات انجام شد كه در پايان آريا قهرمانى، آرمان 
بختيارى و مســعود جامه بزرگ توانستند عناوين نخست تا سوم را 

ازآن خود كنند.
گفتنى است به نفرات برتر اين رقابت جوايز نفيسى از سوى دهكده 

تفريحى ورزشى توريستى گنجنامه به رسم يادبود اهدا شد.

دونده  نابيناى همدانى عازم امارات شد
 دونده و مربى نابينا و كم بيناى اســتان همدان در تركيب تيم ملى 
كشــورمان روز گذشته براى حضور در مســابقات بين المللى راهى 

امارات متحده عربى شد.
رئيس هيأت نابينايان و كم بينايان اســتان بــا اعالم اين خبر به ايرنا، 
گفت: دووميدانى كاران نابينا و كم بينا براى كســب ســهميه ورودى 
بازى هاى پارالمپيك توكيو و تأييد كالس بندى ساعت 2 بامداد امروز 

عازم امارات شدند.
ســميه ســهيلى اظهــار كــرد: علــى نجيمــى دونــده مــاده دوى هــزار 
ــا  ــن رقابت ه ــدان در اي ــوش هم ــده ملى پ ــا نماين ــر تنه و 500 مت

اســت.
وى اضافه كــرد: همچنين مهدى رحيمى يكــى از مربيان مطرح و 
باتجربــه همدان نيــز در قالب كادر فنى تيم ملى به اين مســابقات 

اعزام شده است.
مســابقات بين المللى پارادووميدانى براى كســب ســهميه ورودى 
بازى هاى پارالمپيك توكيو و تأييد كالس بندى پزشكى از 18 تا 26

بهمن جارى در شهر فزاع امارات برگزار مى شود.
نجيمى يكى از شــانس هاى اصلى براى كسب ســهميه پارالمپيك 
به شــمار مى رود. وى سابقه كســب مدال هاى رنگارنگ آسيايى و 

بين المللى را در كارنامه خود دارد.

مسابقات طناب زنى و طناب كشى 
در مالير

 مســابقات طناب زنى و طناب كشى گراميداشت دهه مبارك فجر 
به همت هيأت روستايى و بازى هاى بومى محلى شهرستان مالير در 

سالن ورزشى وليعصر(عج) اين شهرستان برگزار شد .
در بخش طناب زنى سبحان رشيدى از بخش مركزى به مقام قهرمانى 
دست پيدا كرد و در بخش طناب كشى تيم قلعه ميرفتاح رتبه برتر و 

مقام قهرمانى اين دوره از مسابقات را ازآن خود كرد .
در پايان اين مســابقات به نفرات و تيم هــاى برتر جوايزى به پاس 

قدردانى اهدا شد .

مسابقات اسكيت در دهه فجر
 مسابقات قهرمانى اسكيت فرى اســتايل شاخه (اسپيد اساللوم) 
استان همدان به مناسبت دهه مبارك فجر در 2 بخش آقايان و بانوان 

با حضور 60 شركت كننده برگزار شد.
*در پايان اين رقابت ها نفرات برتر بانوان وآقايان معرفى شدند.

رده سنى 6 تا 8 سال مردان: 
1- صدرا ظفرى، 2- سپنتا غالم حسينى و 3-پرهام مرادى 

رده سنى 8 تا 10سال مردان: 
1- آراد فرهمند، 2- على شهبازى و 3- محمدماهان صحبتى

رده سنى 10 تا 14 سال مردان:
1- آرمان مدديان، 2-برديا حنيفه و 3-آرتين عبدالملكى 

رده سنى 14 به باال مردان:
1- اميرحسين محمدظاهرى، 2- عرشيا عطاييان و 3-پارسا مرادى 

رده سنى 6 تا 8 سال بانوان: 
1- مهراوه حاتمى، 2-گيسو نظرى و 3-مرسانا خزايى

رده سنى 8 تا 10 سال بانوان:
1- آريسا سليمانى، 2- تارا حمزه لو و 3- آيدا بشيرى

رده سنى 10 تا 14 سال بانوان:
1- ساغر ظهورى، 2-آزاده آقامحمدى و3 - آيرين لهونى 

رده سنى 14 به باال بانوان:
1- تينا نظرى، 2-مريم رضايى و3 -سعيده زارعى
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پيشخوان
قهرمانان بدمينتون استان معرفى شدند

 برترين هاى مسابقات بدمينتون گراميداشت جام فجر استان معرفى 
شدند.

يك دوره مسابقات بدمينتون گراميداشت جام فجر استان با حضور 60
ورزشكار در 5 رده ســنى از شهرهاى همدان، مالير و بهار به مدت 2

روز در سالن ورزشى حجاب برگزار شد.
در اين دوره از مسابقات و در رده سنى نونهاالن، «مهديار فرمانى، نيكان 
سورى، اميررضا بشرى و مهدى منافى» به ترتيب اول تا سوم شدند؛ در 

رده ســنى نوجوانان نيز «حســام رحمانى و عرشيا اديب پور» به ترتيب 
در جايگاه نخســت و دوم قرار گرفتند و «وحيــد محمودى و محمد 

آريان بتوئى» نيز به طور مشترك سوم شدند.
همچنين در رده جوانان «مبين دهبانى» مقام نخســت را ازآن خود كرد، 
«اميررضا يعقوبى» بر سكوى دوم و «آرمين ترك و محمد سرميلى» نيز 

به صورت مشترك بر سكوى سوم ايستادند.
در مسابقات رده سنى بزرگساالن زير 35 سال نيز «سعيد روحى و امين 
گروسيان» به ترتيب اول و دوم شدند و «على پرخو و ياسين ترابى» نيز 

به صورت مشترك در رده سوم قرار گرفتند.

در رده زير 35 سال دوبل نيز «مبين دهبانى، على پرخو، على جهانگيرى، 
سعيد روحى، اميرمهدى راعى و مهدى توتونچى نيز عناوين برتر (اول 

تا سوم) را ازآن خود كردند.
رقابت هاى رده سنى 35 تا 45 ســال دوبل پيشكسوتان نيز با قهرمانى 
«امير نادرى و مهدى توتونچى» به پايان رســيد، «جالل وفايى و بهروز 
نوروزى» مقام دوم و «اميرحســين نجومى و فرهاد احمدى» نيز ســوم 
شدند. در رده سنى باالى 45 ســال پيشكسوتان دوبل نيز «محمدرضا 
رجبى و سعيد پاك نژاد، مسعود بابكيان، عليرضا كريمى جاويد و «امير 

حيدرى و عليرضا ورشوچى» در رده نخست تا سوم قرار گرفتند.

بانوان همدانى رژه 
خودرويى برگزار كردند

 در راســتاى گراميداشت روز زن 
و دهه مبارك فجر بانــوان اتومبيلران 
همدانى با 50 دســتگاه انواع خودرو 
مســير ده كيلومتــرى را در همــدان 

پيمودند.
خودرو هــا درحالى كه با پرچم مقدس 
جمهورى اسالمى ايران و بادكنك هايى 
آذين بندى شده بود مسير ده كيلومترى 
از ورزشــگاه شهيد شمسى پور همدان 
به، ميدان قائم، چهارراه پژوهش، بلوار 
بعثت و مســير برگشت تا ورزشگاه را 

با سرعت كم طى كردند.

رژه خودرويى دهه فجر 
در نهاوند

سالگرد  چهل ودومين  به مناســبت   
پيــروزى انقالب اســالمى همزمان با 
موتورسوار  از 200  بيش  سراسركشور 
و 50 خــودرو در روز 22 بهمــن رژه 

باشكوهى در نهاوند برگزار مى كنند.
اين همايش بزرگ با همكارى رئيس هيأت 
اتومبيلرانى و موتورســوارى، فرماندارى، 
سپاه ناحيه، نيروى انتظامى، اداره ورزش و 
جوانان، سازمان تبليغات اسالمى و ساير 

ادارات نهاوند برگزار مى شود.
اين مراســم ساعت 9 صبح از جلو در 
فرماندارى به سمت مركز شهر و گلزار 
شهداى باغ بهشــت برگزار مى شود و 
شركت براى عموم مردم و عالقه مندان 
آزاد است. همچنين به قيد قرعه به ده 
نفر از شــركت كنندگان از طرف اداره 
ورزش و جوانان هدايايى اهدا مى شود.

مسابقات تنيس روى 
ميز در روستاى عين آباد 
 به مناســبت گراميداشت دهه فجر 
يك دوره مســابقات تنيــس روى ميز 
و فوتبال دســتى در روستاى عين آباد 

شهرستان درگزين برگزار شد.
يك دوره مســابقات تنيس روى ميز و 
فوتبال دســتى در محــل خانه ورزش 
روســتاى عين آباد به مناسبت دهه فجر 

برگزار شد. 
در اين رقابت هــا على حيدرى و نيما 
حيــدرى در تنيس روى ميــز و طاها 
حســينى و هادى حســينى در فوتبال 
دســتى به عنوان نفرات برتــر معرفى 
شــدند كه از طرف هيأت عشايرى و 
برتر  ورزشكاران  به  درگزين  روستايى 

جوايزى اهدا شد.

برگزارى مسابقات 
بدمينتون مادر و دختر

 به مناســبت گراميداشت روز مادر 
مسابقات بدمينتون مادر و دختر استان 

برگزار شد.
به مناســبت گراميداشــت روز مــادر 
مســابقات بدمينتــون مــادر و دختر 
اســتان به صــورت دونفره در ســالن 
حجاب بــه ميزبانى هيــأت بدمينتون 
اســتان همدان برگزار شــد. در پايان 
اين رقابت ها تيم مريم رســالتى و آوا 
شهبازى به عنوان نخست دست يافتند، 
تيم راضيه صائمين و گلسا وفاجو دوم 
شدند و تيم صفورا صابريون و طهورا 
ســياح زاده مقام سوم مســابقات را به 

خود اختصاص دادند.

مسابقات اسكواش 
بانوان استان برگزار شد

 به مناســبت گراميداشت دهه فجر 
مسابقات اسكواش بانوان استان در رده 
جوانان در  نوجوانان و  نونهاالن،  سنى 

كورت شهيد شمسى پور برگزار شد.
در اين مســابقات پرنيــان صلواتيان، 
پارميدا خوشــندى و باران حسنى در 
رده سنى كمتر از 15 سال، زهرا ملكى، 
فاطمه رسولى ثمر و نسترن صفى ئى در 
رده ســنى 15 و مولود اصفهانى، سارا 
صفايى و راحله محمدى در رده سنى 
باالى 30 ســال به عنــوان نفرات برتر 

معرفى شدند.

 هفته دوم مسابقات فوتبال ليگ برتر استان 
با انجام 4 بازى دنبال شــد و تيم هاى شهداى 
باباعلى بهار، علم و ادب همدان و مهر همدان 

حريفان خود را شكست دادند.
ايــن رقابت هــا كه در ورزشــگاه شــهيد 
شمســى پور همدان برگزار مى شود، ابتدا تيم 
فوتبال شــهداى باباعلى در مصاف با كوالك 
سرخ تويســركان به برترى 2 بر صفر رسيد. 
نيمه نخســت اين بازى با تساوى بدون گل 
به پايان رسيد اما در نيمه دوم شاگردان حميد 
شانه اى 2 بار موفق به گلزنى شدند تا با كسب 
3 امتياز اين بازى خــود را در صف مدعيان 

ببينند.
در ايــن بازى على موصلى مهاجم شــهداى 
باباعلى بهار در دقايق 70 و 73 دوبار اقدام به 
گلزنى كرد تا كوالك سرخ با شكست همدان 

را ترك كند.
در ديگر بــازى تيم علم و ادب همدان موفق 
شــد با نتيجه 3 بر يك از ســد تاالر وحدت 

بگذرد.
در اين ديدار شــاگردان باقــر جنتى در علم 
و ادب فوتبــال روان و خوبــى را به نمايش 
گذاشــتند. در اين ديدار ابتدا مهدى قلى زاده 
مهاجم علم و ادب در دقايق 24 و 35 ، 2 بار 
اقدام به گلزنى كرد تا نيمه نخســت با برترى 

علم و ادب به پايان برسد.
با آغاز نيمه دوم تيم تاالر وحدت براى جبران 
گل هاى خورده تالش بيشــترى انجام داد و 
در دقيقه 62 بــازى ابراهيم يارمطاقلو فاصله 
را به حداقل رساند. اين تيم براى گل مساوى 
تالش خــود را مضاعف كرد امــا در دقايق 
پايانى اين تيم علم و ادب بود كه گل سوم را 
زد و بهنام رسولى در دقيقه 90 زننده گل سوم 
بود و علم و ادب 3 امتياز بازى را كسب كرد.
در سومين بازى اين هفته 2 تيم صنايع دستى 
اللجين و پاسارگاد نوين نهاوند به تساوى يك 

بر يك رسيدند.
در ايــن ديدار ابتدا تيــم نهاوند در دقيقه 36
بازى به گل رســيد، على اكبر احمدوند زننده 
گل نهاوندى ها بود و سپس در دقيقه 80 تيم 
صنايع دستى گل مســاوى را توسط عليرضا 

شيرى به ثمر رساند.
در دقايق پايانى بازيكنان 2 تيم با هم درگيرى 
فيزيكــى پيــدا كردند كه بــا دخالت نيروى 
انتظامــى قائله به پايان رســيد اما با توجه به 
اينكه شــرايط ادامه مسابقه مقدور نبود بازى 
در دقيقه 2+90 تعطيل و پرونده اين مســابقه 

به كميته انضباطى ارجاع شد.
در آخريــن ديدار هفته دوم نيــز 2 تيم مهر 
همدان و ستاره سرخ تويسركان به مصاف هم 

رفتنــد كه در نهايت تيم مهــر به برترى 2 بر 
صفر رسيد.

ايــن بازى كه تا دقايق پايانى مســاوى پيش 
مى رفت در نهايت در وقت هاى تلف شــده 
شــاگردان مصطفى اميرآبــادى 2 گل به ثمر 
رساندند. امين رحيمى در دقيقه 2+90 و عادل 
شهابى در دقيقه 6+90 گل هاى تيم مهر را به 

ثمر رساند.
پــس از پايــان هفته دوم تيم صنايع دســتى 
اللجين، شــهداى باباعلى (شــيراك) و مهر 
همدان با يك برد و يك تســاوى و كســب 
4 امتيــاز به ترتيب در جدول رده بندى اول تا 
سوم هستند و تيم كوالك نيز بدون امتياز در 

انتهاى جدول قرار دارد.
در ادامــه اين رقابت ها و در هفته ســوم روز 
پنجشنبه 23 بهمن ماه ابتدا مهر همدان از تيم 
صنايع دستى اللجين پذيرايى مى كند و سپس 
تيم ستاره سرخ تويسركان و شهداى باباعلى 

به مصاف هم مى روند.
روز جمعه نيز با انجام 2 ديدار اين رقابت ها 
دنبال مى شــود و كوالك ســرخ تويسركان 
با علــم و ادب همدان بــازى مى كند و در 
آخريــن بازى نيز تيم هاى پاســارگاد نوين 
نهاوند و تاالر وحدت همدان با هم مسابقه 

خواهند داشت.

 تيم واليبال ســروقامتان همــدان براى 
صعــود به جمع 4 تيم نيمه نهايى، امروز در 
ديدارى ســخت و سرنوشت ساز به مصاف 

عقاب ملل اردبيل مى رود.
مرحله پلى آف واليبال دســته نخست ليگ 
باشگاه هاى كشــور كه در گرگان آغاز شده 
بود امروز مرحله نخســت خود را پشت سر 
مى گــذارد و چهره 4 تيم راه يافته به مرحله 

نيمه نهايى مشخص خواهد شد.
در اين مرحله تيم هــاى هوادار تهران، مس 

رفســنجان، عقــاب اردبيل، ايران شــيت 
بابلسر،  توپكاى  خراســان،  فوالد  چالوس، 
پاس گرگان و ســروقامتان همدان، حضور 
دارند. در اين مرحله تيم سروقامتان همدان 
در نخستين بازى به مصاف تيم عقاب ملل 
اردبيل رفت و اين بازى را 3 بر يك واگذار 
كرد. شاگردان على باب الحوائجى روز شنبه 
گذشــته در بازى دوم با نمايش بازى زيبا و 
قابل قبول موفق شــدند با حســاب 3 بر 2

پيروز شوند و ســر نوشت را به بازى سوم 

و امروز بكشانند.
ســروقامتان همــدان بــا هدايــت علــى 
باب الحوائجــى و مديريت مســعود محبى 
در مرحلــه گروهى با ارائه بازى هاى خوب 
موفق شدند جواز حضور در مرحله پلى آف 
را كسب كند وحاال براى رسيدن به مقصود 
تنها يك بازى حســاس پيش رو دارند كه با 
موفقيت در بــازى امروز مى توان به حضور 
تيم واليبــال همدان در ليــگ برتر پس از 

سال ها ركود اميدوار شد.

 مرحله دوم مســابقات فوتبال جام حذفى 
قهرمانى باشگاه هاى كشور «حماسه آزادسازى 
خرمشهر» روز گذشــته با انجام 14 بازى در 
شــهرهاى مختلف دنبال شــد كه در يكى از 
ايــن ديدارها پاس همــدان ميزبان تيم ميعاد 

پارس آباد مغان بود.
اين ديدار در ورزشــگاه شهيد حاجى بابايى 
مريانج برگزار شــد و تيم پاس موفق شد در 
يك بازى يكطرفه حريف خود را با شكست 

سنگينى بدرقه كند.
در اين ديدار مهدى پاشــازاده سرمربى پاس 
بــه بازيكنانى چــون احمد مهرابــى، امين 

كاشــفى، ميــالد داوودى، محمــد عنايتى، 
شــيروند(ميالد  شــهريار  رضايى،  رســول 
رضايى)،  كاظمى(سيامك  مهران  حسن پور)، 
ابوالفضــل زمردى(عرفــان فتاحى)، عليرضا 
شــكوهى، رضا ايار(شاهين اخوى) و موسى 

شهبازى(محمدعلى اكبرخواه) ميدان داد.
در نيمه نخست بازى 2 تيم فوتبال متعادلى را 
به نمايش گذاشتند و ابتدا عليرضا شكوهى پور 
براى پاس گلزنى كرد، سپس محمد اصالنى 

بازى را برابر كرد.
در نيمه دوم پــاس بازى بهترى را به نمايش 
گذاشت و توپ و ميدان را در دست گرفت و 

از اين برترى نهايت سود را برد و3 بار ديگر 
دروازه ميهمان خود را گشود. رسول رضايى، 
محمدعلــى اكبرخواه و عرفان فتاحى گلزنان 
ديگر پاس در اين بازى بودند، درنهايت پاس 
بــا نتيجه 4 بر يك به پيروزى رســيد تا گام 

نخست را در جام حذفى محكم بردارد.
مرحله ســوم جام حذفى بــا حضور 14 تيم 
صعودكــرده از اين مرحله به همــراه 15 تيم 
دسته اولى امروز قرعه كشــى خواهد شد تا 
تيم ها حريفان خود را شناسايى كنند. حريف 
پــاس در اين مرحله عصر امروز مشــخص 

خواهد شد.

ليگ برتر استان به روزهاى حساس 
نزديك مى شود 

امروز بازى سرنوشت سروقامتان همدان 

مسابقات تنيس در فامنين
 مسابقات تنيس به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر در شهرستان فامنين برگزار شد.

به مناسبت گراميداشت چهل ودومين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى با همكارى هيأت تنيس شهرستان و سازمان مردم نهاد كارآفرينان جوان يك 
دوره مسابقات تنيس با حضور 15 ورزشكار در سالن ورزشى شهداى روستاى اصله از توابع شهرستان فامنين برگزار شد.

در پايان اين رقابت ها محمد سهرابى مرفه، پيام سهرابى مرفه و اميرحسين سهرابى مرفه عناوين برتر را كسب كردند و حكم قهرمانى و جوايزى 
به رسم يادبود دريافت كردند.

در جام حذفى باشگاه هاى كشور

پاس گام اول را محكم برداشت
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اجراى طرح كتابرسان در مالير 
 مالير-خبرنگار همدان پيام: در پى شيوع گسترده 
ويروس كرونا و ضرورت خدمت رسانى به مخاطبان 
كتابخانه هاى عمومى، در آئينى، طرح كتابرســان در 

مالير افتتاح شد.
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرســتان مالير 
بــا اعالم خبــر فوق، گفــت: اين طرح در اســتان 
همدان با همكارى 3 كتابخانه مركزى شهر همدان، 
كتابخانه هاى عالمه مجلســى و شــهيد بهشتى در 

شهرستان مالير برگزار مى شود.
 سيدمهدى آخشيك با بيان اينكه در پى شيوع گسترده 
ويروس كرونا و ضرورت تداوم خدمت رســانى به 
مخاطبان محتــرم كتابخانه هاى عمومى اين طرح به 
اجــرا درخواهد آمد ، افزود: در اين طرح مخاطبان با 
3 روش ارســال پيامك، تماس با كتابخانه هاى مورد 
اشــاره و يا از طريق صفحه اصلى پورتال اداره كل 
كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان مى توانند كتاب 
مورد نظر خود را تقاضــا و ثبت نمايند و همكاران 
ما در روز و ساعت مشخص تعيين شده كتاب را به 

ايشان تحويل مى دهند.
آخشــيك بيان كــرد: در نظــام مقدس اســالمى 
خدمت رســانى بهتر به عموم مردم يكى از وظايف 
مهم هر سازمانى است و بسيار خرسنديم كه در ايام 
دهه مبارك فجر امســال و با وجود شيوع ويروس 

كرونا، اين طرح در شهرستان اجرا مى شود.
گفتنى است اين طرح با حضور احمد اكبرى فرمانده 
بسيج ادارات، اصناف و كارخانجات، آقابيگى معاون 
علمى-پژوهشى ســپاه ناحيه مالير، محمد فتحى از 
يادگاران دفاع مقدس، رئيس اداره راه و شهرســازى 

و رئيس اداره فرهنگى شهردارى مالير برگزار شد.

مبارز زندانى پيش از انقالب در همدان 
مطرح كرد

اثرگذارى هنر نمايش در روند 
مبارزه مردم با رژيم پهلوى 

در همدان
 پيشكســوت هنرى تئاتر و مبارز زندانى پيش 
از انقــالب در همدان، تأثيرگذارى هنر در افزايش 
روحيه مبارزين پيش از انقالب را بسيار بااهميت 

دانست.
سيدجواد مساوات اظهار كرد: برخى از فعاليت ها از 
مدرسه و دوران دانشجويى آغاز مى شود، ما نيز تئاتر 
را از ســال 1356 با تعدادى از دوستان در شرايطى 
كه هنــوز رژيم شاهنشــاهى و اختنــاق آن وجود 
داشت آغاز كرديم. وى با بيان اينكه در يك نمايش 
رفتارهاى غيرانســانى نيروهاى ساواك و دستگيرى 
مبارزان را اجــرا كرديم، ادامه داد: به اتفاق ده نفر از 
دوستان دانشــجو، تئاتر مناجات يك رزمنده مبارز 
انقالبى را به روى صحنــه برديم كه در اين نمايش 

اين مبارز زير شكنجه هاى ساواك قرار مى گرفت.
مساوات افزود: اجراى اين نمايش ها بيش از 8 روز 
طول كشيد و همزمان نمايشگاه هاى كتاب هم برگزار 

كرديم كه مورد استقبال مردم قرار گرفت.
اين پيشكســوت تئاتر كه در ســال 56 دانشجوى 
دانشكده كشاورزى دانشگاه بوعلى بوده با تأكيد بر 
اينكه روحيه جوانى سرشــار از نشاط است، اظهار 
كرد: دوســتانى همچون شهيد ســماوات و شهيد 

توپچى در اين نمايش ما را همراهى مى كردند.
وى  افــزود: حضور و اســتقبال از نمايش به حدى 
بود كه تانك نظامى در مقابل دانشــگاه قرار دادند تا 

نمايش متوقف شود. 
وى ادامه داد: اجراى نمايش بســيار با استقبال مردم 
مواجه شــد و از آنجا كه بنده نقش مأمور ساواك را 
بازى مى كردم مردم نگاه خوبى به نقش ساواكى كه 

من اجرا مى كردم نداشتند.
مساوات با بيان اينكه وضعيت كنونى تئاتر با گذشته 
آن قابل مقايسه نيست، افزود: عرصه هنر زبانى گويا، 
صريح و داراى بعد مبارزاتى است، هنر تئاتر به دليلى 
ويژگى هاى ذاتى نظير شــفافيت، صراحت و رو در 
رويى با مردم مى تواند نقشــى مهم در ارائه مفاهيم 

انقالبى داشته باشد.

 مشمولين دريافت تسهيالت حوزه فرهنگ، گردشگرى 
و ورزش به بانك ها مراجعه كنند 

تمديد دريافت تسهيالت كرونايى تا نيمه اسفند

 مشــمولين دريافت تســهيالت كرونايى ويژه بخش هاى فرهنگ، 
گردشگرى و ورزش تا نيمه اســفندماه فرصت مراجعه شان به بانك ها 

تمديد شد.
معاون اقتصــادى رئيس جمهور گفت: با توجه به اينكه همه منابع الزم 
براى تسهيالت كرونايى جذب نشده و به خاطر محدوديت هاى ترددى، 
تسهيالت ويژه بخش هاى فرهنگ، گردشگرى و ورزش تا نيمه اسفندماه 

فرصت مراجعه شان به بانك ها تمديد شد.
معاون اقتصادى رئيس جمهور پس از جلسه ستاد ملى مبارزه با بيمارى 
كرونــا، با بيان اينكــه زمان مراجعه بنگاه هاى آســيب ديده از كرونا در 
3 بخــش فرهنگ، گردشــگرى و ورزش تا نيمه اســفندماه به بانك ها 
تمديد شــد، گفت: همه ويژگى ها و شرايط استفاده از اين تسهيالت در 
آئين نامه هاى مختلف به تصويب رسيده است و افراد مى توانند به سايت 

آثار اقتصادى كرونا نيز مراجعه كنند. 
محمد نهاونديان گفت: در اين جلسه در 2 قسمت تصميماتى براى 
مواجهه با آثار اقتصادى كرونا گرفته شــد؛ يك قســمت اعتباراتى 
كه تخصيص يابد و پرداخت هاى مســتقيمى كه بايد صورت بگيرد 
چــه به خانوار ها و چه به بخش بهداشــت و درمان براى مقابله با 
اين بالى جديد و بخش دوم تسهيالتى كه در اختيار كسب وكار ها 
قرار بگيرد، با اولويت بخش هايى كه بيشــترين آسيب و صدمه را 

متحمل شدند. 
نهاونديان ادامه داد: در همين راستا هم به بخش حمل و نقل كمك شد 
و هم درباره وديعه مسكن، تسهيالتى در اختيار قرار گرفت و همچنين 
يك مرحله تسهيالت اشتغال محور در اختيار 14 حوزه شديدا آسيب پذير 
قرار گرفت كه قســمتى از اين جذب شــده و به هرحال يك كمكى به 

بخشى از بنگاه ها شد و بخشى از اشتغال ها حفظ شدند. 
معاون اقتصادى رئيس جمهور عنوان كرد: در مرحله دوم تصميم گرفته 
شــد، تســهيالت بنگاه محور به حوزه هاى صاحب اولويت داده شود و 
براســاس بررسى  كه صورت گرفت حوزه فرهنگ يكى از اين حوزه ها 
بود. مراكز نمايشــى، هنزمندان و مراكز ســينمايى و توليد رسانه اى و 
ناشــران و كتابفروش ها با تشــخيص و اولويت گذارى  كه در وزارت 

فرهنگ ارشاد اسالمى صورت گرفته بود.
نهاونديان اضافه كرد: بخش ديگرى كه بســيار آســيب پذير شده بود، 
گردشــگرى بود كه نه فقط عيد پارسال را از دست دادند حتى عيد 98

هم به دليل آن ســيالب هاى شديدى كه در كشور رخ داد، اين بخش در 
عيد 98 هم نتوانســت كســب درآمد الزم را داشته باشد و عيد 99 هم 

كرونا پيش آمد. 
وى گفــت: تصميماتى درباره تســهيالت ويژه در بخش گردشــگرى 
گرفته شــد و مراكز گردشگرى، بومگردى ها و ارائه كنندگان خدمات و 
رسانه هايى كه در اين رابطه كار مى كردند؛ با تشخيص و اولويت گذارى  
كه وزارت ميراث فرهنگى كرده بود، در كارگروه اقتصادى تأييد شــد و 

بعد به ستاد آمد و در ستاد ملى كرونا تصويب شد. 
نهاونديان با بيان اينكه بخش سوم ورزش بود، افزود: اماكن ورزشى جزو 
آنهايى بودند كه زودتر از همه تعطيل شدند و مالحظات بهداشتى در آنها 
شــديدتر بود و الزم بود به آنها كمك شود و تسهيالتى هم براى بخش 
ورزش درنظر گرفته شــد.  معاون اقتصادى رئيس جمهور عنوان كرد: 
تصميمات اتخاذ شده از مرحله دوم عملى شده و در برخى از اينها موعد 
مراجعــه بنگاه ها به بانك ها تا پايان دى ماه و برخى هم تا بهمن ماه بوده 
است؛ در جلسه ستاد ملى كرونا تصميم گرفته شد با توجه به اينكه هنوز 
همه اين منابع جذب نشده است؛ مراجعه 3 بخش فرهنگ، گردشگرى 

و ورزش تا نيمه اسفندماه به بانك ها تمديد شد. 
وى در ادامه گفت: از تالشگران و فعاالن اقتصادى اين حوزه ها دعوت 
مى كنم حتما بــه بانك ها مراجعه كنند؛ البته همه ويژگى ها و شــرايط 
اســتفاده از اين تســهيالت در آئين نامه هاى مختلف به تصويب رسيده 
است و افراد اگر عالقه مند باشند، مى توانند به سايت آثار اقتصادى كرونا 
مراجعــه كنند.  معاون اقتصادى رئيس جمهور عنــوان كرد: از عزيزان 
در سيستم بانكى كشــور كه حقيقتا در كنار ديگران مثل كادردرمانى و 
بهداشتى بسيار زحمت كشيدند، تشكر مى كنيم. اميدواريم اين همكارى 
ادامــه يابد تا با ايــن منابع محدودى كه داريــم، بنگاه هايى كه حاصل 
سرمايه گذارى طوالنى هستند ســرپا بمانند و همه با هم از اين مرحله 

با توفيق عبور كنيم. 
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فناوري

ناسا نقشه «درختان ماه» را منتشر كرد
 حدود 500 بذر از گونه هاى مختلف درخت در ســال 1971 طى 
مأموريت آپولو 14 به فضا فرســتاده شدند و پس از آن كه 34 بار به 
دور مــاه چرخيدند به زمين برگشــتند و در نقاط مختلفى از جهان 

كاشته شدند.
به گزارش ايســنا، ناسا نقشه اى از محل قرارگيرى اين «درختان ماه» 
منتشــر كرده است. تعداد اين درختان 83 اصله بوده و بيشترشان در 
اياالت متحده قرار دارند. 2 اصله نيز در آفريقاى جنوبى و يك اصله 

در اروپاست.
اين مجموعه شــامل سكوياى هميشه ســبز، صنوبر داگالس، چنار 
آمريكايى، شــيرين ژد آمريكايى و كاج كندر مى شــود، اما يك سوم 

بذرها پس از كاشته شدن در دهه 1970 از بين رفتند.

محققان سوئيسى  آئورت مصنوعى ساختند
 محققان «مؤسســه پلى تكنيك فدرال لوزان» سوئيس در مطالعه 

اخيرشان «آئورت مصنوعى» ايجاد كرده اند.
به گزارش مهر، به منظور كاهش فشــار در قلب، مهندسان سوئيسى 
با استفاده از سيليكون و يكســرى الكترود يك آئورت مصنوعى را 

طراحى كرده اند. 
اين دستگاه درســت در پشت دريچه آئورت كاشته مى شود و نحوه 
عملكرد آئورت را تقويــت مى كند تا مانند يك آئورت بزرگ عمل 
كند. وقتى ولتاژ الكتريكى به دســتگاه وارد مى شــود، قطر آئورت 
مصنوعى از آئورت طبيعى بيشــتر مى شــود. اين دستگاه در كاهش 
فشار بر قلب بيماران مؤثر است. ايده طراحى اين دستگاه اين بوده كه 

آئورت مصنوعى بتواند به ضربان قلب بيماران كمك كند.

هوش مصنوعى از فيلم صامت
 موسيقى مى سازد

 يك هوش مصنوعى جديد توســعه يافته توسط محققان دانشگاه 
واشنگتن قادر است از روى مشاهده يك ويدئوى بى صدا از نواختن 
پيانو، موسيقى درحال نواخته شــدن را توليد كند. به گزارش ايسنا، 
يك سيســتم جديد هوش مصنوعى با بازتوليد ديجيتالى موســيقى 
درحال نواخته شدن در يك ويدئوى صامت، حوزه هوش مصنوعى 
را يك گام جلوتر برده است. اين فناورى كه با نام Audeo شناخته 
مى شود، توســط گروهى در دانشگاه واشنگتن طراحى شده است و 
شــامل نرم افزار هوش مصنوعى اســت كه تقريباً با 172 هزار فريم 
ويدئويى از «پل بارتون» نوازنده پيانو درحال نواختن آثار آهنگسازان 

كالسيك مانند «موتزارت» و «باخ» آموزش داده شده است.

پاى چينى ها به مريخ هم باز مى شود
 مأموريــت تيــان ون 1(Tianwen-1) ســازمان ملى فضايى 

چين(CNSA) نخستين عكس از سياره سرخ را ثبت كرد.
به گزارش ايسنا، فضاپيماى تيان ون-1 چين نخستين تصوير خود از 
مريخ را در حين رسيدن به مدار اين سياره ثبت كرد. كاوشگر مذكور 

در كمتر از يك هفته آينده به مدار سياره سرخ وارد خواهد شد.
سازمان ملى فضايى چين(CNSA) 5 فوريه با انتشار اين تصوير كه 
توسط دوربين قدرتمند و با وضوح باال تعبيه شده بر روى فضاپيماى 
تيان ون -1 گرفته شده است جديدترين تصوير سياره سرخ را منتشر 

كرد.
به گزارش اين سازمان، اين عكس سياه سفيد از فاصله 1/36 ميليون 

مايل(2/2 ميليون كيلومتر) از مريخ ثبت شده است.

آيا مى توان متوجه فرسودگى انسان شد؟ 
علم مى گويد بله

 دانشمندان مدعى هستند يك دستگاه پوشيدنى كوچك با رديابى 
ميزان كورتيزول عرق فرد مى تواند فرســودگى روانى، جســمى و 
عاطفى وى را تشــخيص دهد. به گزارش ايســنا، براى همه ما پيش 
آمده اســت كه در يك لحظه استرس زيادى را تجربه كرده باشيم و 
 (burnout)بسيارى از ما در واقع به حدى رسيده ايم كه فرسودگى
را تجربه كرده ايم. علت اين امر تا حدى اين اســت كه تحت فشار، 
هميشــه عالئمى را نشان نمى دهيم كه نشــان دهد از استرس شديد 
رنج مى بريم و بايد از اضطراب خود بكاهيم يا كمى استراحت كنيم.

به همين ترتيب، وضعيت ما بدون تغيير ادامه مى يابد تا اينكه سرانجام 
كم مى آوريم و دچار فروپاشى مى شويم.

غزل اسالمي»
 اعتراضــات به مطالعات طــرح جامع همچنان 
ادامــه دارد. پس از نامــه 30 كارشــناس به وزير 
راه وشهرسازي و دعواي شوراي شهر بر سر جزئيات 
اين مطالعات، اين بار نماينده همدان نامه اي با 21 بند 

به وزير راه ارسال كرد. 
پشــت بند نامــه اي كه از ســوي حجت االســالم 
احمدحسين فالحي منتشر شده، حاجي بابايي هم در 
جلســه اي كه با كارشناسان طرح جامع شهر همدان 
برگزار كرد، موافقت خود را با نظرات كارشناســان 
طرح جامع اعالم كرد. وي اما در اين جلســه و هم 
در گفت وگوي اختصاصــي با خبرنگار همدان پيام، 
اعــالم كرده بود كه با اينكه نظرات كارشناســان را 
مي پذيرد اما با اصولــي و كامل بودن طرح جامع با 

بقيه متخصصان و كارشناسان هم موافق است. 
اين طــرح مخالفان و موافقانــي دارد كه در اغلب 
مواقــع مواضع خــود را رو نمي كننــد اما به تازگى 
تعــدادي با انتشــار نامه اعتراضي و ارســال آن به 
وزارت راه مواضع خــود را اعالم كرده اند، هرچند 
در مواردي از سوي مسئوالن مرتبط با طرح جامع، 
مطرح شده كه مخالفان تاكنون طرح را نخوانده و يا 
حداقل آن را به طــور كامل مطالعه نكرده اند اما اين 
صحبت ها واكنش هايي را به همراه داشــته است و 
برخي كارشناسان از مطالعه دقيق جزئيات طرح، به 

همدان پيام خبر داده اند.
در اين مورد حميدرضا حاجي بابايي به همدان پيام اعالم 
كرده است كه «اين طرح بايد با اعمال نظر كارشناسان 
به تأييد برسد». حتي فرهاد فرزانه معاون امور عمراني 
استان همدان كه تأييديه نهايي مطالعات را امضا مي كند 
هم به خبرنگار همدان پيام گفت: «تا همه كارشناسان 
طرح را تأييد نكننــد آن را امضا نخواهم كرد». فرزانه 
اما به نكته اي اشاره كرد كه سختي كار را نشان مي داد. 
به اعتقاد وي، اعمال نظر همه افراد در اين مطالعات و 
به دست آورن موافقت همه غيرممكن است و بايد به 

تيم كارشناسي اعتماد كنيم.
با اين حال تعدادي از كارشناسان همداني كه اغلب 
آنها شهرساز هســتند، انتقادات گسترده اي به روند 
مطالعاتي دارند، تاجايي كه فالحي نماينده مجلس نيز 
ورود كــرده و ايرادات طرح را در قالب نامه مطرح 

كرده و پيشنهاداتي داده است.
نخســتين موضوعــي كــه در نامه فالحــي به آن 
اشاره شــده مربوط به محدوديت هاي آبي و ايجاد 
محدوديت براي ظرفيت جمعيت پذيري در شــهر 
است. وي گفته اســت كه ظرفيت جمعيت پذيرى 
شــهر همدان و به تبع آن محدوديت توسعه نهايى 
شهر تعيين شود و از هرگونه بارگذارى جمعيت و 
فعاليت بيش از ظرفيت جمعيت پذيرى شهر همدان 
جلوگيرى شــود اما اين 2 نكته در مطالعات ناديده 

گرفته شده است.
انتقاد بعدي وي به افزايش وســعت شهر است. به 
نظر فالحي گســترش محدوده شهرها حتى پس از 
پايان يافتن دوره اجرايى ده ساله آنها نيز منطقى نبوده 
و جز تشــديد تخريب اراضى كشاورزى و باغ هاى 

پيرامونى شهرها، تحميل هزينه هاى 
گزاف به دستگاه هاى مسئوِل تأمين 
خدمات شهرى و درنتيجه دشوارتر 
نكردن  ارائه  شهرى،  مديريت  شدن 
خدمــات مطلــوب و مناســب به 
شهروندان و باالخره پراكنده-سازى 
و زشت شدن سيما و منظر شهرها، 

حاصلى ندارد.
اســتفاده از سرشــماري نفوس و 
مسكن ســال 90 به جاي استفاده از 
سال 95، گسترش شهر  سرشماري 
از جهاتــي مختلــف در زمان هاي 
متفاوت و نبود مطالعه دقيق در اين 
زمينه توســط مشاور طرح از نكات 
ديگــري بود كه وي به آنها اشــاره 

كرده است.
هفتمين بند نامه نيز درباره الحاقات 

شهرهاي جزو مجموعه شــهري است كه يك ونيم 
ســال پيش به تصويب شــوراي عالــي معماري و 
شهرســازي رســيد. انتقاد وي به اين است كه طبق 
قانون شهرهاى همدان، مريانج، اللجين، صالح آباد، 
جورقان، حورا و بهار به عنوان نقاط شهرى مجموعه 
شهرى معرفى شــده اند، بنابر اين قانون هيچ كدام از 
اين شهرها نمي توانند به شهر همدان الحاق شوند اما 
مدت ها بــراي الحاق مريانج به همدان وقت صرف 
شــد و ســبب به تأخير افتادن مطالعات و تصويب 
طرح شد. پيشنهاد وي اين است كه نقشه محدوده و 
حريم مصوب شهرهاى واقع در محدوده مجموعه 
شــهرى ارائه و در جهت رفــع تداخل هاى موجود 
در محــدوده و حريم شــهرهاى مجموعه ازجمله 
شــهرهاى مريانج، جورقان و همدان پيشــنهادهاى 

مناســب جهت اقدامات آتى 
مراجع قانونى ارائه شود.

هرچنــد طبق گفتــه مهندس 
و  همدان  جامعه  طرح  پيشين 
استاندار،  عمراني  امور  معاون 
تمام باغات در محدوده حفظ 
شده و تغيير كاربري نداده اند، 
امــا فالحي در بند هشــتم به 
باغي  زمين هاي  كاربري  تغيير 
داخل محدوده و بافت تاريخي 
به مسكوني، انتقاد كرده و گفته 
كه بايد ايــن باغات تثبيت و 

حفظ شوند.
در  كــه  ديگري  نكتــه  امــا 
مطالعات طــرح جامع وجود 
دارد اين است كه براي كنترل 
قيمت و جبران كمبود مسكن 
در همدان، قرار است برخي از اراضي دولتي مربوط 
به راه وشهرســازي به محدوده شهر اضافه شود كه 
بخشــي از اين زمين ها پشت روســتاي شورين و 
بخشــي ديگر مربوط به باالي روستاي فقيره است؛ 
اما فالحــي به الحاق زمين هاي بــاالي فقيره انتقاد 
كرده و گفته كه به نظر مى رسد الحاق اراضى بخش 
باالى روستاى فقيره به محدوده شهر، به دليل شرايط 
توپوگرافى منطقه و نبود دسترسى به زيرساخت ها، 

قابل تأمل بوده و نيازمند بررسى جامع تر است.
وي همچنين به نبود مطالعات زيست محيطي مربوط به 
«طرح هاى مصوب گردشگرى»، با وجود منحصربه فرد 
بودن پهنه «دامنه شمالى الوند»، مساحت حريم پيشنهادى 
شــهر، پهنه هاى مكان يابى شده و سند ضوابط استقرار 
ســاختمان هاى بلند معترض بوده و گفته كه در نقشه 

كاربرى هاى پيشنهادى، كاربرى با عنوان «نيازمند طرح 
ويژه» پيشنهاد شده كه درباره نوع كاربرى و فعاليت اين 

سطوح، طرح و برنامه شفافى ارائه نشده است.
جانمايى شــهرك ادارى جهت استقرار كاربرى هاى 
ادارى در سطح «مراكز مهم» و رعايت نشدن حقوق 
بازاريان در تغيير كاربري ها و پيشنهاداتي براي رفع 
ترافيك شهري از جمله نكات ديگر اين نامه است.

با همــه اين احوال اين طــرح موافقاني دارد كه به 
مطالعه مشــاور طرح جامع و نظرات كارشناســان 
آن اطمينــان دارند و منتظر اعالم نظر آنها هســتند. 
از جمله آنها حاجي بابايي اســت كــه به خبرنگار 
همدان پيام گفت كه من براي نفع شهرم ممكن است 
نظراتــي بدهم اما اصراري به انجام آنها نداشــته و 
هيچ دخالت و نظر شخصي در جزئيات و جانمايي 
الحاقات نداشته و نخواهم داشت و به مباحثي ورود 
مي كنم تا تسريع در تصويب طرح جامع اتفاق بيفتد. 
وي در جلسه اخير در حضور كارشناسان طرح گفته 
اســت كه مخالف پنهان ماندن جزئيات طرح جامع 

شهري از نگاه كارشناسان است.
اين مواضع درحالي مطرح مي شــود كه بسياري از 
كارشناســان مخالف در جلسات كارشناسي حضور 
ندارنــد و نظرات آنها ناديده گرفته مي شــود. پيش 
از ايــن هم محمد رحماني متخصص شهرســازي 
به همدان پيام گفته كه «مطالعــات طرح جامع بايد 
در دسترس باشــد اما درحال حاضر به اين صورت 
پيش نمي رود». به گفته وي، برخي  از كارشناسان و 
مخالفان مطالعات نگاه كاسب كارانه به طرح دارند، 
برخي ها نمي دانند دنبال چه هســتند اما تعدادي هم 
واقعا طرح را مطالعه كرده و نظرات كارشناسانه براي 
اصالح مطالعات مي دهند اما با اين حال مواضع منفي 

در برابر آنها گرفته مي شود.

هيچ كدام كوتاه نمي آيند

دعوا بر سرطرح جامع
■ فالحي به وزير راه نامه نوشت

معاون عمراني استاندار: 
تا كارشناسان تأييد نكنند

 امضا نمي كنم

حاجي بابايي: 
با اصولي و كامل بودن طرح جامع 

هم نظر متخصصان و كارشناسان هستم

رحماني: 
برخى نمي دانند 
دنبال چه هستند

اعمال نظر همه افراد در 
به دست  و  مطالعات  اين 
همــه  موافقــت  آورن 
غيرممكن اســت و بايد 
به تيم كارشناسي اعتماد 

كنيم
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