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ورود خوب اما ديرهنگام 
هلدينگ ها به استان

 1- يكى از انتقادات وارده به مسئوالن 
در اســتان همدان، پيگيرى نكردن استفاده 
و  هلدينگ ها  صندوق ها،  ســرمايه هاى  از 
شركت هاى ســرمايه گذارى وزارت خانه ها 
و ســازمان هاى دولتى و نيمه خصوصى در 

راستاى توسعه استان بود....
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فرصت يكماهه 
براى به كارگيرى 
7 ميليارد 
تسهيالت توسط 
بانك ها

دورهمى ها را
 كم كنيد

كسادى بازار يلدا 
در همدان

كميته هاى 
«معتذرين» 
در كالنترى ها و 
پاسگاه هاى همدان 
فعال مى شوند
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تبريك و تقدير
 جنـاب آقــاي

دكتر يوسفى

شهردارى و شوراى اسالمى شهر قهاوند

انتصاب بجا و شايسته جنابعالى را به سمت
 مدير كل دفتر فنى استاندارى همدان

هستيد  استان  آزموده  كار  نيروهاى  از  كه 
تبريك عرض نموده ، اميدواريم با استعانت از 
خداوند متعال در مسئوليت جديد نيز همچون 
از  همچنين   . باشيد  سربلند  و  موفق  گذشته 
زحمات ارزشمند جناب آقاى مهندس كاظمى 

مستقيم كمال تقدير و تشكر را داريم.

د
تبريك و تهنيت

 جنـاب آقــاي

مهندسى صادقى راد

انجمن صنفى شركت هاى مسافربرى همدان 
و شهرستان هاى تابعه 

ن

مديركل محترم راهدارى 
و حمل و نقل جاده اى استان همدان 

ضمن تبريك انتصاب حضرتعالى در سمت جديد 
فرا رسيدن هفته حمل و نقل،رانندگان و راهدارى 
را خدمت جنابعالى، معاونين، همكاران و رانندگان 
سخت كوش و تالشگر عرصه حمل و نقل استان 
پناه  در  است  اميد  نموده،  عرض  تبريك  همدان 
ايزد منان همواره شاهد رشد و شكوفايى صنعت 

حمل و نقل در استان باشيم.

مهند
تبريك و تهنيت

 جنـاب آقــاي  دكتر

 محمدعلى محمدى 

ورزش شهروندى شهردارى همدان

انتصاب شايسته جنابعالى را به عنوان
 فرماندار محترم همدان 

ــرض  ــت ع ــك و تهني ــه تبري صميمان
ــى  ــود الزم م ــر خ ــن ب ــوده ، همچني نم
ــاب  ــائبه جن ــى ش ــات ب ــم از زحم داني
آقــاى حســين افشــارى فرمانــدار ســابق 

ــم. ــكر نمائي ــى و تش قدردان

 محم
تبريك و تهنيت

 جنـاب آقــاي 

 مهندسى صادقى راد 

انجمن صنفى رانندگان شهرستان مالير

مديركل محترم راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان همدان 

ضمــن تبريــك انتصــاب حضرتعالى در ســمت 
ــل،  ــل و نق ــه حم ــيدن هفت ــرا رس ــد  ف جدي
ــى،  ــت جنابعال ــدارى را خدم ــدگان و راه رانن
معاونيــن و همــكاران محتــرم و راننــدگان 
تالشــگر و دلســوز عرصــه حمــل و نقل اســتان 
تبريــك و تهنيــت عــرض نمــوده، اميــد اســت 
ــت  ــى در راه خدم ــاف اله ــار الط ــايه س در س

همــواره موفــق و ســربلند باشــيد.

 مهند

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي 

 مهندسى صادقى راد 

انجمن صنفى رانندگان سيمان شهرستان هاى 
درگزين و رزن 

ى

مديركل محترم راهدارى و 
حمل و نقل جاده اى استان همدان 

سمت  در  حضرتعالى  انتصاب  تبريك  ضمن 
جديد فرا رسيدن 26 آذر ماه و آغاز هفته حمل 
و نقل، رانندگان و راهدارى را خدمت جنابعالى، 
تالشگر  رانندگان  و  دلسوز  همكاران  معاونين، 
و  تبريك  همدان  استان  نقل  و  حمل  عرصه 
الطاف  پناه  در  است  اميد  نموده،  عرض  تهنيت 

الهى در راه خدمت موفق و مويد باشيد.

 مهند

يت
 تهن

ك و
بري

ت

شهردارى و شوراى اسالمى شهر مالير

جناب آقاى مهندس حسين افشارى
سرپرست محترم دفتر روستايى 

وشوراهاى استاندارى

جناب آقاى دكترعزيزا... يوسفى
مديركل محترم دفتر فنى

 استاندارى

جناب آقاى مهندس مجيد درويشى
مديركل محترم دفتر امور شهرى و 

شوراهاى استاندارى

جناب آقاى مهدى اخوان 
سرپرست محترم دفتر امور امنيتى، 

انتظامى و اتباع استاندارى

انتصاب به جا و شايسته شما بزرگواران را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده ، اميد است در سايه الطاف الهى همواره شاهد 
موفقيت هاى روز افزونتان باشيم.

وان 
امنيتى، 

رىرى

 شاهد 

يت
 تهن

ك و
بري

ت

 روابط عمومى سازمان حمل و نقل و ترافيك 
شهردارى همدان 

جناب آقاى مهندس مجيد درويشى 
مدير كل محترم دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى همدان 

جناب آقاى دكتر عزيزا... يوسفى 
مدير كل محترم دفتر فنى استاندارى همدان 

را  مى باشد  شما  ،كارآمدى  تعهد  بيانگر  بزرگواران، كه  شما  شايسته  و  بجا  انتصاب 
صميمانه تبريك و تهنيت عرض مى نمائيم و از خداوند متعال سربلندى و موفقيت 

روز افزونتان را خواستاريم. 

زمانى آسفالت تپه تاريخى و حاال پاركينگ 
خودروهاى شهروندان 

هگمتانه زيرپاى خودروها
جهانى نمى شود

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خبر داد

72 درصد افزايش بودجه 1400 استان 

گزارشى از سطح شهر به مناسبت 
روز حمل ونقل و رانندگان

خـادمانى كه 
فرهنگ جابه جا 

مى كنند

گردشگرى استان به «عصر طاليى» مى رسد

فريز پروژه بى همتاى ايران 
از بدو تولد
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ورود خوب اما ديرهنگام 
هلدينگ ها به استان

 1- يكى از انتقادات وارده به مســئوالن در استان همدان، پيگيرى 
نكردن استفاده از ســرمايه هاى صندوق ها، هلدينگ ها و شركت هاى 
سرمايه گذارى وزارت خانه ها و سازمان هاى دولتى و نيمه خصوصى در 

راستاى توسعه استان بود.
اين انتقاد، بارها توسط رسانه هاى توســعه محور، مطرح و راهكارها 
ارائه شد اما كمتر به اين راه ميانبر براى جذب سرمايه وزارتخانه ها و 

سازمان ها، توسط مسئوالن استان توجه شد.
2- مسئوالن مى دانستند كه در اين راه، تنها مطالبه استان كافى نيست و 
در مواقعى مسئوالن استان براى باال بردن قدرت چانه زنى خود از اهرم 
مصوبه هيأت دولت براى الزام سازمان يا وزارتخانه به سرمايه گذارى 
در اســتان نيز استفاده كرده اند، اما اين راهكار هم چندان تسريع كننده 

در انجام كار نبوده است.
چنانچه در ســفر دولت يازدهم به استان، اين الزامات بخش مهمى از 
مصوبات هيأت دولت را تشكيل داد اما در عمل اين اتفاقات كامل رخ 

نداده و مصوبات هنوز به صورت كامل اجرايى نشده است.
3- مردم و مســئوالن از هم اســتانى ها در هر كجا كه باشــند، انتظار 

همكارى و اثربخشى در توسعه استان را دارند.
حال اگر اين هم اســتانى، مســئوليتى مهم در وزارتخانه يا ســازمانى 
داشته باشــد و در تصميمات نهايى آن وزارتخانه هم مؤثر باشد، اين 
انتظار براى تأثيرگذارى در توســعه استان با هدايت به حق و عادالنه 
سرمايه هاى وزارتخانه يا سازمان و پرداخت سهم استان از آن افزايش 
مى يابد. هرچند در تجربه اى تاريخى، هم استانى هاى مسئول در بيرون 
استان چندان در بند توسعه استان نيستند و اكثراً گامى هم در اين راستا 

برنخواهند داشت.
4- اخبار منتشرشــده از آغار فعاليت هلدينگ هاى بزرگ وابســته به 
دولــت همچون هلدينگ تأمين اجتماعى در اســتان در ســال 99 از 
موفقيت مســئوالن استان در جذب اين نوع ســرمايه ها براى توسعه 
اســتان حكايت دارد. در اين مســير، همكارى نمايندگان و استاندار 
در كنار حركات معاون اقتصادى اســتاندار، به شرايط جديدى براى 
توسعه استان منجر شــده كه مى تواند نويدبخش رويكرد جديدى از 
سوى هلدينگ ها و سازمان هاى سرمايه گذارى نهادها و وزارتخانه ها 

به توسعه استان باشد.
5-در ميان مســئوالن همدانى وزارتخانه ها و سازمان هاى كشورى نيز 

درخشش برخى در كمك به توسعه استان قابل كتمان نيست.
در اين زمينه تالش هاى رضا طاليى نيك در وزارت دفاع در هماهنگى 
با مســئوالن اســتان و اين وزارتخانه مهم براى ســرمايه گذارى اين 
وزارتخانه به ويژه اتكا در استان، ستودنى است و امروز نتيجه چندين 
سال پيگيرى و ايجاد هماهنگى وى، نتيجه داده و همدان به زمين سبز 

سرمايه گذاري وزارت دفاع تبديل شده است.
6- در مســير توســعه بايد از تمام ظرفيت ها براى تسريع در توسعه 
بهره برد اما از فرصت ســرمايه  وزارتخانه ها و ســازمان ها آنچنان كه 
بايد در اســتان استفاده نشده و مهم ترين توجه و پيگيرى در اين دوره 
اتفاق افتاده است. البته انتظار است كه اين مسير رها نشود و راهى كه 
گشوده شده توسط هلدينگ ها و سازمان هاى مهم ديگر نيز دنبال شود 
و اين فصل از توسعه استان، پويا و بانشاط و با سرمايه هايى كه مردم 

استان نيز در آنها سهم دارند، طى شود.
7- پيگيرى ورود هلدينگ ها و شركت هاى سرمايه گذارى به استان اقدام 
خوب اما ديرهنگامى بوده است و اين به معنى انتظار از اين هلدينگ ها و 
سازمان ها براى ارائه كار ويژه در استان همدان و تقويت زيرساخت هاى 
محورهاى مهم توسعه استان به ويژه كشاورزى و گردشگرى است.  در اين 
اتفاق، هر 2 طرف برنده خواهند بود زيرا از اين مشاركت، سرمايه گذارى، 
درآمدزايى، رونق اقتصادى، اشتغال، توليد، توسعه عادالنه و تسريع توسعه 

براى منطقه و 2 طرف حاصل خواهد شد.

157 مدرسه استان مجرى طرح «ايران مهارت» است
 معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش و پرورش استان همدان از آغاز اجراى طرح 

«ايران مهارت» به صورت مجازى در 157 مدرسه اين استان خبر داد.
نعمت ا... بحيرايى در گفت وگو با ايرنا افزود: طرح ايران مهارت در 157 مدرســه منتخب 
و مجرى اين طرح در استان متناسب با شرايط خاص آموزش ها، به صورت مجازى اجرا 

مى شود.
وى اظهار كرد: آموزشــگاه هاى مجرى پس از معرفى رشــته مهارت هايى كه با توجه به 
شــرايط بومى امكان اجراى آن وجود دارد و دريافت نظر دانش آموزان، نســبت به عقد 

قرارداد با آموزشگاه هاى آزاد و دولتى فنى وحرفه اى براى اجراى دوره ها اقدام مى كنند.

بحيرايــى عنوان كرد: تقويت رويكرد مهارت آموزى در مدارس از جمله سياســت هاى 
دســتگاه تعليم و تربيت اســت. وى افزود: طرح ايران مهارت با شناســايى استعدادهاى 
مهارتى دانش آموزان و آموزش مهارت به آنان مى تواند سرآغازى براى رواج مهارت آموزى 

به جاى مدرك گرايى در بين دانش آموزان باشد.
معاون آموزش متوســطه اداره كل آموزش و پرورش اســتان همدان بيان كرد: گسترش 
فرهنــگ مهارت آموزى در بين دانش آموزان و ايجاد زمينه الزم براى ورود به بازار كار در 

آينده از اهداف مهم اجراى اين طرح است.
وى افزود: طرح ايران مهارت، بين آموزش و پرورش و ســازمان آموزش فنى وحرفه اى 
كشور مشترك است و در راستاى ترويج حرفه آموزى و آشنايى با مشاغل در سطح مدارس 

استان همدان برگزار مى شود.

بحيرايــى تصريح كرد: براســاس طرح ايران مهارت دانش آمــوزان دوره هاى اول و دوم 
متوســطه با مشاركت سازمان آموزش فنى وحرفه اى و آموزشگاه هاى آزاد، مهارت كسب 

مى كنند.
وى خاطرنشان كرد: فنى وحرفه اى در تالش است با ارائه آموزش هاى فنى متناسب با نياز 

بازار كار و ظرفيت هاى درونى دانش آموزان زمينه اشتغال را براى آينده آنها فراهم كند.
معاون آموزش متوســطه اداره كل آموزش و پرورش اســتان همدان با اشــاره به نقش 
هنرستان هاى فنى وحرفه اى و كارودانش در توسعه اشتغال گفت: رشته هاى فنى وحرفه اى 
و كارودانش از ضرورت هاى آموزش و پرورش اســت كه مجموعه فنى وحرفه اى براى 

اجراى كارهاى عملى دانش آموزان كنار آموزش و پروش خواهد بود.

از بى توجهى ها به كرونا تا يلدا

دورهمى ها را كم كنيد

ظهور غاز پيشانى سفيد كوچك 
پس از سال ها در همدان

 غاز پيشــانى سفيد كه گونه اى از پرندگان آبزى و كنار آبزى است 
پس از سال ها در تاالب آبشينه همدان مشاهده شده است.

معاون فنى محيط زيســت همدان در اين باره گفت: هرساله سدها و 
زيســتگاه هاى آبى پرندگان آبى و كنار آبزى در همدان پايش مى شود 

كه مى تواند به پيدايش گونه هاى جديد منجر شود.
مهدى صفى خانى در گفت وگو با همدان پيام افزود: در بيشــتر مواقع 
گونه هاى پرندگان آبزى اســتان مهاجر هســتند و ممكن اســت در 
ســال هاى بعد نباشند، غاز پيشانى ســفيد كوچك نيز يكى از همين 
گونه هاى پرندگان اســت كه پس از ســال ها دوباره در همدان ديده 

شده است.
وى عنوان كرد: اين گونه به كمك عكاســى على ثقفى كه از عكاسان 

طبيعت در استان هستند شناسايى و ثبت شده است.

آماده سازى 50 هزار بسته نوشت افزار 
توسط دانشجويان بسيجى همدان

50 هزار بســته نوشت افزار ايرانى توسط دانشجويان بسيجى استان 
همدان براى توزيع در استان هاى غرب كشور آماده شده است.

مســئول عمليات جهادى بسيج دانشجويى اســتان همدان گفت: 225
نفر از دانشــجويان جهادى به مدت 600 نفر روز ساعت در اين طرح 

خداپسندانه مشاركت داشته اند.
ميالد زارعى در حاشيه اختتاميه پويش مشق احسان در گفت و گو با مهر 
با بيان اينكه منابع مالى اين طرح توســط ستاد اجرايى فرمان حضرت 
امام(ره) تأمين شده اســت، افزود: خيرين نيكوكار نيز ما را در اجراى 
اين پويش كمك كرده اند. مســئول عمليات جهادى و سازندگى بسيج 
دانشــجويى همدان با اشاره به توزيع 8 هزار بســته از جمع 50 هزار 
بسته در استان همدان، گفت: باقى مانده بسته هاى نوشت افزار طرح مشق 

احسان در استان هاى غرب كشور توزيع خواهد شد.
زارعــى تالش براى ايجاد اميد و انگيزه در آســيب ديدگان از ويروس 
كرونا و همچنين نيازمندان را يكى از اهداف اصلى اين طرح عنوان كرد 
و افزود: دانشجويان بسيجى استان همدان در زمينه اجراى فرامين رهبرى 
انقالب به منظور ترويج كمك هاى مؤمنانه تاكنون اقدامات گســترده اى 
در ايام ويروس كرونا انجام داده اند. وى از توليد ماسك و دستكش در 
حركت هاى جهادى خبر داد و گفت: اين اقدامات همچنان نيز با قوت 
ادامه دارد. مسئول عمليات جهادى و سازندگى بسيج دانشجويى استان 
همدان ارزش هر بســته از نوشــت افزارهاى آماده شده را بيش از 140
هــزار تومان عنوان كرد و گفت: نزديك به 7 ميليارد تومان اعتبار براى 

آماده سازى اين بسته ها تأمين شده است.

ريزش برف استان را فرامى گيرد
 يك ســامانه بارشى از امشب به تدريج از سمت غرب وارد همدان 
مى شــود كه ابتدا به صورت بارش باران و سپس ريزش برف در آسمان 

بيشتر نقاط استان فعاليت مى كند.
كارشــناس هواشناسى گفت: براساس بررسى نقشــه هاى ماهواره اى، 
آسمان بيشتر نقاط استان در 24 ســاعت آينده، نيمه ابرى تا تمام ابرى، 
همراه با افزايش تدريجى ابر، مه صبحگاهى و وزش باد ماليم پيش بينى 

مى شود.
روح ا... زاهدى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: آســمان اســتان همدان 

امروز همراه با بارش باران و ريزش برف است.
وى افزود: از ســاعت هاى نخست امروز به تدريج يك سامانه بارشى از 
سمت غرب وارد استان همدان شده است كه فعاليت اين سامانه موجب 

بارش باران و برف در روزهاى پايانى هفته جارى خواهد شد.
وى با بيان اينكه بيشتر فعاليت اين سامانه بارشى امروز است، گفت: اين 
سامانه همه نقاط استان را پوشش مى دهد كه پيش بينى مى شود به طور 

ميانگين شاهد 20 تا 30 ميليمتر بارش دراين مناطق باشيم.
كارشناس اداره كل هواشناسى استان همدان ادامه داد: بارش هاى ناشى 
از فعاليت اين سامانه احتمال بروز آبگرفتگى در سطح معابر و همچنين 
طغيان رودخانه ها را افزايش مى دهــد كه به منظور جلوگيرى از وقوع 
حوادث احتمالى، هشدارهاى الزم به دستگاه هاى مسئول داده شده است.
وى تصريح كرد: با استقرار اين سامانه بارشى، دماى كمينه استان تا پايان 
هفته جارى 3 تا 5 درجه سانتى گراد افزايش مى يابد كه البته از اوايل هفته 

آينده دوباره شاهد كاهش محسوس دماى هوا در استان خواهيم بود.
زاهدى با اشاره به اينكه اين سامانه بارشى عصر جمعه از آسمان استان 
همدان خارج مى شود، گفت: در 24 ساعت گذشته نهاوند با 11 درجه 
سانتى گراد باالى صفر بيشترين و همدان با 3 درجه سانتى گراد زير صفر 
سردترين دماى هواى استان را داشــته اند. به گفته كارشناس اداره كل 
هواشناسى استان همدان، دماى بيشينه هواى شهر همدان در 24 ساعت 

گذشته ده درجه سانتى گراد باالى صفر ثبت شده است.

1- زمزمه هايى از تغيير مديركل يك دســتگاه پر جمعيت و مخاطب 
استان شنيده مى شود. گويا اين تغيير خواسته نمايندگان است. گفتنى 
اســت اين تغيير درصورت اتفاق در آغاز روند اجرايى انتخابات سال 

1400، تغييرى كامال انتخاباتى ارزيابى خواهد شد.
2- كرونا در نظام بودجه نويســى شــهردارى ها تأثير گذاشته است. 
گويا شهردارى هاى كالنشهرها محوريت بودجه سال آينده را مسائل 
اجتماعى قرار داده اند و كمك به افراد آســيب ديده ناشــى از كرونا، 
بخش مهمى از بودجه اين شهردارى ها را تشكيل مى دهد. گفتنى است 
همزمانــى اين رويكرد با انتخابات شــوراها، مى تواند مانع توفيق در 

اجراى اين برنامه و نگاه سياسى به آن شود.
3- خانوارها سوسيس و كالباس را جايگزين گوشت و مرغ كرده اند. 
گويا كرونا و رشــد قيمت گوشت و مرغ، سهم فرآورده هاى گوشتى 
آماده و نيمه آماده در ســبد مصرفى خانوارها را تا 20 درصد افزايش 
داده است. گفتنى است سبك مصرف اين محصوالت نيز در خانوارها 

تغيير كرده است .
4- براى بهداشت روســتايى در بودجه 1400 اعتبار اندكى پيش بينى 
شــده اســت. گويا در فصل بهداشــت و در رديف برنامه بهداشت 
روســتايى به ويژه در اين روزهاى كرونايى، براى مجموع اســتان ها 
فقط يك ميليون و 523 هزار و 343 ميليون ريال درنظر گرفته شــده 
است. گفتنى اســت به نظر، دولت اين فصل را براى افزايش، توسط 

نمايندگان، باز گذاشته است.
5- واكســن كرونا به كشور به شــكل قاچاقى رسيده است. گويا اين 
قاچاق از كشورهاى همسايه كه توانسته اند واكسن را وارد كنند، انجام 
شده است. گفتنى اســت اين قاچاق در شرايطى است كه اعالم شده 

واردات واكسن  كرونا از لحاظ فنى امكان پذير نيست.

 شــب يلداى امســال با گذشــته فرق 
و  خانواده ها  معمول  به طور  هرســاله  دارد، 
دوســتان دور هم جمع مى شدند اما امسال 
به دليــل كرونا بايد از ايــن قبيل ميهمانى ها 

شود. چشم پوشى 
با اينكه در يك ماه گذشــته مسئوالن تالش 
زيادى كردند تا با طرح محدوديت ها و اعمال 
جريمه، در كاهش كرونا گامى بردارند اما در 
بازارهاى همدان با نزديك شدن به يلدا انگار 

شهر چهره ديگرى به خود گرفته است.
مردم در بازارهاى ســنتى شــهر براى خريد 
اقالم خوراكى مخصوص اين شــب به قدرى 
تردد دارند كه به سختى مى توان راه از بينشان 
باز كرد. مغازه هاى مختلف از آجيل فروشــى، 
گز و شــيرينى گرفته تا حتى لباس فروشى ها 
از حضور مشــتريان متقاضى خريد پر است 
و انگار كرونا شكســت خورده و بيمارى در 

كار نيست!
حاج تقــى يكــى از بازاريان قديمى راســته 
ذغالى هاى همدان اســت، او بــه خبرنگار ما 
مى گويد: هرســال با اينكه يلدا جشن گرفته 
مى شد اما به اندازه امســال كه نبايد به خاطر 

كرونا دورهمى باشد، ما مشترى نداشتيم.
او مى گويــد: ما در يك خانــواده پرجمعيت 
زندگى مى كنيم و هرســال شب هاى يلدا را 
در كنار هم جشــن مى گيريم اما امسال قرار 
گذاشتيم هر كسى در خانه خودش بماند و با 

موبايل همديگر را ببينيم!
مهدى هم يكى از كســبه راسته زرگرهاست، 
او هم از ازدحام مشتريانش در اين چند روز 
مى گويــد و مى افزايد: با اينكه 2 هفته به طور 
كامل تعطيل بوديم اما اكنون به نظر مى رسد با 
اينكه قيمت طال هم باالست اما خانواده هايى 
كــه نوعروس دارنــد و به رســم همدانى ها 

برايشــان يلدايى مى برند، هرچند كمرنگ اما 
رونق را به بازار ما بازگردانند.

او مى گويد: در تعطيلى 2 هفته اى همدان حدود 
400 ميليون ضــرر مالى كرده ام و مقصراصلى 

مسئوالن استانى مبارزه با كرونا هستند.
اين فروشــنده معتقد است: اگر دولت نگران 
سالمتى مردم است بايد طرح و بسته هايى هم 
براى بازاريان درنظر بگيــرد تا در تعطيلى ها 
آنهــا متضــرر نشــوند وگرنه هرقــدر هم 
محدوديت ها اجرا شــوند، پس از پايان آن با 
باز شدن بازار، همين مى شود كه مى بينيد، هم 

مردم حريص تر مى شوند و هم كاسبان!
مريم هم كه زنى ميانســال است با پاكت هاى 
پر از خريدهاى مختلف در دست، مى گويد: 
نمى توانم به بازار نيايم وقتى خريد كردن هم 
حالــم را خوب مى كند و هــم نياز خانه ام را 

رفــع مى كند، حاال هم كه يلدا اســت و كلى 
ميهمان دارم خوب طبيعتا وســايلى هم براى 

پذيرايى الزم دارم.
او در پاسخ به اينكه چرا به قرنطينه و مجازى 
برگزار شــدن يلدا توجــه نمى كند، مى گويد: 
اگر قرار باشــد كرونا بگيريم و مريض شويم، 
مى شــويم، چرا لذت بودن در كنار عزيزانمان 
را كه معلوم نيســت ســال بعد باشند يا نه از 

دست بدهيم؟!
بهــزاد هم كه تازه داماد اســت و براى خريد 
نوعروســش به بازار آمده مى گويد: با اينكه 
رســم خانواده ما بردن پيشكش و هديه براى 
خانواده عروس است اما امسال به دليل كرونا 
ترجيح داديم هر هديــه اى كه عروس خانم 
دوست دارد را بخريم و به دور از هر دورهمى 
و ميهمانى تقديم كنيم، او طال خواست و  ما 

هم آمده ايم كه بخريم!
آنچه در سطح شهر رخ مى دهد نشان مى دهد 
مردم رفتارهاى ضــد و نقيضى را در يلداى 
امســال نشــان خواهند داد. برخى بى توجه 
به هشــدارها همچنان ســاليان گذشته رفتار 
مى كنند و عده اى هــم در دوگانگى ميهمانى 

و سالمت دومى را انتخاب مى كنند.
سخنگوى ستاد كروناى استان همدان نسبت 
به افزايش شــيوع بيمارى پــس از روزهاى 
پايانى آذر هشــدار داده است و مى گويد: اگر 
بى توجهى هــا ادامه پيدا كنــد قطعا در دى و 
بهمن ماه آمار مجدد افزايشى و حتى سخت تر 

از گذشته خواهد شد.
محمــد طاهرى در گفت و گو بــا همدان پيام 
افزود: احتمال بازگشت محدوديت هاى بيشتر 

در استان وجود دارد.

 رئيس كل دادگسترى استان همدان با بيان 
اينكه كميته هاى «معتذرين» در كالنترى ها و 
پاســگاه ها فعال مى شــوند، گفت: با فعاليت 
اين كميته ها نه تنها فرهنگ صلح، ســازش و 
رضايتمندى در جامعه اشــاعه مى يابد كه از 
ورود بى مــورد پرونده ها بــه مراجع قضايى 

جلوگيرى مى شود.
به گــزارش فارس، محمدرضا عدالتخواه در 
همدان  استان  دادگســترى  معاونان  شوراى 
با بيــان اينكه مجدانه پيگير فعال ســاختن 
كميته هاى معتذرين در كالنترى ها و پاسگاه 
هســتيم، اظهار كرد: با فعاليت اين كميته ها 
نه تنها فرهنگ صلح، ســازش و رضايتمندى 
در جامعــه اشــاعه مى يابد، بلكــه از ورود 
بى مــورد پرونده هــا به مراجــع قضايى نيز 

جلوگيرى مى شود.
وى با بيان اينكه كميته هاى معتذرين به عنوان 
كميته هاى معين ســتاد تأليف قلوب استان، 
عهده دار زمينه ســازى براى عذرخواهى افراد 
زيان ديده ناشــى از جرم يا اتهام است اشاعه 
فرهنــگ صلح و ســازش و كاهــش ورود 
پرونده هــا به مراجع قضايــى، كالنترى ها و 
پاســگاه هاى انتظامى را از اهــداف اصلى و 

راهبردى اين كميته ها برشمرد.
رئيس كل دادگسترى اســتان همدان افزود: 
ســنت حســنه عذرخواهى به عنوان يكى از 
بايسته هاى اصيل و ريشه دار فرهنگ اسالمىـ  
ايرانى جزوى از مصاديق عدالت است كه طى 
آن فردى كه از او شــكايت شده يا به واسطه 
جرمى، محكوم شناخته مى شود، داوطلبانه از 

بزه ديده عذرخواهى مى كند.
وى تصريح كرد: بدين ترتيب زمينه شفاعت 
باطنــى و رضايت درونى و قلبى زيان ديده از 
شــاكى فراهم مى شود و در بسيارى از موارد 
هميــن عذرخواهــى به احكام گذشــت و 
رضايت از سوى شاكى منجر شده و موضوع 

به بهترين نحو ممكن خاتمه مى يابد.
عدالتخواه عنــوان كرد: بــا فعاليت كميته ها 
نه تنها فرهنگ صلح، سازش و رضايتمندى در 
جامعه اشــاعه مى يابد بلكه از ورود بى مورد 
پرونده هــا به مراجع قضايــى نيز جلوگيرى 

مى شود.
گفتنى اســت تشكيل ســتاد تاليف قلوب و 
كميته هــاى معين آن از جملــه مصلحين و 
معتذرين از طرح هاى ابتكارى دستگاه قضايى 

استان همدان به رياست محمدرضا عدالتخواه 
اســت كه در زمينه ايجاد مــودت در جامعه، 
جلوگيرى از تشــكيل پرونده و آزادســازى 
زندانيان و اجراى سياست حبس زدايى فعاليت 

خود را 2 ماهى مى شود آغاز كرده است.
در اين بيــن مى توان بــه مصالحه در 150 
پرونده قضايى در كمتر از 2 ماه اشــاره كرد، 
به طورى كــه در روند رســيدگى اين تعداد 
پرونده با بهره منــدى از ظرفيت كميته هاى 
مصلحيــن و معتذريــن، به بهترين شــكل 
ســازش نهايى بين طرفين رخ داد تا جايى 
كه در مجموع نتايج اين مصالحه ها شــاهد 
گذشــت يك ميليــارد و 478 ميليون تومان 
از سوى شاكيان نســبت به طرف مقابلشان 

بوديم.

كميته هاى «معتذرين» در كالنترى ها و پاسگاه هاى همدان 
فعال مى شوند

جريمه ميليونى واحد 
آالينده هوا در همدان

 مرجع قضايى يك واحد آالينده هوا را به 
پرداخت 412 ميليــون ريال جريمه نقدى در 
حق دولت و 130 ميليون ريال جريمه به خاطر 
خســارت به محيط زيســت، محكوم كرد. 
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان 

همدان گفــت: يك واحد دانه بندى شــن با 
وجود چندين مرحله تذكر و اخطار براى رفع 
آاليندگى اما نســبت به اين موضوع توجهى 
نكرده و آاليندگى هوا اســتمرار داشت. مجيد 
شعبانلو در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: بنابراين 
اداره حفاظت محيط زيست متصدى اين واحد 
را به مرجع قضايى معرفى كرد كه مقام قضايى 
او را به پرداخت 412 ميليون ريال جريمه كرد 

و با توجه به خسارت وارده به محيط زيست 
130ميليون ريال نيز به اين دليل جريمه شد.

رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان 
همدان توضيح داد: فعاليت اين شركت هنگام 
دانه بندى موجب ايجاد گرد و غبار شــده كه 
نخستين آسيب آن ايجاد بيمارى و مشكالت 
تنفســى براى كارگران فعــال در اين واحد 
توليدى اســت. شــعبانلو ادامه داد: همچنين 

آلودگى ناشى از فعاليت اين واحد توليدى به 
پوشــش گياهى، مراتع و مزارع و محصوالت 
كشــاورزى مجاور خود آســيب جدى وارد 
مى كند. وى گفت: براى رفع آاليندگى، مدير 
اين مجموعه بايد هنگام تأسيس و راه اندازى 
واحد دانه بندى شــن آن را به سيستم گيرنده 
غبار مجهز مى كرد تا آاليندگى ناشى از غبار و 

گرد و خاك ايجاد نمى شد.
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استاندار حامى 
پژوهش معرفى شد

 سيدسعيد شــاهرخى اســتاندار همدان 
شــامگاه سه شــنبه در جشــنواره تجليل از 
پژوهشــگران و فناوران برتر كشور به عنوان 
استاندار حامى پژوهش معرفى و تجليل شد.

به گزارش ايرنــا،  در اين آئين كه به صورت 
ويدئوكنفرانسى با حضور اسحاق جهانگيرى 
معــاون اول رئيس جمهورى، منصور غالمى 
وزير علوم، تحقيقات و فناورى و جمعى از 
مسئوالن برگزار شــد از يعقوب محمدى فر 
رئيس دانشگاه بوعلى سينا همدان نيز تجليل 
شد و همچنين استانداران فارس و آذربايجان 
شرقى نيز به عنوان استانداران حامى پژوهش 

معرفى شدند.
دبير ستاد پژوهش و فناورى استان همدان در 

اين آئين كه در محل استاندارى همدان برگزار 
شــد، اظهار كرد: همزمان بــا هفته پژوهش 
كميتــه 7گانــه از جمله اجرايــى، تبليغات، 
دانش آمــوزى، پژوهشــگران دســتگاه  هاى 
اجرايى، كميته تعيين پژوهشگران دانشگاه ها 

و مراكز آموزش عالى شكل گرفت.

هفته  برنامه  هاى  كــرد:  يادآورى  محمدى فر 
پژوهش ســال گذشــته از جمله نمايشگاه 
به صورت زنده برگزار شد اما امسال با توجه 
به شــيوع ويروس كرونا با تالش، حمايت و 
همت مســئوالن برنامه ها به صورت مجازى 

برگزار شد.
رئيس دانشگاه بوعلى سينا همدان ادامه داد: 
با توجه به اطالع رسانى گسترده براى حضور 
در برنامه  هاى مجازى هفته پژوهش، اختتاميه 
اين آئين با حضور 250 پژوهشگر برگزار و 

جوايز نيز اهدا شد.
 محمدى فر با تأكيد بــر اينكه تبديل علم به 
ثــروت اولويت اصلى مراكز علمى اســت، 
تأكيد كرد: بى توجهى به ايــن مؤلفه به طور 
حتم مضر بــوده و عايدى و منفعتى به همراه 
ندارد با وجود اين ايران از منظر رشد علمى 

در پله 14 و 15 قرار دارد.
وى افــزود: مراكز علمى و پژوهشــى بايد 

چرخه اى ايجــاد كنند از نظر جى.بى.تى يا 
توليد ناخالص ملى براساس سرانه كه رقم 
خوبى نداريم به رتبه خوبى دســت يابيم، 
رتبه همدان ســال گذشته 140 امسال 117
اســت و اميدواريم بتوان اين رتبه را به 20

برسانيم.
دبير ســتاد پژوهش و فناورى استان همدان 
ادامه داد: در اين راســتا هدفگذارى شــده و 
حمايت از شــركت  هاى دانش بنيان با قوت 
درحال پيگيرى اســت همچنين در دانشگاه 
بوعلى بخش نــوآورى و شــتاب به زودى 

راه اندازى مى شود.
وى با تأكيد بر اينكه هدف جامعه دانشگاهى 
تبديل شدن سرمايه گذارى به توليد ثروت در 
جامعه است، گفت: اســتان همدان با وجود 
اينكــه 2 درصد جمعيت كشــور را دارد اما 
حدود 2/5 درصد توليدات علمى كشــور را 

به خود اختصاص داده است.
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خبرنگار  كمالونــد-  معصومه  نهاونــد-   
همدان پيــام: روز گذشــته كارگروه اشــتغال 
و ســرمايه گذارى و ستاد تســهيل طرح هاى 
شهرســتان نهاونــد بــا حضــور بانك ها و 

دستگاه هاى متولى اشتغال برگزار شد.
در اين جلسه فرماندار نهاوند درباره تعهدات 
اشتغال در حوزه شهرستان و بررسى تبصره 16 
گفت: آنچه سامانه رصد به ما مى گويد تاكنون 
90 درصد تعهد شهرستان در بحث اشتغال را 

محقق كرده ايم.
مراد ناصرى تأكيد كرد: اجازه تعطيلى مشاغل 
را در دوره شــيوع كرونا هم نداديم و به نظرم 
در شــرايط فعلى اقتصادى و محدوديت هاى 
كرونايى، توانســتيم درست مديريت و عمل 

كنيم.
وى بــا تأكيد بر اينكه به پايان ســال فرصتى 
نمانده اســت، تصريح كرد: بايد تالش كنيم 
تا اعتبار باقى مانده بازگشــت داده نشــود و 
براى اشتغال شهرستان و جلب رضايت مردم 
هزينه شود. ناصرى به مديران دستگاه ها تأكيد 
كرد: با پيگيرى و جديت بيشترى در برآورده 
كردن مطالبات و ايجاد اشتغال و باز كردن گره 
مشــكالت مردم تالش كنند و حقوق آنان را 

نگذارند از ميان برود.
ناصرى از مدير اداره كار شهرستان خواست: 
آخرين رقــم و ريال پرداختــى اعتبارات و 
تســهيالت تبصره 16 هر 2هفته يك جلسه 

بگذارد و مديران بانك ها هم به شــخصه در 
جلسات حاضر شــوند تا بدانيم طرف ما در 
برآورده نشــدن برخى مطالبات كه و چگونه 

است!
تســهيالت  ميليــارد   7 دربــاره  ناصــرى 
پرداخت نشــده ابالغ شــده بــه بانك ها در 
شهرســتان، گفت: تا 1/5 مــاه آينده فرصت 
مى دهيم تا اين اعتبار در شهرســتان جذب و 

به كار گرفته شود.
وى با تأكيد بــر برگزارى متوالى جلســات 
شهرستان در حوزه اشتغال گفت: اگر جديت 
به خرج ندهيم بازگشت خواهد خورد و مردم 

هم ناراضى خواهند بود.
 تحقق و اجراى پروژه پارك علم و 

فناورى 
ــز  ــه مرك ــان اينك ــا بي ــن ب ــرى همچني ناص

نــوآورى در شهرســتان كــه يــك واحــد 
در  خوبــى  فرصــت  را  آن  اســت،  نوپــا 
ــراز اميــدوارى كــرد  شهرســتان دانســت و اب
ــى  ــگاه واقع ــه زودى جاي ــز ب ــن مرك ــا اي ت
خــود را پيــدا كنــد و متوليــان آن بــا تقويــت 
ــه معرفــى بيشــتر  ــا رســانه ها ب تعامل شــان ب
بپردازنــد و فرصــت خوبــى براى اشــتغال در 

شهرســتان مى دانــم.

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

خبر

الووو پيام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل

خبر

حفظ خاك و پوشش گياهى 
با يك ميليارد اعتبار در نهاوند

 به منظور حفظ خاك و ايجاد پوشــش گياهــى و توليد علوفه و 
جلوگيرى از فرســايش خاك و همچنين ذخيره نزوالت آسمانى در 
سطح 180 هكتار از عرصه هاى منابع طبيعى شهرستان نهاوند عمليات 

بيولوژيكى انجام شده است.
حســن قياســوند رئيس منابع طبيعى و آبخيز دارى نهاوند افزود: 
اين عمليات شــامل بذرپاشى و كپه كارى با بذور گونه هاى مرتعى 
و دارويــى مانند گلرنگ و بابونه در مناطق حوزه آبخيز روســتاى 
سياهدره ملوسان و ده سرفه بوده است كه با اعتبار مبلغ يك ميليارد 

ريال اجرا شده است.

توزيع 450 ميليون اعتبار 
بين آسيب ديدگان كرونايى

 رزن - خبرنــگار همدان پيام: با همكارى بنياد مســتضعفان 450
ميليون تومان در بين آســيب ديدگان از ويروس كرونا توسط طالب 

منطقه توزيع شده است.
رئيس ســازمان تبليغات اســالمى رزن و درگزين گفت: پس از آغاز 
شــيوع ويروس كرونا يكــى از تالش هاى جدى طــالب حاضر در 
شهرستان هاى رزن و درگزين و سازمان تبليغات اسالمى كمك به حل 

مشكالت مردم بوده است.
حجت االســالم ســيد روح ا... حسينى با اشــاره به توزيع كمك هاى 
مؤمنانــه و همراهى و همكارى جوانان مؤمن و انقالبى در شــوراى 
هيأت هاى مذهبى و امامان جماعات شهرســتان ادامه داد: با همكارى 
بنياد مســتضعفان 450 ميليون تومان توســط ائمه جمعه و جماعات 
شهرستان هاى رزن و درگزين بين افراد آسيب ديده از ويروس كرونا 

توزيع شد.
حسينى تالش در جهت احياى سنت حســنه رسيدگى به محرومان 
را از دســتاوردهاى كمك هاى مؤمنانه دانســت و افزود: در راستاى 
ايجاد فضاى كار و تالش و حل مشــكالت مردم جلســات متعددى 
در روستاهاى شهرستان با محوريت ائمه جماعات برگزار شده است.

وى ايجاد شــوراهاى فرهگنى در روستاها و محالت با محوريت امام 
جماعت را از ديگر اقدامات ســازمان برشمرد و گفت: بنا به توصيه و 
تأكيد رهبرى انقالب محوريت ائمه جماعات در مناطق كشور قطعا به 

رفع بسيارى از مشكالت فرهنگى و اجتماعى خواهد انجاميد.

2000 يتيم در مالير نياز به حامى دارند
 دو هزار يتيم در شهرستان مالير نياز به حامى دارند كه طبق پويش 
ايران مهربان، ســهم مالير 16 هزار حامى اســت كه بايد از اين ايتام 

حمايت كنند.
مدير كميته امداد امام خمينى(ره) مالير گفت: درحال حاضر بيش از 8

هزار حامى از ايتام اين شهرستان حمايت مى كنند كه ميانگين پرداختى 
نسبت به استان كم است.

تيمور كرمى مقدم اظهار كرد: از ابتداى امســال تاكنون نيكوكاران 
و حاميان ايتام در اين شهرســتان 4 ميليارد و 900 ميليون تومان 
به صورت مســتقيم به حســاب افراد تحت حمايت خود واريز 
كردنــد كه اميدواريــم با جذب حاميان بيشــتر اين رقم به بيش 

2 برابر برسد. از 
وى ميانگيــن دريافتى هر يتيم را حدود 700 هزار تومان عنوان كرد و 
ادامه داد: اين درحالى است كه اين مبلغ در مالير براى هر يتيم حدود 
350 هزار تومان است و حاميان مى توانند با واريزى ماهيانه مستقيم و 

يا كسر از حقوق خود از ايتام حمايت كنند.
كرمى مقدم بيان كرد: تاكنون بيــش از 2 هزار و 700 نفر از كارمندان 
مالير براى حمايت از ايتام اين شهرستان جذب شده اند و با راه اندازى 
پويــش ايران مهربــان 16 هزار حامى ديگر از كارمنــدان، اصناف و 

صنعت كاران بايد به جمع اين حاميان اضافه شود.
وى تأكيــد كــرد: در پويش ايران مهربان نياز به تبليغات گســترده و 
حمايــت رســانه ها داريم تا بتوانيــم حاميان بيشــترى را در بخش 

خصوصى و دولتى براى ايتام جذب كنيم.
به گزارش ايرنا؛ براســاس اجراى پويش ايران مهربان، 33 هزار تَن از 
جمعيت شهرستان همدان، 16 هزار تن از مالير، 22 هزار نفر از نهاوند 
و تويســركان و نزديك به 15 هزار تن ديگر نيز از ساير شهرستان ها 

به عنوان حامى جمع حاميان استان اضافه مى شوند.
پويش «ايران مهربان» با هدف حمايت از ايتام و فرزندان محســنين و 
ارتقاى ســرانه دريافتى آنان و در راســتاى طرح اكرام ايتام آغاز شده 

است.

پرداخت 508 ميليون تومان براى تأمين 
جهيزيه نوعروسان نيازمند در مالير

 مدير كميته امــداد امام خمينى(ره) ماليــر از هزينه 508 ميليون 
تومانى كميته امداد براى تأمين جهيزيه نوعروسان زير پوشش اين نهاد 
خبر داد و اظهار كرد: از ابتداى امسال 89 مورد جهيزيه به نوعروسان 

تقديم شده است.
به گزارش فــارس، تيمور كرمى مقدم با بيان اينكه هزينه اين كمك ها 
از 6 تا ده ميليون تومان و يا به صورت اهداى كاال بوده اســت، گفت: 
جهيزيه هاى اعطايى از ســوى خيران و نيكــوكاران و همچنين منابع 

امداد اهدا شده است.
وى كل مبالغ پرداختى اين تعداد جهيزيه را 508 ميليون تومان عنوان 
كرد و افــزود: درحال حاضر 64 پرونده نوعــروس در نوبت اعطاى 

جهيزيه قرار دارد.
كرمى مقدم در پايان با بيان اينكه تأمين جهيزيه اين نوعروســان نيز تا 
پايان امســال در دستور كار است، گفت: اميدواريم با كمك خيران و 

نيكوكاران بتوانيم جهيزيه آنها را نيز تهيه و اهدا كنيم.

■ برخى رانندگان تاكســى و اسنپ  هنوز هم پروتكل هاى بهداشتى را 
رعايت نمى كنند. روزگذشته مســير طوالنى را از خيابان هنرستان تا 
شهرك بهشتى با اسنپ طى كردم. راننده اسنپ ماسك نداشت و وقتى 

به او تذكر دادم خود را به نشنيدن زد و جوابم را نداد.
از مسئوالن مربوطه تقاضاى رسيدگى به اين مهم را دارم.

*شهروندى از همدان

■ هزينه هاى گزاف اجاره خانه در همدان غيرقابل تصور است. به جاى 
آنكه اجاره بها در شــهرك ها كمتر از مركز شهر باشد، همسطح داخل 
شــهر و يا بيشتر هم اســت. اگر به اين منوال پيش رود درصد بااليى 
از مردم ديگر توانايى اجاره نشــينى را هم ندارند و شاهد چادرنشينى 
خواهيم بود. كسى صداى ما را نمى شنود. چند روز گذشته براى اجاره 
به امالك شهرك بهشــتى رفتم با قيمت هايى مواجه شدم كه ترجيح 
دادم خيابان ســعيديه خانه مورد نظرم را اجاره كنم. قيمت ها حساب 
كتاب مشخصى ندارد و برحسب قيمت منطقه هم نيست، اگر قيمت ها 
منطقى بود و نظارتى وجود داشــت نبايد اجاره خانه در جايى مانند 

شهرك بهشتى بيشتر از ماهى 300 تومان باشد.
*شهروندى از همدان

■ قيمت ها در ميوه فروشى هاى آنالين 2 برابر مغازه هاى معمولى است. 
چند روز گذشته به دليل وجود محدوديت هاى ساعت9 شب، مقدارى 
ميوه ســفارش داديم كه فروشــنده گفت براى خريد باالى صد هزار 
تومان ارســال داريم و دوم، چون ســاعت از 9 شب گذشته قيمت ها 
باالتر اســت! از مســئوالن مربوطه تقاضاى رســيدگى و نظارت بر 

خريدهاى آنالين را داريم.
* شهروندى از همدان

ماليات بر كشاورزان 
نقطه مقابل حمايت از آنهاست

مالير-خبرنگار همدان پيام: نمى شود محصوالت كشاورزان را بيمه 
كرد و همزمان از آنان ماليات گرفت. درواقع ماليات بر كشاورزان نقطه 

مقابل حمايت از آنهاست.
نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى گفت: وجود منابع عظيم 
آبى در كشور اما عدم پراكندگى مناسب، مشكالت كم آبى براى كشور 

را به وجود آورده است.
حجت االسالم والمســلمين احد آزاديخواه افزود: گاهى كشاورزان با 
مشكل نبود آب و از بين رفتن محصوالت كشاورزى مواجه مى شوند 
كه بايســتى محصوالتشــان در مقابله با چنين حوادثى بيمه باشد تا 
نگرانى و دغدغه اى روى دوش كشــاورز نباشــد. يكى از عمده ترين 
مسائل همين موضوع بيمه محصوالت و زمين كشاورزى است كه از 

عمده داليل حمايت از آنها محسوب مى شود.
وى در ادامه افزود: موضوع ماليات بر كشاورزان نقطه مقابل حمايت از 
آنهاست، نمى شود ما براى بيمه محصوالت آنها تالش كنيم، قيمت ها 

را به نفع كشاورز مصوب كنيم اما درنهايت از آنان ماليات بگيريم.

وساطت مسئوالن تويسركان
 به نزاع 2 طايفه پايان داد

 وساطت دادستان، امام جمعه و مسئوالن انتظامى سبب ايجاد صلح 
و ســازش بين 2 طايفه يك روســتا در دفتر امام جمعه تويسركان و 

پايان نزاع شد.
فرمانده انتظامى شهرستان تويسركان گفت: چندى پيش پس از بروز 
قتل در يكى از روستاهاى تويسركان، درگيرى و نزاع شديد بين اهالى 

2 طايفه در يك روستا آغاز شد و به مرور شدت گرفت.
محمــد معصومى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: به دنبال وقوع قتل و 
چنديــن مرحله نزاع جمعى و تهديد پى درپى عليه يكديگر درنهايت 

اين نزاع و كينه توزى با پادرميانى مسئوالن تويسركان خاتمه يافت.
وى افــزود: اين نيــرو به برگــزارى چندين جلســه توجيهى براى 
سروســامان دادن به مشكالت و اختالف هاى به وجود آمده بين اهالى 
اين روســتا، از بين بردن اختالف و ايجاد سازش و رفع مشكالت با 

همكارى مجموعه قضايى اقدام كرده است.
معصومى بيان كرد: طرفين درگير پس از ايجاد صلح و سازش از تالش 
مجموعه قضايى و انتظامى و امام جمعه تويسركان براى پايان دادن به 

اين نزاع قدردانى كردند.

كاشت درخت در 80 هكتار از گردنه اسدآباد آغاز شد
 كاشــت درخت در 80 هكتار از اراضى مجاور گردنه اسدآباد در راستاى اجراى طرح 

توسعه جنگل آغاز شده است.
رئيس اداره منابع طبيعى اســدآباد گفت: گونه هايى نظير داغ داغان، راناس، انار وحشى، 

زالزالك، سنجد و سماق درحال كاشت است.
بهزاد شاهمردى با بيان اينكه عالوه بر اين، واكارى و كاشت نهال در بخش آجين درحال 
اجرا است، يادآورى كرد: سال گذشته طرح 50 هكتارى توسعه جنگل با كاشت نهال در 
شــهر آجين از توابع اسدآباد پايان يافت اما به واسطه شرايط جوى و نامناسب بودن زمين 

بخشــى از اين نهال ها از بين رفته اند. وى خاطرنشــان كرد: امسال با همكارى شهردارى 
آجين واكارى در اين مناطق از ســر گرفته شــد و اداره منابع طبيعى به تهيه نهال بلوط، 
زالزالك و انار وحشــى و شهردارى نسبت به كاشت بذر و نهال در چاله درختان خشك 
شــده اقدام كرد. شاهمردى ادامه داد: انتقال نهال از كرج به اسدآباد و متفاوت بودن خاك 
ايــن محل با اقليم منطقــه، نوع كار، نحوه حمل نهال، ميزان آبيــارى، نوع خاك و محل 
كاشت در خشك شدن بسيار مؤثر بوده؛ بنابراين طرح واكارى براى احياى دوباره صورت 
مى گيرد. وى گفت: وسعت اراضى منابع طبيعى اسدآباد 59 هزار هكتار بوده و تاكنون در 
260 هكتار از اين اراضى نســبت به كاشت نهال اقدام شده است و اين شهرستان داراى 

جنگل طبيعى نبوده بلكه جنگل هاى موجود دست كاشت هستند.

وى در گفت وگــو با ايرنا افــزود: در عرصه هاى خارج از منابع طبيعى درختكارى نيز در 
اراضى كشــاورزى درحال انجام است و ســال گذشته در 50 هكتار از اراضى كشاورزى 
كشــت صنوبر صورت گرفت و سهميه امســال 83 هكتار است.شــاهمردى ادامه داد: 
كشــاورزان به كشــت صنوبر به فاصله 2 مترى از يكديگر در حاشيه اراضى كشاورزى 
با عنوان «بادشــكن» اقدام كرده تا وزش باد باعث شكســتگى محصــول جو و گندم و 

زنگ زدگى و بروز خسارت به آنها نشود.
هرســاله در  هزار هكتار از عرصه هاى مرتعى اين اســتان عمليــات احيا، اصالحى و 
بــذركارى و در  هزار هكتار از عرصه هاى منابع طبيعى نيز عمليات احيا و بازســازى 

اجرا مى شود.

 ايجاد 25 شــغل جانبــى از طريق فرش 
دستباف ايجاد شده است و بيش از 95 درصد 

قاليبافان نهاوند داراى بيمه هستند.
رئيــس اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند 
بــا بيان اينكه بيــش از 95 درصــد قاليبافان 
نهاوند داراى بيمه هســتند، اظهار كرد: تعداد 
كل قاليبافان شهرســتان نهاوند كــه تا پايان 
شهريورماه ســالجارى در سامانه اين اداره به 
ثبت رسيده اند 2 هزار و 538 نفر هستند كه 2

هزار و 500 نفر از اين تعداد جزو بيمه شدگان 
ثبت شده اند. 

نقى كاكاوند افزود: به منظور حمايت مالى از 
شــاغالن اين بخش، در ابتداى سال 20 نفر 
براى دريافت تســهيالت به بانك هاى عامل 
معرفى شــده اند كه تمام آنها مورد تأييد قرار 
گرفتــه و درمجموع 150 ميليون تومان وام به 

آنها پرداخت شده است.
وى به اهميت صنعت فرش بافى به عنوان يكى 

از صنايع دستى اشتغالزا اشاره كرد و افزود: در 
سال هاى اخير قالى بافى به عنوان يك صنعت و 
هنر توانسته به يكى از منابع مهم اشتغالزايى و 
ارزآورى تبديل شود كه در اين زمينه بيش از 
5 هزار نفر كه اغلب آنها خانم هستند زيرنظر 
اتحاديه قالى بافان در 24 كارگاه فرش بافى در 

سطح شهرستان مشغول فعاليت شده اند.
كاكاوند با اشــاره به ايجاد 25 شــغل جانبى 
از طريق فرش دســتباف گفت: از جمله اين 
مشــاغل مى تــوان به پشــم چينى، حالجى، 
نخ ريســى، نخ تابى، خامه فروشى، بازرگانى و 
مانند اينها اشاره كرد كه مى تواند افراد زيادى 
را به خود مشغول كند؛ زيرا در شرايط كنونى 
كه بحث اشتغال و جهش توليد مطرح است 

حمايت از اين صنعت مى تواند آثار مثبتى را 
براى اقتصاد خانوار به همراه داشته باشد.

كاكاونــد ادامــه داد: قطعا برگــزارى چنين 
كالس هايى سبب آشــنايى بافندگان با فنون 
بازاريابى مى شود و مشــترى و بازار فروش 
محصولشان را پيدا كنند، سپس بافت فرش و 
قالى را آغاز كنند كه اين رويه ميزان ارزآورى 
توليــد فرش را هــم براى بافنــدگان و هم 

شهرستان افزايش مى دهد.
وى گفت: شهرستان نهاوند يكى از قطب هاى 
مهم توليد فرش است و نبايد با داشتن چنين 
ظرفيتى مورد غفلت واقع شــود، اميدواريم با 
راه اندازى كالس هاى آموزش بازاريابى بتوانيم 
صنعت فرش و فرش بافى را بيش از گذشــته 

فعــال كنيم. به گزارش روابــط عمومى اداره 
صنعت، معدن و تجارت شهرســتان نهاوند، 
كاكاوند از فرشــبافى به عنــوان يك صنعت 
ارزآور يــاد كرد و گفــت: قالى و فرش هاى 
نهاوند به  دليل اصيل بودن نقشه به كشورهاى 
اروپايى، كشــورهاى حــوزه خليج فارس و 
برخى نقاط كشــور صادر مى شــوند كه البته 
با توجه به وجود واســطه سود كمترى عايد 
بافندگان فرش مى شود كه درصورت برگزارى 
دوره هاى آموزش بازاريابى براى توليدكنندگان 
بومى سود بيشتر و در نتيجه اشتغال پايدارترى 

در اين زمينه به عمل خواهد آمد.
وى در رابطه با نشــان تجارى فرش دستباف 
نهاونــد نيز گفت: فرش نهاونــد با برندهاى 
جهانى عشــوندى، گل حيدرى يا ساالرى و 
لچك ســفيد يكى از حوزه هاى مستعد براى 
فعاليت اقتصادى است كه مى تواند كانون ايجاد 

اشتغال و توليد در شهرستان باشد.

فرماندار نهاوند در كارگروه اشتغال شهرستان اعالم كرد

فرصت يكماهه براى به كارگيرى 
7 ميليارد تسهيالت توسط بانك ها

■ تبصره 16 به تنهايى يك دستور جلسه و خط قرمز و اولويت من است

همدان پیام در کنار شامست!

معاون استاندار همدان:

 گازرسانى به واحدهاى توليدى بايد با سرعت انجام شود
 معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
همدان با اشــاره بــه طوالنى شــدن فرايند 
گازرســانى به برخى از صنايــع و واحدهاى 
توليدى اســتان، گفت: 36 واحــد توليدى و 
صنعتى استان در آستانه بهره بردارى قرار دارند 
كه عمليات گازرسانى به آنها بايد هرچه زودتر 

انجام شود.
ظاهر پورمجاهــد در گفت وگو با ايرنا اظهار 
كرد: 30 واحد توليدى در بخش كشــاورزى 
و 6 واحد نيز در حوزه صنعت، تقاضاى رفع 
موانع و مشكالت گازرسانى را دارند كه رفع 
مشــكل گازرســانى به اين واحدها در ستاد 
تسهيل و رفع موانع توليد استان همدان مورد 

بررسى قرار گرفت.
وى با بيان اينكه چرخه نام نويسى و پاسخ دهى 

به اســتعالم ها براى تأمين سوخت طوالنى و 
زمان بَر است، گفت: دستگاه هاى متولى مانند 
شركت گاز و راه و شهرسازى بايد اين روند 
را شــتاب دهند تا واحدهاى متقاضى معطل 

نمانند.
معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 
همدان خاطرنشــان كرد: برخى از واحدها نيز 
در حريم راه هاى اصلى و فرعى هســتند و يا 
معارضان محلى دارند كه در اين راستا نيازمند 
ورود فرمانــداران به ماجــرا و حل و فصل 

موضوع هستيم.
به گفتــه پورمجاهد، در شــهرك ها و نواحى 
صنعتى اســتان همدان زيرســاخت هاى الزم 
براى اســتقرار واحدهاى تازه تأســيس فراهم 
شده اســت و بيشتر واحدهاى يادشده(مستقر 

در حريــم راه هــا) در محل هايــى خارج از 
شهرك ها مستقر هستند.

وى خواســتار مشــاركت و همراهــى مردم 
و فرهنگ ســازى دســتگاه هاى مسئول براى 
گره گشايى و هموارسازى مسير توليدكنندگان 
و صنعتگران شد و تأكيد كرد: ثمره اين تعامل 
و دلسوزى ايجاد اشتغال و بهبود اوضاع كسب 

و كار در استان خواهد شد.
معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 
همدان با اشــاره به صــدور 190 مصوبه در 
ســالجارى براى گره گشــايى از بخش توليد 
استان، گفت: در اين ستاد نمايندگان بانك ها، 
اســتاندارى، تأمين اجتماعى و دســتگاه هاى 
اجرايى عضو هستند و هر زمان كه نياز باشد 
براى رسيدگى به مشكالت واحدهاى توليدى 

اين ستاد تشكيل جلسه تشكيل مى دهد. 
يــك هزار و 60 واحد صنعتــى داراى پروانه 
بهره بردارى در اســتان همدان مشغول كار و 

توليد هستند. 

رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى در اسدآباد 
كمرنگ شده است
 رئيس دانشــكده علوم پزشكى شهرستان 
اســدآباد اعالم كرد كــه رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى در شهرســتان اسدآباد كمرنگ شده 
كه نياز اســت مراعات اين موارد تشديد يابد، 
كاهش آمــار بيماران كرونايى مــردم را نبايد 
خوش بيــن كند زيرا اوضاع كامًال شــكننده 

است.
ايرج صالحى در گفت وگو با ايســنا، يكى از 

داليل كاهش حساســيت ها به بحث رعايت 
پروتكل ها را فرسايشى شــدن اين بيمارى و 
خسته شــدن مردم از شرايط كرونا دانست و 
اظهار كرد: از مردم درخواست داريم نسبت به 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى همچنان اهميت 
ويژه اى داده و از شرايط رعايت دستورالعمل و 
محدوديت ها خسته نشوند و خود را با شرايط 
ســبك زندگى كرونا تا به پايان رســيدن اين 

بيمارى وفق داده و تحمل كنند.
وى بــا بيان اينكه بيــش از 50 درصد از علل 
ابتــال به كرونــا دورهمى هــاى خانوادگى و 
تجمعات بوده اســت، تصريح كرد: در طرح 

شهيد سليمانى در شهرســتان اسدآباد توسط 
دانشــكده علوم پزشكى شهرســتان تاكنون 
8 جلســه آموزشى در راســتاى پيشگيرى از 
كوويد-19 ارائه داده شــده و اطالع رسانى و 
اقناع ســازى جامعه در رابطه با رعايت موارد 
پروتكل ها را نيز از طريق رســانه ها و فضاى 
مجازى به صورت مداوم در دست انجام داريم 
كه نياز اســت مردم نسبت به اين آموزش ها و 

اطالع رسانى ها توجه ويژه اى داشته باشند.
صالحــى با تأكيــد بر خودمراقبتــى مردم در 
پيشگيرى از ويروس كرونا مطرح كرد: با توجه 
به نزديك شدن به شب يلدا و بحث ويروس 

كرونــا در ايــن رابطه مردم بايد حساســيت 
ويــژه اى داشــته باشــند و از دورهمى هاى 
خانوادگى شــب يلدا بپرهيزنــد زيرا در غير 
اين صورت قطعاً شرايط ثبات شهرستان دوباره 

با مشكل روبه رو خواهد شد.
وى بــر ضــرورت نصب و عملياتى شــدن 
اپليكيشن ماسك توســط تمامى ادارات اين 
شهرســتان تأكيد كرد و يادآور شد: با نصب 
اپليكيشن ماسك در ادارات و بانك هاى پرتردد 
ورود افراد به ادارات به نحو احسن كنترل شده 
و افراد بيمار قابل شناسايى و رديابى خواهند 

بود.

بيمه بيش از 
95 درصد قاليبافان نهاوند
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روحانى: 
اليحه بودجه 1400 بر مبناى توانمندى  ايران 

تدوين شده است
 اليحــه بودجه 1400 بر مبناى ظرفيت ها و توانمندى ايران تدوين 

شده، انكار آن ناديده گرفتن اين حقايق است.
رئيس جمهورى در جلســه ســتاد هماهنگى اقتصادى دولت گفت: 
مقاومــت و ايســتادگى ملت ايران در برابر فشــار تحريم ها و جنگ 
اقتصادى تمام عيار ترامپ عليه ايران واقعيت هاى بزرگى را به جهان 

و همه بدخواهان ايران نشان داد.
حجت االسالم والمسلمين حســن روحانى در جلسه ستاد هماهنگى 
اقتصادى دولت اظهار كرد: ترامــپ ظرفيت ها و حقايق توانايى هاى 
جمهورى اســالمى ايران را اصال نشناخت و بر مبناى توهمات خود 
اقدام كرد و ناكامى كاخ ســفيد در مواجهه با ايران پس از 2سال ونيم 
جنگ اقتصادى تمام عيار در كنار شكست سياست هاى بين المللى او از 

داليل شكست ترامپ در انتخابات اخير اين كشور است.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى رياست جمهورى، روحانى خاطرنشان 
كرد: به همه كسانى كه با اقداماتى نظير تحريم به دنبال شكست ايران 
هســتند، توصيه مى كنم براى هميشــه اين رويكرد غلط و شكست 

خورده را به موزه تاريخ بسپارند.
وى با اشــاره به اقتدار و توان اقتصادى ايران به عنوان 2 واقعيت مهم 
و تعيين كننده يادآور شــد: اگرچه جنگ اقتصادى لطمات و صدمات 
زيادى را از جمله به معيشت مردم وارد كرد، اما امروز تحريم كنندگان 
و جنگ طلبان كه فروپاشــى اقتصاد ايران در كوتاه مدت را پيش بينى 
مى كردند درحالى كاخ ســفيد را ترك مى كنند كه ملت ايران سرافراز 
و پيروز در يك جنگ نابرابر اقتصادى قدرتمندتر از گذشــته ايستاده 
اســت. رئيس جمهورى در ادامه به ويژگى هاى اليحه بودجه ســال 
1400 اشــاره كرد و گفت: مبناى تدوين و طراحى اليحه بودجه سال 
آينده، ظرفيت هاى اقتصادى كشــور و واقعيت هاى عرصه بين المللى 
بوده است و با تحليل دقيق داده ها و داشته هاى داخلى ارائه شده است.

روحانى با بيان اينكه برخى منتقدان بودجه سال آينده دچار همان اشتباه 
راهبردى ناديده گرفتن و انكار واقعيت ها و توانايى اقتصادى كشــور 
شــده اند، گفت: برخالف تصور و تحليل كسانى كه معتقدند بودجه 
بــا اتكا به اتفاقات بين المللى و نتايج انتخابات آمريكا تدوين شــده، 
بايد تأكيد كنيم كــه بودجه 1400 دقيقا با اتكا و تكيه بر ظرفيت هاى 

اقتصادى ايران نوشته شده است.
رئيس جمهورى تصريح كرد: تالش و برنامه ريزى هاى دولت در طى 
اين مدت با اين هدف بوده اســت كه خســارت هاى جنگ اقتصادى 
را تا اندازه اى ترميم كند و مشــكالت بوجود آمده ناشى از عوارض 
شيوع بيمارى كوويد-19 براى اقشــار ضعيف و كم درآمد جامعه را 

نيز مديريت كند.

دولت نمى تواند براساس تفسير خودش 
قانون مجلس را اجرا كند

 عضو هيأت رئيسه مجلس با اشاره به اظهارنظر رئيس جمهور مبنى بر اينكه 
اقــدام راهبردى براى لغو تحريم ها را براســاس تفســير خودمان اجرا كرده و 
آئين نامه آن را مى نويسيم، گفت:  اين كار دولت مغاير قانون اساسى است؛ زيرا 

تفسير فقط برعهده شوراى نگهبان است.
به گزارش فارس، حجت االســالم عليرضا ســليمى اظهار كرد: اينكه برخى ها 
مى گويند به تفسير خودمان قانون مجلس را اجرا مى كنيم و آئين نامه را بر همين 

اساس مى نويسيم، مغاير قانون اساسى است.
وى افزود: ديگران نمى توانند براى مجلس خط مشــى تعيين كنند؛ زيرا تعيين 
خط مشى از سوى مجلس بوده و تفسير قانون اساسى هم فقط برعهده شوراى 

نگهبان است.

93 اليحه دولت اعالم وصول شده است
 عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 93 اليحه دولت از 
سوى هيأت رئيسه اعالم وصول و به موقع به كميسيون ها ابالغ شده، از رئيس 
جمهور خواست لوايحى را كه به حل مشكالت مردم كمك مى كند، ابالغ كند.
به گزارش ايرنا، احمد اميرآبادى فراهانى در واكنش به ســخنان روز گذشته رئيس 
جمهور كه به رسيدگى نكردن مجلس به لوايح دولت تأكيد داشت، گفت: 93 اليحه 
از طرف دولت به مجلس ارائه شده است كه همه اين لوايح اعالم وصول و به موقع 
به كميســيون هاى مربوطه ارجاع شده است. عضو هيأت رئيسه مجلس افزود: 31 
مورد از لوايح در كميسيون حقوقى و قضايى درحال بررسى است. حتى برخى لوايح 
كه با فوريت به مجلس ارسال شد در دستور كار قرار گرفت و به رغم اينكه همكاران 
54 طرح فوريتى در اولويت داشتند، مجلس لوايح فوريتى دولت را رسيدگى كرد كه 

اين لوايح به قانون تبديل شده و 7 قانون از لوايح دولت نيز ابالغ شد.

الزمه سالمت نظام ادارى كشور مسدود كردن 
گلوگاه هاى فساد است

 معاون اول رئيس جمهورى برخورد ريشــه اى با تخلفات و مسدود كردن 
گلوگاه هاى فساد را الزمه سالمت نظام ادارى عنوان كرد و گفت: برجسته شدن 
برخى موارد فساد در رسانه ها نبايد سبب شود كه سالمت نظام ادارى كشور زير 
سؤال برود. به گزارش پايگاه اطالع رسانى معاون اول رئيس جمهورى، اسحاق 
جهانگيرى اظهاركرد: ســالمت نظام ادارى كشــور نيازمند برخورد ريشه اى با 

تخلفات و مسدود كردن روزنه ها و گلوگاه هاى فساد است.
وى افزود: دولت در همين راســتا از چند سال پيش ستادى را براى شناسايى 
گلوگاه هاى فســاد در دولت تشــكيل داده است و دســتگاه هاى اجرايى نيز 
مكلف شده اند كارگروهى را به صورت مستمر براى شناسايى و مسدودسازى 

گلوگاه هاى فساد تشكيل دهند.

آگهى مزايده عمومى فروش امالك (نوبت دوم) به تاريخ 1399/09/19

حسين بابايى - شهردار مالير 

شهردارى مالير در نظر دارد به استناد مجوزهاى شماره 588/ش/5/م مورخه 1399/05/31 و 792/ش/5/م مورخه 1399/06/30 و 831/ش/5/م مورخه 1399/07/06 
نسبت به فروش قطعه زمين تجارى واقع در نفت سياه، زيرزمين تجارى خيابان سعدى و باغ اوليايى كمربندى مالير اراك از امالك خود  واقع در سطح شهر را از 
طريق نشر آگهى مزايده عمومى و صرفاً از طريق سامانه تداركات دولت به اشخاص حقيقى و حقوقى داراى صالحيت عمومى واگذار نمايد. لذا متقاضيان مى توانند 
پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1399/10/06 به همراه 5٪ مبلغ كل برآورد به صورت نقد (واريز به حساب 0105598672002 بانك ملى 
مالير) يا اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانكى به همراه مدارك شناسايى معتبر (جهت اشخاص حقيقى كپى تمام صفحات شناسنامه و كارت ملى و اشخاص حقوقى كپى 
اساسنامه به همراه آخرين تغييرات) و مهر و امضاء قرارداد و شرايط عمومى از طريق سامانه ارسال نمايند. همچنين جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند با شماره 
مستقيم 32226061-081 داخلى 176 تماس حاصل نمايند و يا مى توانند اطالعات مورد نياز جهت شركت در مزايده را از سامانه تداركات الكترونيكى دولت به نشانى 

setadiran.ir دريافت دارند.
ساير شرايط مزايده: 

1- قطعه زمين شماره 20 با كاربرى تجارى به مساحت 54/27 مترمربع واقع در بلوار ملت،كوچه ملت(نفت سياه) به ارزش 4,100,000,000 ريال.
2- يك واحد زيرزمين تجارى - مسكونى واقع در خيابان سعدى،نبش خيابان پروين با پالك ثبتى 171 فرعى از 2123 اصلى بخش يك به مساحت تقريبى 371 مترمربع 

به ارزش پايه 14,000,000,000 ريال.
3- يك قطعه زمين باغ (باغ اوليايى) به كاربرى فضاى سبز واقع در كمربندى اراك بروجرد با پالك ثبتى 490 فرعى از يك اصلى به مساحت تقريبى 1193/52 مترمربع 

به ارزش پايه 20,051,136,000 ريال.
4- هزينه نشر آگهى مزايده هر كدام از امالك به عهده برنده مى باشد.

5- چنانچه برنده مزايده از واريز وجه و انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابالغ خوددارى نمايد سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و به نفر دوم واگذار مى شود و 
به همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

6- پس از مشخص شدن برنده مزايده و انعقاد قرار سپرده نفرات بعدى به آنها مسترد مى گردد.
7- به پيشنهادات مخدوش و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب اثر داده نمى شود.

8- تاريخ بازگشايى پاكت هاى واصله در مورخ يكشنبه 1399/10/07 رأس ساعت 10 صبح در دفتر كار شهردار مى باشد.
9- مدت اعتبار پيشنهاد سه ماه از تاريخ بازگشايى مى باشد.

10- مهلت تحويل و اخذ اسناد مزايده تا پايان وقت ادارى روز شنبه 1399/10/06 (ساعت 14) به شهردارى مى باشد و شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات 
مختار است.

11- پرداخت كليه هزينه هاى پذيره اوقافى صرفاً جهت انتقال اول به عهده شهردارى مى باشد.
12- پرداخت كليه هزينه هاى نقل و انتقال و دارايى و شهردارى و محضر به عهده برنده مى باشد.

13- كليه امالك با وضع موجود كه به رويت داوطلب رسيده است واگذار مى شود و شهردارى تعهدى در قبال امتيازات (آب و برق و گاز و تلفن) و متراژ و كيفيت مصالح 
و غيره ندارد.

14- متقاضى مى بايست حداكثر ظرف مدت 3 روز از تاريخ بازگشايى پاكت هاى واصله به جهت اطالع از نفرات برنده به دبيرخانه شهردارى مراجه نمايد در غير اين 
صورت به منزله ابالغ كتبى محسوب مى شود.

15- مدت اعتبار تضمين 3 ماه مى باشد.
16- مدارك شامل تضمين (پاكت الف) اسناد و مدارك (شامل كپى تمام صفحات شناسنامه و كارت ملى و امضاء اثر انگشت معتبر و قرارداد و شرايط عمومى جهت 
اشخاص حقيقى و همچنين در صورت حقوقى بودن، اساسنامه، آخرين تغييرات، قرارداد و شرايط عمومى (پاكت ب) و پيشنهاد قيمت (پاكت ج) كه مى بايست شركت 

كنندگان پاكت ب و ج را به صورت الكترونيك و از طريق سامانه ارسال و اصل پاكت الف را تحويل دبيرخانه شهردارى نمايند.
17- امالك مذكور در حال حاضر فاقد سند بوده و اسناد در حال پيگيرى مى باشد كه به محض آماده شدن به نام برنده انتقال مى شود.

18- پرنده مزايده مى تواند به جهت دريافت پروانه ساختمانى جهت هر يك از قطعات زمين اقدام و هزينه آماده سازى از ايشان در هنگام دريافت پروانه اخذ مى شود.
19- با توجه به روند افزايش قيمت امالك شهردارى مى تواند چنانچه قيمت هاى پيشنهادهاى شركت كنندگان به صرف و صالح اين دستگاه نباشد نسبت به كنار 

گذاشتن قيمت متقاضى اقدام نمايد. ص/99 (م الف 346)

آگهى مزايده فروش زمين (نوبت دوم)

شهــردارى سامن 

شهردارى سامن در نظر دارد برابر مصوبه شماره 1/852 مورخ 99/8/26 شوراى محترم اسالمى شهر از طريق مزايده عمومى اقدام به فروش 
4 قطعه زمين مسكونى واقع در شهرك قائم هر كدام به مساحت 200 مترمربع اقدام نمايد. لذا از متقاضيان دعوت بعمل مى آيد جهت كسب 

اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده به واحد امور مالى شهردارى مراجعه نمايند.
- تضمين شركت در مزايده هر قطعه مبلغ 70/000/000 ريال و واريز به حساب شماره 310001547001 نزد بانك ملى سامن به نام شهردارى 

سامن و يا ضمانت نامه بانكى و اسناد خزانه.
- برندگان اول، دوم و سوم مزايده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج مى باشد.
- متقاضيان مى توانند جهت دريافت اسناد مزايده از مورخ 99/9/26 تا پايان ساعت ادارى روز يكشنبه مورخ 99/10/7 به واحد مالى 

شهردارى سامن مراجعه نمايند.
* مهلت قبول پيشنهادات: 99/10/7

*تاريخ گشايش پيشنهادات: 99/10/8 در دفتر شهردارى.
تلفن تماس: 32422223 -081 و 32422590-081 داخلى 5

(م الف 361)

آگهى مزايده  فروش زمين تجارى (نوبت سوم)
 

اداره كل بهزيستى استان همدان

اداره كل بهزيســتى اســتان همــدان در نظــر دارد يــك قطعــه زميــن واقــع در روســتاى كوهانــى از توابــع شهرســتان نهاونــد 
داراى پــالك ثبتــى 2034 فرعــى از چهــار اصلــى بخــش دو حــوزه ثبــت ملــك نهاونــد كــه بموجــب مندرجــات ســند ثبتــى 

مذكــور مســاحت آن  بعــد از تعريــض 67 متــر مربــع و كاربــرى آن تجــارى ميباشــد  بــا جزئيــات منــدرج در اســناد مزايــده  ، بــا بهــره گيــرى 
از ســامانه تــداركات الكترونيكــى دولــت www.setadiran.ir و بــا شــماره مزايــده3 209900010300000 بــه صــورت مزايــده واگــذار نمايــد. 

زمان انتشار در سايت ساعت 14 روز سه شنبه 1399/09/25 مهلت دريافت اسناد مزايده ساعت 14 روزدو شنبه  1399/10/08
تاريخ بازديد : از 1399/09/26 لغايت 1399/10/07 آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت : ساعت 14 روزدو شنبه 1399/10/08

زمان بازگشايى : ساعت 11 روز چهار شنبه 1399/10/10 زمان اعالم به برنده : 1399/10/11
قيمــت پايــه  مبلــغ 4/800/000/000ريــال مبلــغ تضميــن  شــركت در مزايــده 240/000/000 ميليــون ريــال ضمانــت نامــه معتبــر بانكــى داراى 

اعتبــار  ســه ماهــه يــا واريــز نقــدى بحســاب شــماره 4065034507730276 اعتبــار آگهــى 90 روز مــى باشــد. 
مــدارك تضميــن شــركت در مزايــده پــس از بارگــذارى در ســامانه تــداركات الكترونيكــى دولــت بايــد در يــك پاكــت دربســته حداكثــر تــا 

ســاعت 14 مورخــه 99/10/08 بــه  حراســت اداره كل بهزيســتى اســتان همــدان بــه آدرس همــدان- ميــدان جهــاد تحويــل شــود.
ضمنا رعايت موارد ذيل الزامى است :

ــد و  ــده شــامل خري ــداركات  الكترونيكــى دولــت مــى باشــد و كليــه مراحــل فراينــد مزاي ــا از طريــق ســامانه ت ــده صرف 1- برگــزارى مزاي
دريافــت اســناد مزايــده(در صــورت وجــود هزينــه مربوطه)،پرداخــت تضميــن شــركت در مزايــده ( وديعــه) ، ارســال پيشــنهاد قيمــت و اطــالع 

از وضعيــت برنــده بــودن مزايــده گــران محتــرم از ايــن طريــق امــكان پذيــر مــى باشــد . 
2- كليــه اطالعــات زميــن مــورد مزايــده شــامل مشــخصات ، شــرايط و نحــوه فــروش در بــرد اعــالن عمومــى ســامانه مزايــده ، قابــل مشــاهده 

، بررســى و انتخــاب مــى باشــد 
3- عالقمنــدان بــه شــركت در مزايــده مــى بايســت جهــت ثبــت نــام و دريافــت گواهــى الكترونيكــى ( توكــن ) بــا شــماره هــاى ذيــل تمــاس 

حاصــل نماينــد :
4- مركز پشتيبانى و راهبردى سامانه : 021-41934 

ــام / پــرو فايــل مزايــده گــر "  ــام اســتانها ، در ســايت ســامانه( www.setadiran.ir)  بخــش " ثبــت ن 5- اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت ن
موجــود اســت. 

(م الف 1321)

 اصالح قانون انتخابات رياست جمهورى درحالى 
روز گذشــته در دســتوركار مجلس قرار گرفت كه 
مجلس يازدهم در يكى از نخستين اقدامات خود در 
حوزه سياست داخلى به دنبال اصالح قانون انتخابات 
رياست جمهورى اســت؛ اصالحى كه شايد موجب 
حذف برخى گزينه هاى بالقوه كانديداتورى انتخابات 

رياست جمهورى 1400 شود.
كليات طرح اصالح قانون انتخابات رياست جمهورى 
پس از بررسى در امور داخلى كشور و شورا ها يازدهم 
آبان ماه در جلسه علنى مجلس با رأى 160 نماينده به 
تصويب رســيد و پس از آن براى بررسى بيشتر به 
كميسيون شورا ها ارجاع شــد. پس از آن، دوازدهم 
آذرمــاه نماينــدگان مجلس با بررســى اولويت دار 
جزئيات اين طرح در صحن موافقت كردند و برهمين 
اســاس اين طرح در دستوركار روز گذشته مجلس 
قرار گرفت تا اصالح قانون به انتخابات 1400 برسد.

سنى  با حذف شرط  نمايندگان   مخالفت 

داوطلبان انتخابات رياست جمهورى
يكى از مهم ترين تغييراتى كه در اين طرح در قانون 
انتخابات رياست جمهورى پيش بينى شده تعيين كف 
و سقف ســن داوطلبان است كه پيش از اين سابقه 
نداشته است.در مصوبه كميسيون شرايط سنى براى 
حضور در انتخابات از 40 تا 70 ســال تعيين شــده 
اســت. البته در طرح اوليه اين شرط سنى 45 تا 70
سال درنظر گرفته شده بود، ولى درنهايت كميسيون 
امور داخلى كشور و شورا ها كف سن را از 45 به 40
سال رساند؛ محدوديتى كه شايد برخى معتقد باشند 

خالف رويكرد و شعار جوان گرايى است.
به هرحال روز گذشــته نمايندگان مجلس شــوراى 
اســالمى با پيشــنهاد حذف شرط ســنى داوطلبان 

انتخابات رياست جمهورى مخالفت كردند.
به گزارش ايرنا، براســاس بند الف ماده 1 اين طرح، 
رجال مذهبى و سياســى. ايرانى  االصل و تابع ايران. 
مدير و مدبر. حســن ســابقه، امانت و تقوا. مؤمن و 

معتقــد به مبانى جمهورى اســالمى ايران و مذهب 
رسمى كشور شــرايط اختصاصى داوطلبان رياست 

جمهورى است.
داوطلبان رياســت جمهورى جهت احراز شــرايط 
اختصاصــى موضوع بند «الف» بايد واجد شــرايط 
عمومى ذيل باشــند: داشتن مدرك تحصيلى حداقل 
كارشناسى  ارشد يا معادل آن مورد تأييد وزارت علوم، 
تحقيقات و فناورى يا وزارت بهداشــت و درمان و 
آموزش پزشكى و يا مركز مديريت حوزه هاى علميه، 
حداقل ســن 40 ســال تمام و حداكثر سن 70 سال 
تمــام در هنگام ثبت نام، برخوردارى از ســالمت و 
توانايى جسمى و روانى كافى، جهت ايفاى مسئوليت 
رياســت جمهورى، داشــتن كارت پايان خدمت يا 
معافيت دائــم قانونى، عدم محكوميــت به جرائم 
اقتصادى و انتخاباتــى، جرائم عليه امنيت داخلى و 
خارجى كشور، اقدام بر ضدنظام جمهورى اسالمى 
ايران، ارتــداد، خيانت در امانت و جرائم عليه عفت 

عمومى، نداشــتن محكوميت كيفرى مؤثر و محروم 
نبودن از حقوق اجتماعى، نداشتن سوءسابقه امنيتى و 
نداشتن وابستگى به گروه هاى غيرقانونى، مؤثر نبودن 
درتحكيم رژيم سابق و وابستگى به آن، نداشتن سابقه 
استعمال يا اعتياد به مواد مخدر و روان گردان، سابقه 
تصدى حداقل درمجموع 6 سال در مناصب: معاون 
رؤساى قواى 3 گانه، دبير شوراى عالى امنيت ملى يا 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس كل بانك 
مركزى، رئيس ديوان محاســبات كشــور، استاندار، 
شهردار شهرهاى باالى 2 ميليون نفر جمعيت، رئيس 
سازمان ها و نهادهاى دولتى و مؤسسات و نهادهاى 
عمومى غيردولتى در ســطح ملى، فرماندهان عالى 
نيروهاى مسلح با جايگاه سرلشگرى و باالتر، رئيس 
دانشگاه آزاد اسالمى در سطح كشور، مدير حوزه هاى 
علميه كشور از ديگر شــروط عمومى نامزدها ذكر 
شده است. محسن زنگنه» در جريان بررسى اين ماده 
گفت: شرايط سنى حداقل 40 و حداكثر 70 داوطلبان 
رياســت جمهورى با ســلوك حضرت امام و رهبر 
انقالب متفاوت است و با روايت ما هم متفاوت است 
و در عرصه بين المللى هم يك عالمت سؤال را براى 

جمهورى اسالمى خواهد داشت.
نماينده تربيت حيدريه بيان كرد: اين طرح با بيانيه گام 

دوم انقالب و با اصول منطقى مغايرت دارد.
عليرضا سليمى نماينده مردم محالت هم با اشاره به 
اصل 20 قانون اساسى گفت: همه افراد ملت اعم از 
زن و مرد از همه حقوق انسانى و سياسى و اقتصادى 
و اجتماعى با رعايت موازين اسالم برخوردار هستند، 
شرايط سنى در اين طرح ايجاد محدوديت مى كند و 
با اصل 20 قانون اساسى مغايرت دارد. وى همچنين 
با اشاره به اصل 115 قانون اساسى گفت: با تصويب 
اصالح طرح قانون انتخابات رياســت جمهورى هم 
اصل 115 تهديد مى شود و با اين محدودسازى تفسير 
قانون اساســى به وجود مى آيد كه مغاير با اصل 98

قانون اساسى است.
 پيشــينه مديريت نامزدهــاى انتخابات 
رياست جمهورى از 8 به 6 سال كاهش يافته 

است
سخنگوى كميسيون شوراهاى مجلس نيز با اشاره به 
طرح اصالح قانون انتخابات رياست جمهورى گفت: 
تصدى مناصب ديده شده در اين قانون از 8 سال به 

6 سال كاهش يافت.
علــى حــدادى در جريان ارائه گزارش كميســيون 
امورداخلى كشــور و شــوراها درباره طرح اصالح 
موادى از قانون انتخابات رياســت جمهورى اظهار 
كرد: طرح حاضر از جمله طرح هاى مرتبط با اصالح 

قانون انتخابات است كه چندين مسأله از چالش ها و 
مسائل ناظر به قانون انتخابات رياست جمهورى در 

آن مورد توجه قرار گرفته است.
وى افــزود: در اين طرح مواد 35، 37، 55، 56، 57 و 
59 قانون انتخابات رياست جمهورى مورد توجه قرار 
گرفته و 3 محور اساســى شرايط داوطلبان انتخابات 
رياست جمهورى، نحوه ثبت نام داوطلبان انتخابات 
رياست جمهورى و بررسى تاأيد صالحيت از سوى 

شوراى نگهبان دنبال شده است.
سخنگوى كميسيون امور داخلى كشور و شوراهاى 
مجلس تصريح كرد: در بررســى شور دوم اين طرح 
در كميسيون اين كميسيون از جمله شرايط عمومى 
داوطلبان كه مورد اصالح قرار گرفت بحث سن بود؛ 
بر همين اســاس حداقل 40 و حداكثر 70 ســال در 
هنگام ثبت نام در نظر گرفته شد. همچنين در بحث 
مدرك تحصيلى نيز داشتن حداقل مدرك تحصيلى 
كارشناسى ارشد يا معادل آن درنظر گرفته شده است.
وى اظهار كرد: سابقه تصدى مناصب ديده شده از 8

سال به 6 سال كاهش يافت.
حدادى گفت: استانداران و شهرداران شهرهاى داراى 
باالى 2 ميليون نفر جمعيت و مدير حوزه هاى علميه 

كشور نيز در شروط سابقه لحاظ شد.
نمايندگان همچنين داشــتن گرين كارت و يا كارت 
اقامت ســاير كشــورها را براى نامزدهاى انتخابات 
رياست جمهورى ممنوع كردند، يعنى فردى كه قصد 
دارد رئيس جمهور كشــور شود نبايد كارت اقامت 
ساير كشورها را داشته باشد؛ بايد ايرانى االصل بوده 
و نه تنها كارت اقامت ســاير كشورها را نداشته بلكه 
درخواستى براى دريافت آن حتى در گذشته نيز نداده 

باشد.
 داوطلبان انتخابات رياست جمهورى نبايد 

تابعيت ديگر كشورها را داشته باشند
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى همچنين با پيشنهاد 
نماينــده تهران بــراى داوطلب انتخابات رياســت 
جمهورى مبنى بر تابعيت ايران و نداشتن تابعيت ديگر 

كشورها در گذشته و حال موافقت كردند.
بر اين اساس، داوطلبان رياست جمهورى بايد واجد 

شرايط اختصاصى و عمومى ذيل باشند:
1.رجال مذهبى و سياسى

2.ايرانى  االصــل و تابــع ايران و نداشــتن تابعيت 
كشورهاى ديگر در گذشته و حال

3.مدير و مدبر
4.حسن سابقه، امانت و تقوا

5.مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسالمى ايران و 
مذهب رسمى كشور

70 سالگى پايان داوطلبى براى رئيس دولت تصويب شد

رأى مجلس به جوان  سازى 
رياست جمهورى

پيروزى بايدن در انتخابات 
رياست جمهورى آمريكا 

قطعى شد
 جــو بايدن نامــزد حزب دموكرات با كســب 306 
رأى گزينشگران انتخاباتى، به طور رسمى پيروز رقابت 

انتخابات رياست جمهورى آمريكا شد.
به گزارش ايرنا، نشســت گزينشگران موسوم به الكترال 
كالج از ساعت 10 صبح به وقت محلى از ايالت ورمونت 
آغاز شــد و سپس ايالت هاى مختلف هم نشست مشابه 

را در پايتخت ايالتى برگزار كردند. هر ايالت متناسب با 
تعداد ســناتورها و اعضاى مجلس نمايندگان خود، حق 
راى گزينشگر انتخاباتى دارد. مجموع آراى گزينشگران 
در انتخابات رياســت جمهورى آمريكا 538 راى است 
كه ســه راى آن مربوط به منطقه ويژه كلمبيا و واشنگتن 
دى سى اســت.  هر نامزدى كه بتواند حداقل 270 راى 
گزينشــگران را به دســت آورد، پيروز رقابت و رئيس 
جمهورى آينده خواهد بود مگر اينكه در زمان اعالم اين 
نتايج به كنگره آمريكا در 6 ژانويه، نسبت به نتايج اعالمى، 
اعتراضى مطرح شود. اين اعتراض بايد در هر دو مجلس 

سنا و نمايندگان وارد دانسته شود تا نتايج تغيير يابد كه 
با وجود اكثريت دموكرات ها در مجلس نمايندگان، اين 
كار محتمل نخواهد بود. به اين ترتيب، بايد انتظار داشت 
در 6 ژانويه، كنگره آمريكا به طور رسمى پيروزى بايدن 
را اعــالم و در 20 ژانويه، قدرت اجرايى را به او واگذار 
كنند، هرچند كه دونالــد ترامپ رئيس جمهورى فعلى 
و كارزار انتخاباتى او همچنان به دنبال مانع تراشــى در 
انتقال قدرت هســتند. در نشست هاى ديروز، ايالت هاى 
كليدى ميشيگان، ويسكانسين، جورجيا، نوادا، آريزونا و 

پنسيلوانيا هم به طور قطعى به بايدن راى دادند.
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آگهى سند مالكيت المثنى 
نظــر بــه اينكــه خانــم فاطمــه شــهبازى فرزنــد منوچهــر بــه كــد ملــى 3961791430 بــا 
ارائــه فــرم شــهادت شــهود مصــدق دفترخانــه اســناد رســمى شــماره 52 نهاونــد مالــك 
ــد  ــى بخــش 4 نهاون ــى از 20 اصل ــالك 846 فرع ــان) پ ــه و اعي ــن (عرص ششــدانگ زمي
ــده اســت،  ــك گردي ــف/219930/95 صــادر و تســليم مال ــه ســريال ال ســند مالكيــت ب
ــند  ــدور س ــاى ص ــت و تقاض ــده اس ــود گردي ــى مفق ــت جابجاي ــه عل ــوده ب ــار نم اظه
ــت  ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 120 آيي ــتناد م ــه اس ــذا ب ــوده اســت، ل ــى نم ــت المثن مالكي
مراتــب بــه شــرح فــوق يــك نوبــت در روزنامــه كثيراالنتشــار يــا محلــى جهــت اطــالع 

عمــوم آگهــى مــى گــردد.
چنانچــه كســى نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت المثنــى اعتــراض داشــته يــا مدعــى 
ــزد خــود مــى باشــد مــى توانــد اعتــراض  ــا وجــود ســند مالكيــت ن انجــام معاملــه و ي
خــود را كتبــاً از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــى ظــرف مــدت 10 روز بــه ايــن اداره ارســال در 
غيــر ايــن صــورت و پــس از گذشــت مــدت زمــان مقــرر ســند مالكيــت المثنــى صــادر 

خواهــد شــد. 
(م الف 806)

محمدعلى جليلوند 
 رئيس واحد ثبتى حوزه ثبت ملك نهاوند

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

برابــر رأي شــماره 139960326006001235 مــورخ 1399/08/19 هيــأت اول موضــوع قانــون 
ــد ســند رســمي مســتقر  ــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق ــن تكليــف وضعيــت ثبت تعيي
ــى  ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالكان ــر تصرف ــك مالي ــت مل ــوزه ثب ــى ح ــد ثبت در واح
آقــاى حســن رضائــى فرزنــد عــزت الــه بــه شــماره شناســنامه 45 صــادره از ماليــر در 
ــع قســمتى از  ــه مســاحت 83302/79 مترمرب ششــدانگ يــك قطعــه زميــن مزروعــى ب
ــك  ــدارى از مال ــر خري ــاد بخــش دو مالي ــع در روســتاى اســالم آب ــي واق ــالك 64 اصل پ
ــى  ــت ميرزاي ــى هم ــى و عل ــر ابراهيم ــى كوث ــى، عل ــى ا... رضاي ــان ول ــمى آقاي رس
كردخــوردى محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي به 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت 
يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم 
نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 354)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/09/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/11

محمدرضا امينى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

برابــر رأي شــماره 139960326006001311 مــورخ 1399/80/28 هيــأت اول موضــوع قانــون 
ــد ســند رســمي مســتقر  ــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق ــن تكليــف وضعيــت ثبت تعيي
در واحــد ثبتــى حــوزه ثبــت ملــك ماليــر تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى 
عبــداهللا ســليمانى فرزنــد محمدتقى بــه شــماره شناســنامه 482 و كدملــى 3930743477 
صــادره از ماليــر در ششــدانگ اعيانــى يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 108/93 مترمربــع 
ــر  ــمى براب ــك رس ــر از مال ــك مالي ــع در بخــش ي ــى واق ــالك 2044 اصل ــمتى از  پ قس
قــرارداد اجــاره 446131822996221307-1399/06/22 اداره اوقــاف و امــور خيريــه ماليــر 
محــرز گرديــده اســت. لــذا به منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
ــه مــدت دو مــاه  اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي ب
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 352)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/09/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/11

محمدرضا امينى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير
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پرداخت كمك هزينه تحصيلى 10 ميليونى 
به معلوالن حائز رتبه هاى برتر كنكور

 رئيس سازمان بهزيستى كشــور از واريز ده ميليون تومان به حساب 50 رتبه  برتر 
كنكور داراى معلوليت در راستاى كمك هزينه تحصيل آنالين و خريد لپ تاپ خبر داد.

به گزارش ايسنا، وحيد قبادى دانا از پذيرفته شدگان داراى معلوليت در كنكور سراسرى 
99، با بيان اينكه اين سازمان به افراد داراى معلوليت تحت پوشش بهزيستى كه موفق 
به كســب رتبه هاى زير هزار كشورى شــده اند لپ تاپ هديه خواهد داد، اظهار كرد: 
در ميان اين 50 رتبه برتر، 7 نفر رشــته پزشــكى، 4 نفر رشته داروسازى، 2 نفر رشته 
دندانپزشكى، 6 نفر رشته حقوق و 21 نفر در رشته هاى مهندسى و سايرين در گروه هاى 

زبان خارجه و هنر قبول شده اند. 

اجراى طرح عملياتى مبارزه با سارقان جيب بر در كشور
 جانشــين پليس آگاهى ناجا از اجراى مرحله دوم طرح عملياتى مبارزه با سارقان 
جيب بر در كشــور خبر داد و گفت: اين طرح با هدف كنترل و دســتگيرى ســارقان 

سابقه دار و تحت تعقيب در سراسر كشور به مرحله اجرا در آمد. 
بــه گزارش ايرنا از پايگاه خبرى پليس، فرامرز به گذر در تشــريح اين خبر افزود: اين 
طرح 2 روزه با تمركز بر اســتان هاى هدف براســاس ميزان فراوانى و پراكندگى جرم 
انجام مى شــود. وى افزود: كشف جرم و دســتگيرى متهمان نسبت به طرح پيشين 8 
درصد افزايش داشــته است.  اين مقام انتظامى گفت: كارآگاهان اداره مبارزه با سرقت 
پليس آگاهى به همراه ساير عوامل انتظامى دخيل در اين مأموريت موفق شدند تعدادى 

از سارقان را شناسايى، دستگير و اموال مسروقه همراه آنها را كشف كنند. 

بهاى خدمات معاينه فنى 27 درصد افزايش يافت
 مدير امور اجرايى معاينه فنى خودروهاى سبك كشور با بيان اينكه بهاى خدمات معاينه 
فنى حدود 27 درصد افزايش يافته و به زودى ابالغ و در مراكز معاينه فنى سراسر كشور اجرا 
مى شود. به گزارش ايرنا، سعيد قيصر گفت: در كشور به ازاى 14 ميليون خودروى مشمول 
دريافــت معاينه، 630 مركز معاينه فنى خودروهاى ســبك داريم كه با 805 خط فعاليت 
مى كنند.  وى تصريح كرد: هرساله بايد نرخ ارائه معاينه فنى خودروها تغيير يابد، اما حدود 2 
سال اين تغيير انجام نشده و هزينه معاينه فنى و ارائه خدمات 37 هزار تومان بود و به داليلى 
مانند اينكه تجهيزات اين مراكز وارداتى است و نگهدارى آنها و همچنين تأمين نيروى انسانى 
مورد نياز و برخى اوقات اجاره اين مراكز در ســايه تورم هاى موجود در بازار و تحريم ها 
موجب شد بر اين مراكز نيز اثر گذاشته و هزينه هاى مضاعفى به مراكز معاينه فنى واردشود.

نحوه برگزارى امتحانات دى ماه 
همه مقاطع تحصيلى اعالم شد

 جزئيــات برگزارى امتحانات دى ماه بــراى همه مقاطع تحصيلى 
اعالم شــد و براســاس آن برخى پايه ها امتحان آنالين و برخى ديگر 

امتحان حضورى با رعايت پروتكل هاى بهداشتى خواهند داشت.
به گزارش ايســنا، رئيس مركز ســنجش و پايش كيفيت آموزشــى، 
شيوه نامه برگزارى امتحانات دى ماه را ابالغ كرده كه در آن آمده است: 
براى همه دوره هاى تحصيلى در شــرايطى كه امكان حضور فيزيكى 
دانش آموزان فراهم باشــد، ارزشيابى پيشرفت تحصيلى دانش آموزان، 
مطابــق آئين نامه هاى مربوطه دوره هاى تحصيلــى و با رعايت كامل 

شيوه نامه هاى بهداشتى انجام مى گيرد.
 نحوه برگزارى امتحانات دوره ابتدايى

طبق شيوه نامه ابالغى، براســاس پيشنهاد معاونت آموزش ابتدايى، از 
دانش آموزان پايه هاى اول و دوم ابتدايى در دروس فارسى(خواندن و 
نوشتن) و رياضى، آزمون عملكردى به صورت حضورى در مدرسه، با 
گروه بندى دانش آموزان و رعايت كامل شيوه نامه هاى بهداشتى به عمل 

مى آيد.
ارزشــيابى ســاير دروس و پايه هاى تحصيلى دوره ابتدايى نيز طبق 
شــيوه نامه بازگشــايى مدارس در ســال تحصيلى جارى و بر مبناى 

ارزشيابى كيفى توصيفى خواهد بود.
 امتحانات دبيرستانى ها چگونه برگزار مى شود؟

براساس آنچه در شــيوه نامه مذكور آمده است، در شرايطى كه امكان 
حضور فيزيكــى دانش آموزان مدارس روزانــه دوره هاى اول و دوم 
متوسطه فراهم نباشد، ارزشيابى پيشــرفت تحصيلى - تربيتى نوبت 
اول متوســطه اول، متوســطه دوم شــاخه نظــرى، دروس عمومى، 
شايستگى هاى غير فنى و پايه فنى شاخه فنى و حرفه اى و كارودانش، 
به صورت غيرحضورى با مسئوليت معلم و نظارت مدير مدرسه انجام 
مى شــود.  در اين صورت، نمره امتحانــات پايانى(تراكمى) از طريق 
برگزارى آزمون آنالين در ســامانه شاد يا ساير سامانه هاى مورد تأييد 
شوراى مدرســه و نمره ارزشيابى مستمر با اســتفاده از مستندات و 
شواهد جمع آورى شده از فعاليت هاى آموزشى و تربيتى دانش آموزان 

در نيم سال اول تعيين مى شود.
درصورتى كه به تشخيص معلم و تأييد مدير مدرسه، امكان ارزشيابى 
پايانى به صورت آنالين فراهم نباشد، معلم مى تواند از ارزشيابى مستمر 

نوبت اول، براى تعيين نمره پايانى دانش آموزان استفاده كند.
همچنين ارزشيابى پيشــرفت تحصيلى-تربيتى نيم سال اول دروس 
حضورى و غيرحضــورى غيرنهايى داوطلبــان آزاد و دانش آموزان 
مدارس بزرگســاالن، آموزش از راه دور، ايثارگران در تمام شــرايط 
با رعايت كامل شــيوه نامه هاى بهداشــتى به صورت حضورى انجام 
مى شــود. شايان ذكر است كه ارزشــيابى دروس شايستگى هاى فنى 
شاخه هاى فنى و حرفه اى و اســتانداردهاى مهارت شاخه كاردانش 
و دروس كار آمــوزى و كارورزى، به صورت تراكمى و حضورى با 

رعايت كامل شيوه نامه هاى بهداشتى انجام مى شود.
 امتحانات نهايى دى ماه كالس دوازدهمى ها

امتحانات نهايى دى ماه دانش آموزان پايه دوازدهم دوره دوم متوســط 
روزانه، بزرگســاالن، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد شاخه نظرى 
پيش دانشــگاهى، رشته هنر، شاخه فنى وحرفه اى نيم سالى- واحدى 
(بزرگساالن آموزش از راه دور - داوطلبان آزاد) دى ماه سال تحصيلى 
400-1399 از روز پانزدهم دى ماه به صورت «حضورى» آغاز و هشتم 

بهمن ماه به پايان مى رسد.

آرمان ملى: آخرين فرصت طاليى 
 اين تير آخره، تا تنور داغه نون رو بچسبون!!

آسيا: قاچاق هنر
 حداقل از ظرفيت هنر تو اين راه استفاده نكنيد!!

آفتاب اقتصادى: حذف قيمت از روى برخى اقالم اساســى در برخى 
فروشگاه ها

 خواستن ريا نشه، يهو سوپرايز كنن!!
آسيا: 7 ميليون تن كاالى اساسى در 3 ماه گذشته ترخيص شد

 احتماال احتكاركننده ها رفتن تعطيالت!!
اقتصادپويا: شاهرگ فقرا زير تيغ تورم

 تورم همه رو از زندگى ساقط كرده!!
بهار: زخم هاى روانى بعد از رهايى از كرونا

 كرونا يه درده، عوارض روانيش هزار درد!!
اقتصاد ملى: 3 افت مهم اقتصاد ملى

 بهتره بگيم 3 تفنگدار هميشه در صحنه!!
آفتاب: از پنير نسيه تا جشن تكليف الكچرى

 نمى دونن پوالشونو چجورى خرج كنن!! 
 همدان پيام: نمره همدان نياز به تحرك بيشتر

 فقط با يه اشاره!!
ابتكار: بارقه هاى مالى اميد براى اتصال به شبكه مالى جهان 

 بدون شرح!!
اقتصاد آينده: زندگى الكچرى حق شماست؛ وارد شويد

 كى از زندگى الكچرى بدش مياد!!
رويش ملت: قيمت مسكن ملى هر سه ماه يكبار تعديل مى شود

 باالخره بعد از يه دوره كار سخت، يه مقدار استراحت الزمه!!
تجارت: خروج دالالن از بازار مسكن

 ديدن بخارى از مسكن بلند نميشه به سمت ديگه اى رفتن!!
جمله: واكسن چينى، روسى و شايدم هندى

  بازهم چينى هاى هميشه در صحنه به رديف شدند!!

امام جمعه شهرستان فامنين:
طرح دريافت دفترچه رايگان بيمه سالمت
در شرايط كرونايى كمك مؤمنانه است

 امام جمعه شهرستان فامنين با بيان اينكه درحال حاضر كه موضوع 
كمك مؤمنانه مطرح است، اجراى طرح دريافت دفترچه بيمه سالمت 
رايگان، اتفاق زيبايى در جامعه اســت كه نشاط و پويايى را به همراه 

دارد.
حجت االسالم والمسلمين رضا مصباح؛ با ابراز رضايتمندى از اجراى 
طرح دريافت دفترچه رايگان بيمه ســالمت تا پايان امسال در استان 
اظهار كرد: الزمه جامعه سالم داشتن افراد سالم در جامعه است؛ افراد 
بايد از لحاظ روحى و جسمى سالم باشند تا جامعه اى را سالم بدانيم.
وى با بيان اينكه اگر مردم جامعه از لحاظ جسمى سالم باشند به يقين 
مى توان جامعه پويا داشــت، خاطرنشان كرد: دولت در حوزه سالمت 
هزينه هاى زيادى دارد تا بتواند با داشــتن جامعه سالم خدمت بهتر و 

راحتى به مردم ارائه دهد.
مصباح با اشاره به اينكه درحال حاضر كه موضوع كمك مؤمنانه مطرح 
اســت كه يك مقوله آن رسيدگى به وضعيت معيشتى مردم است اما 
باالترين خدمــت به خانواده و جامعه، تأميــن و به نوعى بيمه كردن 
ســالمت آنهاســت اجراى اين طرح اتفاق زيبايى در جامعه است كه 

نشاط و پويايى را به همراه دارد.
وى عنوان كرد: بايد به اينكه ســالمت جامعه در گرو ســالمت افراد 
اســت ايمان داشت و معتقد بود باالترين خيرى كه انسان ها مى توانند 
داشته باشد اين است كه نگرانى و دغدغه سالمتى افراد را از بين ببرند.
امام جمعه شهرستان فامنين درباره اينكه بيشترين بيمه شدگان شهرستان 
فامنين زيرپوشش بيمه ســالمت هستند، گفت: تأسيس سازمان بيمه 
سالمت اتفاق مباركى اســت به شرط اينكه تمام خانواده ها بتوانند از 

امكانات آن بهره مند شوند.
وى در ادامه با اشــاره بــه اهميت اجراى طرح نســخ الكترونيك و 
ضرورت پيوســتن پزشــكان و داروخانه ها به اين طرح خاطرنشان 
كــرد: تنها ارائــه كارت الكترونيكى كارايى ندارد و كشــورهايى كه 
پيش از ايران اين طرح را اجرايى كرده اند، نسخه هاى پزشك آنها نيز 

الكترونيكى شده است.
مصباح با بيان اينكه وقتى بيمار به پزشــك مراجعه مى كند پزشــك 
بايد شــرح حالى از او را در سيســتم وارد كند، تأكيد كرد: اين امكان 
باعث مى شود بر عملكرد پزشك نيز نظارت شود كه درحال حاضر در 
كشورهاى غربى بيمار وقتى به پزشك مراجعه مى كند ابتدا شرح حال 
بيمار توســط پزشــك ثبت و بعد در همان سيستم داروهاى متناسب 
تجويز مى شــود كه اين اقدامات با يك كد يا گذرواژه انجام و بيمار 

دارو را در داروخانه نيز دريافت مى كند.
وى با تأكيد بر اينكه بايد پزشــك و داروخانه ملزم به اجراى طرح 
شــوند تا اطالعات بيمار ثبت و روند درمان از ســوى هر پزشــك 
ديگرى بتواند طى شــود، گفت: البته كارت و كــد الكترونيكى نيز 
خود در زمان و هزينه صرفه جويى كرده و باعث جلوگيرى از اتالف 

منابع مى شود.
امام جمعه شهرستان فامنين با بيان اينكه اگر اين طرح به صورت كامل 
اجرا شــود و پزشك نيز ملزم به نسخه نويسى الكترونيكى گردد طرح 
بســيار خوبى خواهد بود، گفت: اصل موضوع اتفاق خوبى است به 

شرط اينكه جوانب نيز درنظر گرفته شود.

بهرمندنژاد » نيلوفر 
نهادينه ســازي  ضرورت هاي  از  يكــي   
فرهنــگ ترافيــك و رانندگــي، رعايــت 
حقوق شــهروندي اســت؛ زيرا در جوامع 
امــروز رانندگي به يك فرهنگ بدل شــده 
و روان شناســان از آن به عنــوان يك مدل 

رفتاري ياد مي كنند.
راننده هــاى مــا در اصــل نمــاد فرهنگ، 
ميهمان پذيرى، توانمنــدى  و نحوه برخورد 
و احتــرام در هنــگام ورود به هر شــهر يا 

كشورى هستند.
رعايــت فرهنــگ صحيــح رانندگــي در 
كالنشهرها از سوي برخي رانندگان از قبيل 
رعايــت كردن حق تقــدم، رانندگي نكردن 
در بين خطوط ســفيد و رعايت كردن ساير 
قوانين و مقــررات راهنمايي و رانندگي از 
عواملى اســت كه مانع بروز ناهنجاري هاي 
رفتــاري و بداخالقي ها در ســطح شــهر 
مى شود و در اين حالت است كه با رعايت 
اصول و قوانين بسيارى از مشكالت اصلى 

شهروندان نيز برطرف مى شود.
در ابتــداى ورود به يك شــهر، نخســتين 
قشرى كه ممكن است با آنها برخورد كنيم، 
تصويرى  گاهى  كه  هستند  تاكسى  رانندگان 

از فرهنگ آن شهر ارائه مى دهند.
بر همين اســاس ميزان اشتياق مسافر براى 
ســفر به نحوه برخورد و كــردار راننده ها 

مربوط مى شود. 
براى  مداوم  آمــوزش  كالس هاى  برگزارى 
فرصت هاى  از  اســتفاده  راننــدگان،  ايــن 
رانندگان،  كار  محيط  در  موجود  آموزشــى 
كمــك گرفتن از قابليت هاى شــهرى براى 
اطالع رســانى مناســب به رانندگان تاكسى 
در زمينه رفتارهاى خطرناك و فراهم كردن 
شــرايط و امكانات مورد نيــاز براى ترك 
مفيد  مى تواند  كارى،  غيرحرفه اى  رفتارهاى 

واقع باشد.
م.چ يكــى از شــهروندانى اســت كــه در 
گفت وگو با خبرنــگار همدان پيام مى گويد: 
مــن كارمند اداره هســتم و هــر روز بايد 
مســيرى را از پيــاده راه مركزى تــا خيابان 
ميرزاده عشقى با تاكسى بروم، هر روز صبح 

با رانندگان مختلف مواجه مى شوم.
در آن روزهاى ابتدايى شيوع كرونا، بسيارى 
از رانندگان به رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
توجه كافى نداشتند و از ماسك و دستكش 
حدود  خوشبختانه  اما  اســتفاده نمى كردند؛ 
چندماهى است كه بيشتر رانندگان از ماسك 
و دستكش استفاده مى كنند و تا حدودى هم 

خودروهايشان را ضدعفونى مى كنند.
يكــى ديگر از شــهروندان كــه تمايلى به 
معرفى خود نداشــت، مى گويد: متأســفانه 
يكــى از عمده ترين مشــكالتى كه بيشــتر 
راننــدگان دارند كمبود پــول خرد و مابقى 
دادن كرايه تاكسى است، حتى در اين مواقع 
گاليــه هم مى كنند كه چرا پول خرد نداريد 
و هميشه به خاطر اين موضوع دچار مشكل 

مى شوم.
باتوجه به شــرايط كنونى و شــدت يافتن 
اين ويروس و اينكه بيشــترين ميزان انتقال 
آلودگى از طريق وجه نقد است، فكر مى كنم 
كه مســافران مى توانند از طريق اپليكيشــن  
و يا بــا نصــب ابزارهاى پذيرنــده باركد  

روى تاكســى ها يا هر نوع برنامه پرداخت 
الكترونيكــى كه بــر روى تلفن همراه خود 
دارند، كرايه خود را پرداخت كنند، شــايد 
درصورت به كارگيــري اين روش ها بخش 
زيادي از تنش ميان مســافر و راننده بر سر 

كرايه حل شود.
الف. س يكى ديگر از شهروندانى است كه 
از نظر جسمى مشــكل دارد، از ساماندهى 
مســير عبــور و مرور بــراى معلــوالن را 
ضرورى مى داند و مى گويد: من به شــخصه 
عبور و مرور در ســطح شــهر برايم كارى 
دشــوار اســت و هر راننده اى هــم به دليل 
لــوازم حركتى كه دارم مرا به عنوان مســافر 
نمى پذيرد اما ناگفتــه نماند كه از ميان آنها 
كســانى هم هســتند كه تا حد توان كمك 
مى كنند و حتى در قبــال اين لوازم حركتى 
كرايه اضافى نمى گيرند. در هرحال عبور و 
مرور براى ما قشر آسيب ديده سخت است 
و واقعا اگر بشود مسير جداگانه  و يا وسايل 
حمل و نقــل جداگانه اى درنظــر بگيرند، 

خيلى بهتر خواهد شد.
در هميــن راســتا تصميم گرفتم ســرى به 
رانندگان تاكسى بزنم و با آنها گفت وگويى 
دربــاره مشكالتشــان در وضعيــت كنونى 

داشته باشم.
آ.ز يكى از همين رانندگان تاكســى اســت 
كه در يكــى از خط هاى همدان مشــغول 
است، مى گويد: بزرگ ترين دغدغه اى كه ما 
رانندگان تاكســى داريم نداشتن بيمه تأمين 
اجتماعى اســت. درحال حاضــر نزديك به 
370 نفر در همدان در تاكســيرانى مشغول 
هستند اما از بيمه تأمين اجتماعى محرومند. 
با شيوع ويروس كرونا در كشور بسيارى از 
مشــاغل با كاهش شديد درآمد مواجه شده 
آسيب ديده اند،  به شدت  اقتصادى  به لحاظ  و 
تاكســيرانى هم از مشــاغلى است كه جزو 

قشر كم درآمد به شمار مى آيد. 
 اجراى كارت بليت الكترونيك 

براى تاكسيداران
نكته  ديگرى كه او بــر آن تأكيد دارد نحوه 
پرداخت كرايه توســط مســافران اســت، 
همانند  بايــد  نيز  تاكســى رانى  مى گويــد: 
اتوبوســرانى كه كارت بليــت الكترونيكى 
گرفته،  تعيين شده برايشــان درنظر  كرايه  با 

همانند آنها نيز براى تاكسيرانى هم تدبيرى 
بينديشــد كه نه براى ما و نه براى مسافران 

مشكلى ايجاد نشود.
از زمانى كــه پياده رو هــاى خيابان بوعلى و 
اكباتــان را ســاختند و مســيرها را محدود 
كردند خط آزادگان به ميدان و خط آزادگان 
به ايســتگاه دچار مشكل شــده است، چند 
ســالى است كه اين مشــكل را با مسئوالن 
مربوطــه در ميــان گذاشــته ايم امــا هنوز 
راهكارى براى آن ارائه نشــده اســت. اين 
موضوع سبب شــده كه مسافران ما كاهش 
پيدا كنــد و قطعا اين كاهش روى درآمد ما 

تأثيرگذار است.
م.ه مســئول خــط در يكــى از خيابان هــاى 
افزايــش  مى گويــد:  اســت  همــدان 
قيمــت لــوازم يدكــى خــودرو، هزينــه 
تعميــرات خــودرو و همچنيــن برخــى 
ــيرانى اســت  ــه تاكس ــوط ب ــه مرب ــالم ك اق
ــى  ــى و روان ــار روح ــش فش ــبب افزاي س
ــه   ــت، ب ــده اس ــدگان ش ــيارى از رانن بس
هميــن دليــل از مســئوالن درخواســت دارم 
ــه  ــوط ب ــاى مرب ــرى از كارخانه ه ــا يكس ب
ايــن اقــالم صحبــت كننــد كــه مســتقيم از 
ــار  ــا قيمــت مناســب در اختي ــا ب كارخانه ه
مــا قــرار دهنــد، يقيــن دارم كــه ايــن روش 
ــى  ــدگان تاكس ــر رانن ــراى قش ــد ب مى توان
در ايــن شــرايط ســخت و بحرانــى كمــك 

ــد. ــى باش بزرگ
يكى ديگر از رانندگان مى گويد: هميشــه با 
آغاز ســال تحصيلى جديد نيمى از درآمدم 
از طريق سرويس مدارس تأمين مى شود اما 
با شرايطى كه پيش آمده و تعطيلى مدارس 
به همين مسافركشى روزانه اكتفا كرده ام اما 

آن هم جوابگوى معيشت زندگيم نيست.
 توزيع ماسك بين رانندگان 

هر 20 روز يكبار 
به گــزارش همدان پيام، معاون تاكســيرانى 
اســتان با اشــاره به اجراى طــرح تبديل 
تاكسى هاى  به  فرســوده  پيكان  تاكسى هاى 
جديــد، اظهار كــرد: 300 تاكســى پيكان 
فرسوده در همدان وجود دارد كه 50 مورد 
تبديل بــه خودروهاى جديد و نوســازى 
شــده اند كه بــا در اختيار گذاشــتن وام 4

درصدى بــراى رانندگان نســبت به خريد 

خودروهاى جديد پيگير هستيم.
ميالد كريمى با بيان اينكه در روزهاى اخير 
شاهد تعطيلى بســيارى از مراكز بوديم اما 
معاونت تاكســيرانى همدان تعطيلى نداشته 
اســت، اظهار كــرد: رعايــت پروتكل هاى 
بهداشــتى از ســوى رانندگان مورد توجه 

جدى ماست.
وى با بيان اينكه ضدعفونى تاكســى ها هر 
روز در دســتور كار اســت و در اين زمينه 
مستقر  شهر  مركز  در  ضدعفونى كننده  اكيپ 
شــده، گفت: هر 20 روز يكبار ماسك هايى 

بين رانندگان همدان توزيع مى شود.
يكسرى  ليست  درحال حاضر  افزود:  كريمى 
با  خودرو  يدكــى  لوازم  فروشــگاه هاى  از 
دســتمزدهاى كمتــرى وجــود دارد كه در 
اختيــار راننــدگان قرار خواهــد گرفت و 
روزانه حــدود 20 تا 30 نفــر از رانندگان 
مراجعه  خودرو هايشــان  تعميــرات  جهت 

مى كنند.
 600 دستگاه تاكسى

 به سيستم كارتخوان مجهز شده اند
ــز شــدن  ــتان از مجه ــاون تاكســيرانى اس مع
تاكســى ها بــه سيســتم كارتخــوان خبــر 
داد و افــزود: بــا توجــه بــه وضعيــت فعلــى 
ــيوع  ــرل ش ــراى كنت ــد ب ــدام مى توان ــن اق اي
ــه  ــد ك ــب باش ــروس مناس ــن وي ــتر اي بيش
درحال حاضــر 600 دســتگاه تاكســى بــه 
ــا  ــت؛ ام ــده اس ــز ش ــتم مجه ــن سسيس اي
عمده تريــن مشــكلى كــه داريــم ايــن اســت 
كــه بســيارى از همشــهرى ها نمى تواننــد 
ــور  ــد، به ط ــتفاده كنن ــتگاه ها اس ــن دس از اي
مثــال خــط مربوطــه بــه خيابــان شــهدا كــه 
مســافران بيشــترى نســبت بــه ديگــر نقــاط 
شــهر دارد، تراكنــش كمترى دارد و بيشــتر از 
ــد.  ــه اســتفاده مى كنن ــراى كراي وجــه نقــد ب
كريمــى بــه كالس هاى آموزشــى«اخالق 
حرفه اى» ويژه رانندگان تاكســى اشاره كرد 
و گفت: تــا پيش از اينكــه ويروس كرونا 
گســترش يابد در كالس هاى فرهنگ سازى 
و آموزش احــكام براى راننــدگان برگزار 
مى شــد اما طبــق اطالعيه ســتاد كرونا و 
لغو  كالس ها  ايــن  تجمعات،  از  خوددارى 
شــد و درحال حاضر به صــورت مجازى و 

آنالين برگزار مى شود.

ثبت نام بدون كنكور كارشناسى ارشد
 آغاز شد

 براســاس اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشــور ثبت نام بدون 
كنكور در دوره كارشناسى ارشد آغاز شد.

به گزارش مهر، ثبت نام و انتخاب رشته براى شركت در مرحله پذيرش 
براساس سوابق تحصيلى در مقطع كارشناسى ارشد ناپيوسته سال 1399
در تمامى دانشگاه ها و مؤسســات آموزش عالى دولتى و غيردولتى و 
همچنين دانشگاه آزاد اسالمى از 25/9/99 آغاز و تا روز يكشنبه مورخ 

30/09/99 ادامه خواهد داشت.
ســازمان ســنجش آموزش كشــور در اطالعيه اى اعالم كرد: ثبت نام 
منحصراً به صورت اينترنتى و از طريق درگاه اطالع رسانى اين سازمان 
به نشانى www.sanjesh.org انجام مى شود و متقاضيان با درنظر 
گرفتن شرايط عمومى و اختصاصى مندرج در دفترچه راهنماى ثبت نام، 

مى توانند در پذيرش دوره مذكور ثبت نام و انتخاب رشته كنند.
منظور از ســوابق تحصيلى، معدل تراز شده مقطع كارشناسى و براى 
متقاضيان داراى مدرك كارشناسى ناپيوسته براساس تراز ميانگين معدل 

مقاطع كاردانى و كارشناسى ناپيوسته است.

گزارشى از سطح شهر به مناسبت روز حمل ونقل و رانندگان

 خادمانى كه فرهنگ جابه جا مى كنند
■ مسافر: به كارگيرى پرداخت الكترونيكى تا حدودى مى تواند بخشى از تنش بين مسافر و راننده را بكاهد

■ راننده تاكسى: بزرگ ترين دغدغه ما نداشتن بيمه تأمين اجتماعى است
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115 هزار نفر عضو تعاونى هاى روستايى و 
كشاورزى استان هستند

115 هزار بهره بردار بخش كشــاورزى در 229 تشــكل از جمله 
شركت هاى تعاون روستايى، كشاورزى، توليدى و نظام صنفى استان 

همدان عضويت دارند.
مدير سازمان تعاون روستايى اســتان همدان گفت: استان همدان در 
زمينه توليد برخى از محصوالت كشــاورزى از جمله ســيب زمينى، 
گردو و سير رتبه يك در سطح كشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش ايرنا، مجيد مســلمى راد در نشست با مسئول دفتر نماينده 
ولى فقيه در ســازمان مركزى تعاون روســتايى كشور كه در همدان 
برگزار شــد، افزود: اســتان همدان همچنين در توليد خريد تضمينى 
گندم رتبه ششم كشور را داراست كه هر ساله بيش از 50 درصد گندم 
توليدى اســتان با نرخ تضمينى توسط تشكل هاى تحت نظارت اين 

سازمان از كشاورزان خريدارى مى شود.
مســلمى راد ادامه داد: از جمله پروژه هاى شاخص تشكل هاى بخش 
كشــاورزى استان همدان مى توان به ايجاد زنجيره توليد نهال پيوندى 
گردو اشــاره كرد كه در 3 فاز و در مســاحت 14 هكتار ساخته شده 
است. وى خاطرنشان كرد: اجراى طرح سرشاخه كارى گردو، ايستگاه 
بوجارى بذر گندم و جو و راه اندازى مؤسســه كشــت بافت از ديگر 

پروژه هاى مهم تشكل هاى بخش كشاورزى استان همدان است.
مدير ســازمان تعاون روســتايى اســتان همدان افــزود: راه اندازى 
اســتارت آپ كاالرســان من نيز از ديگر برنامه هاى در دست اجراى 

اتحاديه تعاون روستايى استان است.
 تعاون نگرى و تعاون گرى راهكار بهبود اقتصاد كشــور 

است 
حجت االسالم والمسلمين روح ا... ولدبيگى، مسئول دفتر نماينده ولى 
فقيه در سازمان مركزى تعاون روستايى ايران نيز دراين نشست گفت: 
ما در مجموعه اى فعاليت مى كنيم كه براســاس تعاون و همكارى بنا 
گذاشــته شده، بنابراين بايد خود اهل تعاون باشيم تا ديگران را نيز به 

اين حوزه وارد كنيم.
وى اظهــار كرد: تعــاون نگرى و تعاون گرى از صدر اســالم مورد 
توجه و تأكيد قرار داشته است و هم اكنون نيز مقام  معظم رهبرى بر 
تعاون تأكيد جدى دارند و در قانون اساســى و برنامه توسعه كشور 
در افــق 1404 بر نقش تعاون در بهبود وضعيت اقتصاد توجه جدى 

شده است.
به گفته وى، تعاون روســتايى اســتان همدان با مشاركت تشكل هاى 
بخش كشاورزى، پروژه هايى را اجرايى كرده كه ضمن ايجاد رفاه براى 

اعضا تعاونى ها، ايجاد فرصت هاى شغلى را نيز درپى داشته است.

جزئيات عرضه اوليه چهارشنبه با نماد اپال
 عرضه اوليه ســهام شركت فرآورى معدنى اپال كانى پارس (نماد 

اپال) امروز 26 آذرماه در بورس تهران انجام مى شود.
به گزارش ايســنا، چهارشــنبه (امروز) 26 آذرماه تعداد 2 ميليارد و 
600 ميليون ســهم معادل 13 درصد از سهام شركت «فرآورى معدنى 
اپال كانى پارس» به عنوان پانصدوهفتادوپنجمين شــركت در فهرست 
شــركت هاى پذيرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش 
«اســتخراج كانه هاى فلزى» گروه و طبقه «اســتخراج كانه هاى فلزى 
آهنى» در فهرســت نرخ هاى بازار دوم و در نماد «اپال» به شيوه ثبت 

سفارش جهت كشف قيمت عرضه خواهد شد.
در ايــن عرضه اوليه به هر كد معامالتى حداكثر 700 ســهم در دامنه 

قيمتى 1400 تا 1480 تومان تعلق مى گيرد.
تعــداد 2 ميليارد و160 ميليون ســهم از كل ســهام قابل عرضه در 
فرايند كشــف قيمت جهت عرضه به عموم بــه غير از صندوق هاى 
ســرمايه گذارى در روز عرضه اختصاص خواهد يافت و تعداد 440
ميليون سهم نيز صرفا به صندوق هاى سرمايه گذارى در روز معامالتى 
شنبه 29 آذرماه به قيمت كشف شده در روز عرضه، اختصاص خواهد 

يافت.

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان: 
ظرفيت تصفيه خانه آب شهر همدان افزايش يافت

 ظرفيت تصفيه خانه آب لوله كشى شهر همدان صد ليتر در ثانيه افزايش يافت.
 (oxylator)مديرعامل شــركت آب و فاضالب استان همدان گفت: با ســاخت يك شتابدهنده
جديد در تصفيه خانه اكباتان، ظرفيت توليد آب اين تصفيه خانه از 380 به 480 ليتر در ثانيه رسيد.

به گزارش روابط عمومي آب وفاضالب اســتان همدان، ســيدهادي حسينى بيدار افزود: طراحى و 
ســاخت اين شتابدهنده براى نخستين بار در غرب كشــور به طور كامل توسط متخصصان آبفاى 

استان همدان انجام شده است.

وي با اشــاره به اينكه نزديك به يك ميليارد و 400 ميليون تومان اعتبار براى اين طرح هزينه شده 
اســت، عنوان كرد: ساخت اين شتابدهنده توسط مهندسان آب و فاضالب استان همدان دستاورد 
مهمى بود كه عالوه بر صرفه جويى در هزينه ها، دانش فنى متخصصان اين شركت را نشان مى دهد.
وى اضافه كرد: شــتابدهنده(oxylator) نوعى حوضچه زالل ســاز است كه بخشى از عمليات 
تصفيه آب شرب را انجام مى دهد كه در تصفيه خانه اكباتان پيش از اين 4 شتابدهنده فعال بود كه 

براى افزايش ظرفيت توليد آب يك شتابدهنده ديگر به آنها اضافه شد.
كل جمعيت شهرى و جمعيت 823 روستاى استان همدان از آب لوله كشى بهره مند هستند.

براســاس آخرين آمار سرشمارى سال 95 جمعيت اســتان همدان حدود يك ميليون و 750 هزار 
نفر است

حمايت حمايت بيمه تعاون  
از توقف كسب و كار از توقف كسب و كار 

ناشى از كروناناشى از كرونا

آدرس : ميدان بعثت، مديريت بيمه تعاون 
استان همدان

كسب و كــــــارت رو 

واكسينـــــــــه كن!

081-38229290

ساخت مخزن روستاى زاغه - مجتمع حسين آباد آشورى شهرستان بهار به شماره ع/99/239  
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامى خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه ساخت مخزن روستاى زاغه - مجتمع حسين آباد آشورى 
شهرستان بهار با برآورد 8,252,397,651 ريال بر اساس فهارس بهاى سال 1399 را به پيمانكارانى كه داراى حداقل رتبه 5 آب و گواهينامه تأييد صالحيت ايمنى از 
وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى با سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اوليه 25٪ مبلغ برآوردى مناقصه و تحويل موقت يا قطعى همان 
پروژه و نيز دو رضايت نامه از باالترين مقام دستگاه اجرايى در كارهاى مرتبط پيشين طى 5 سال گذشته باشند (جهت دارندگان رتبه 5)، از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت (ستاد) واگذار نمايد. شماره فراخوان در سامانه مذكور 2099007001000086 است. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضويت قبلى مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
- تاريخ  انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1399/09/25

- هزينه خريد اسناد مناقصه: مبلغ 500,000 ريال كه مى بايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب استان همدان از 
طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

- مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 99/09/25 لغايت 1399/10/02 تا پايان وقت ادارى. 
- آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تا پايان وقت ادارى 1399/10/13 (مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است.)

- تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/10/14 ساعت 9:30 سالن جلسات مناقصه گزار 
- مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 412,619,883 ريال است كه پيشنهاد دهنده بايد تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار را طبق بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين 
معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659ه مورخ 1394/09/22 ارائه نمايد. اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر بارگذارى در سامانه مى بايست در پاكت 
الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/10/13 به دبيرخانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
نشانى مناقصه گزار: همدان، ميدان بيمه جنب اداره ثبت احوال شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ، پنجشنبه 

7:45 تا 13:15)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج است.
اين آگهى در پايگاه ملى مناقصات و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است.

شركت در مناقصه هيچگونه حق مكتسبه اى براى پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى
نوبت دوم

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خبر داد

72 درصد افزايش بودجه 1400 استان 
■ سال گذشته 100 ميليارد تومان ماليات بيش از تعهد استان وصول شد

■ نگاه سيستمي به كشاورزي نوين، صنعت و خدمات همچنان اولويت بودجه اي استان در سال 1400 است
■ 2 پروژه مهم استان رديف بودجه مستقل گرفتند

غزل اسالمي  »
  امســال هــم بودجه كل اســتان همدان 
افزايشي بســته شده اســت. اين افزايش در 
اعتبارات هزينه اي، تملك، دارايي و درآمد ها 

ديده مي شود.
اعتبــارات هزينه اي با رشــد 59 درصدي و 
اعتبارات بخش تملك سرمايه اي با 81 درصد 
رشــد مواجه شده اســت. اين اعداد در كنار 
افزايــش 18 درصدي درآمدهاي مالياتي و ... 

درنظر گرفته شده اند. 
سال 99 ســهم همدان از درآمدهاي مالياتي 
و ديگر درآمدها هزار ميليــارد تومان درنظر 
گرفته شــده بود كه درنهايت به درآمد هزار 
و صد ميليارد توماني دســت يافتيم. اين مبلغ 
براي سال 1400 با 200 ميلياردي هزار و 300 

ميليارد تومان تعيين شده است.
اعتبارات 27 صدم درصدي ماليات بر ارزش 
افزوده نيز با افزايش 18 درصدي، 38 ميليون 
تومان براي ســال 1400 درنظر گرفته شــده 

است. 
اعتبارات هزينه اي نيــز از 345 ميليارد تومان 
سال 99 به 547 ميليارد تومان در سال 1400 

افزايش يافته است.
از محل 3 درصد درآمــد نفت و گاز هم كه 
جزو اعتبارات تملكي به حســاب مي آيد و به 
مناطــق محروم اســتان ها اختصاص مي يابد، 
سال گذشــته به دليل محدوديت هايي كه در 
فروش نفت وجود داشــت با كاهش حدود 
126 درصــدي از 68 ميليــارد تومان به 30 
ميليارد تومان در سال 99 كاهش يافت اما در 
سال 1400 با افزايش 333 درصدي نسبت به 

سال 99 به صد ميليارد تومان رسيد.
بيشــترين افزايش بودجه اي استان براي سال 
آينده مربوط بــه اعتبارات نفت و گاز و پس 
از آن مربوط به بخش تملك سرمايه اي با 81 

درصد افزايش است.
رئيس ســازمان مديريت و برنامه ريزي استان 
همدان گفت: همچنان اشــغال، معيشــت و 
تداوم جهــش توليد سياســت اصلي بودجه 

1400 است.
سيداســكندر صيدايي ادامه داد: امســال هم 
مانند ســال گذشــته، با نگاه سيســتمي، بر 
بخش هاي كشــاورزي نوين، صنعت و معدن 
تمركز خواهيم داشــت و اســتراتژي توسعه 

استان گردشگري خواهد بود.
وي افــزود: آنچه در عملكرد امســال براي 
بودجه سال 1400 شاخص به نظر مي رسد اين 
اســت كه براي 2 پروژه استاني كه بيش از 3 
ميليارد تومان اعتبار نياز داشتند مجوز ماده 23 
گرفته ايم كه در بودجه 1400 لحاظ مي شود. 

صيدايي بــا بيان اينكه ايجــاد رديف بودجه 

جديد كار بســيار ســخت و پيچيده اي است 
و عالوه بــر اينكه مراحل قانونــي زيادي را 
مي گذراند بايد ارتباطات و نفوذ قوي داشــته 
باشــيم تا بتوانيم آن را عملياتي كنيم، توضيح 
داد: جــاده تويســركان- گنجنامه- همدان و 

قطار شهري 2 پروژه اي هستند.
رئيس ســازمان مديريت و برنامه ريزي استان 
همــدان گفت: بــا توجه به اينكــه 2 نفر از 
رئيس و عضو كميســيون بودجه  نمايندگان 
هستند و يكي ديگر از نمايندگان هم مي تواند 
در ايــن بخش تأثيرگذار باشــد بايــد ببينيم 
امســال چه مقدار مي توانند بــه اليحه اي كه 
توسط دولت ارائه شــده براي استان همدان 

اضافه كنند.
ــتان در  ــه اس ــش بودج ــه داد: افزاي وي ادام
مجلــس بــه تعامــل و نفــوذ نماينــدگان 
بســتگي دارد و بــراي مــا بســيار مهــم اســت 
ــه  ــده بتواننــد افزايــش خوبــي ب كــه 3 نماين

ــد. ــتان بدهن ــه اس بودج
اليحه بودجه سال 1400 دو هفته پيش توسط 
رئيس جمهوري به مجلس ارائه شد تا پس از 

بررسي پاسخ نهايي اعالم شود.

كسادى بازار يلدا در همدان
 چهــار روز مانده بــه يلدا و بــازار همدان ذوق يلدايــى ندارد، 
آجيل فروشــان همدان فقط چند مشترى دارند و مانند گذشته بى رونق 
هستند، بازار سرگذر و سبزه ميدان هم كه اگرچه كاالهاى اساسى مردم 

را عرضه مى كنند خلوت تر از گذشته به نظر مى رسند.
امسال شــيوع ويروس كرونا از يك طرف و افزايش قيمت ها رونق را 
از كســب وكارهاى زيادى گرفته به طورى كه اين روزها كه فقط و فقط 

5 روز مانده به يلدا بازار همدان جنب وجوش گذشته را شاهد نيست.
بيشــتر فروشندگان در جلوى مغازه ايستاده به اميد اينكه مشترى براى 
خريد به داخل برود اما انگار كســى در اين شرايط خيال خريد ندارد. 
مردم اين روزها فقط به فكر اين هستند تا نياز روزانه شان را تأمين كنند 
و همين كه بتوانند مرغ و گوشــت و ميوه با قيمت مناسب پيدا كنند و 

بخرند راضى شده و به خانه برمى گردند.
امسال قيمت ميوه هاى پاييزى به قدرى باالست كه خانواده هاى زيادى 

توان خريد ندارند، قيمت آجيل و خشكبار كه ديگر جاى خود دارد.
 بازار ميوه وتره بار رونق ندارد

رئيس اتحاديه ميوه وتره بار همدان در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به 
كسادى بازار ميوه وتره بار در روزهاى نزديك به شب يلدا، اظهار كرد: 

با توجه به كسادى بازار انتظار كاهش قيمت را داريم.
رضا البرزى با بيان اينكه به علت برگزارى مجازى شــب يلدا توسط 
مردم، بازار رونقى ندارد، گفت: درحال حاضر با كســادى بازار مواجه 
هستيم و مردم به اندازه مصرف روزانه خريد مى كنند؛ بنابراين با توجه 

به كسادى بازار انتظار كاهش قيمت را داريم.
وى از اجراى طرح بازرســى مشــترك اتاق اصناف، سازمان صمت و 
مركز بهداشت خبر داد و تصريح كرد: اين طرح تا يك روز پس از شب 
يلدا نيز انجام مى شود و با هرگونه تخلف برخورد صورت مى گيرد و 
در اين مدت تخلفاتى گزارش شده كه بيشترين تخلف نصب اتيكت 

بوده است.
 گرانفروشى بيش از 50 ميوه فروش همدانى

رئيس اداره نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان نيز از گرانفروشــى بيش از 50 ميوه فروش در همدان خبر داد 
و گفت: در 2 هفته اخير بيش از 50 ميوه فروشى به دليل گرانفروشى به 

تعزيرات حكومتى معرفى شدند.
داريوش صفارى با اشاره به نظارت ويژه بر بازار شب يلدا، اظهار كرد: 
از 26 آذر تا يكم دى ماه طرح نظارت ويژه شب يلدا در استان اجرايى 
خواهد شــد و تمامى صنوف به صورت صبح و بعدازظهر بازرســى 
خواهند شــد. وى با تأكيد بر اينكه قيمت ميوه از مبدأ رصد مى شود، 
تصريح كرد: فروشــندگان ميوه و تره بار براساس فاكتورهاى ميدان بار 
فقط مجازند 15 تا 30 درصد بسته به نوع ميوه و تره بار به قيمت فاكتور 
اضافه كنند. صفارى با بيان اينكه بازرســان سازمان صمت به صورت 
محسوس و نامحســوس در مغازه ها حضور يافته و وضعيت بازار را 
رصد مى كنند، خاطرنشان كرد: در 2 هفته اخير بيش از 50 ميوه فروشى 
به دليل گرانفروشى به تعزيرات معرفى شــدند. رئيس اداره نظارت و 
بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به اينكه 
قيمت شيرينى و آجيل مصوب است، يادآور شد: شيرينى و آجيل قيمت 

مصوب دارد و با هرگونه گرانفروشى برخورد مى شود.
 كسادى بازار قنادان و آجيل فروشان

رئيس اتحاديه قنادان و آجيل فروشــان همدان نيز از كسادى اين بازار 
ســخن به ميان آورد و مطرح كرد: درحال حاضر بازار همدان خبرى از 
جنب و جوش يلدايى نيســت، شايد يك واحد شلوغ باشد اما در كل 

واحدهاى آجيل و خشكبار خلوت هستند.
محمد ارغوان درباره قيمت آجيل و خشكبار نيز خاطرنشان كرد: به علت 
مشــكالت اقتصادى و شيوع كرونا آجيل و خشكبار نه تنهايى افزايش 

قيمت نداشته بلكه با كاهش قيمت هم روبه رو بوده است.
وى با اشــاره به تأثير كرونا بر اقتصاد خانواده ها، تصريح كرد: از زمان 
شيوع كرونا كار و كاسبى ها كساد شده و مردم كم وبيش خريد مى كنند 

كه اميدواريم چند روز باقى مانده به يلدا بازار راه بيفتد.

تغييرات بودجه اي استان همدان از سال 95 تا 99 (تومان)نوع اعتبار

سال 1400سال 99سال 98سال 97سال 96سال 95

200/000/000/000229/500/000/000اعتبارات هزينه اي 
+٪15

279/000/000/000
+٪22

334/000/000/000
+٪20

345/000/000/000
+٪3

547/000/000/000
+٪59

230/000/000/000284/000/000/000اعتبارات تملك و دارايي
+٪23

414/000/000/000
+٪46

485/000/000/000
+٪19

556/000/000/000
+٪15

1/005/000/000/000
+٪81

درآمد
 (ماليات+درآمدهاي ديگر)

580/000/000/000602/000/000/000
+٪4

655/000/000/000
+٪9

866/000/000/000
+٪35

1/100/000/000/000
+٪27

1300/000/000/000
+٪18

بودجه استان همدان به تفكيك 
بخش هاي مختلف

سال 1400سال 99سال 98سال 97

اعتبارات تملك 
و دارايي در 
بخش هاي 
مختلف

90/000/000/000 ميليارد69/000/000/000عمراني (استاني)
افزايش 30 درصدي

192/000/000/000
افزايش 13 درصدي

282/000/000/000
افزايش 47 درصدي

3 درصد نفت و 
گاز  

62/800/000/00068/000/000/000
 افزايش 8 درصدي

30/000/000/000
كاهش 126 درصدي

100/000/000/000
افزايش 333 درصدي

اعتبارات 27 صدم 
درصدي ماليات بر 

ارزش افزوده 

18/700/000/000 25/000/000/000
 افزايش 34 درصدي

32/000/000/000
افزايش 28 درصدي

38/000/000/000
افزايش 18 درصدي

263/000/000/000302/000/000متوازن منطقه اي 
 افزايش 15 درصدي

302/000/000/000
ثابت

585/000/000/000
افزايش 94 درصدي

414/000/000/000جمع بودجه تملك
افزايش 46 درصدي

485/000/000/000
افزايش 19 درصدي

556/000/000/000
افزايش 15 درصدي

1/005/000/000/000
افزايش 81 درصدي

279/000/000/000اعتبارات هزينه اي
افزايش 22 درصدي

334/000/000/000
افزايش 20 درصدي

345/000/000/000
افزايش 3 درصدي

547/000/000/000
افزايش 59 درصدي

693/000/000/000بودجه كل سال 
افزايش 35 درصدي

819/000/000/000
افزايش 18 درصدي

 

901/000/000/000
افزايش 10 درصدي

1/552/000/000/000
افزايش 72 درصدي
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بر اثر حوادث كار
امسال 31 نيروى كار همدانى را از دست داديم

 مديركل پزشكى قانونى استان همدان گفت: تلفات ناشى از حوادث كار در 
8 ماهه سالجارى نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در اين استان 19 

درصد افزايش داشته است.
آرتين كمالى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: 31 مرد 8 ماهه سالجارى بر 
اثر حوادث كار جان خود را از دست دادند درحالى كه اين آمار در زمان مشابه 
سال گذشــته 26 مرد بوده است. وى سقوط از بلندى، اصابت جسم سخت، 
سوختگى و كمبود اكســيژن را از مهم ترين عوامل فوت ناشى از حوادث كار 

عنــوان و اضافه كرد: رعايت نكردن اصول و نكات ايمنى به ويژه اســتفاده از 
كابل هاى خودنگهدار مهم ترين علت بروز حادثه است. كمالى با بيان اينكه كار 
بر روى ســاختمان بخش زيادى از حوادث كار را تشكيل مى دهد، بيان كرد: 
در اين نوع كارها بيشتر شاهد سقوط از ارتفاع بوده ايم درحالى كه با استفاده از 
كابل هاى خودنگهدار مى توان از سقوط به ويژه از روى داربست جلوگيرى كرد.

وى بيان كرد: هر ســاله عالوه بر تلفات شاهد مجروح شدن و از كار افتادگى 
شمارى از شهروندان به علت حوادث ناشى از كار هستيم درحالى كه با آموزش 
نيروى كار و تقويت بازرسى و نظارت بر كارگاه ها مى توان از بروز حوادث كار 

جلوگيرى كرد. 

مديركل پزشــكى قانونى همدان يادآور شد: 8 زن و 344 مرد در 8 ماه سال 
گذشــته در حوادث كار مجروح و مصدوم شدند كه اين آمار در زمان مشابه 

سالجارى با 14 درصد كاهش به يك زن و 301 مرد رسيده است.
وى خاطرنشــان كرد: روز گذشــته مرد ميانســال درحال كار در ساختمان 
نيمه كاره در منطقه چهارراه عباس آباد شــهر همدان بود كه از طبقه دوم به 

پايين سقوط كرد و پس از انتقال به بيمارستان جان خود را از دست داد.
كمالــى در پايان بيان كرد: پايان آذرماه امســال نيز يك كارگر ســاختمانى 
درحال نماكارى يك ســاختمان بود كه به علت بى احتياطى از طبقه چهارم 
سقوط كرده اما با وجود انتقال به بيمارستان و تالش كادر درمان جان باخت.
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خردسال ماليرى، ن ايب قهرمان مسابقات 
بين المللى آنالين تكواندو

 سرپرســت اداره ورزش و جوانان شهرستان مالير اعالم كرد: «اسرا 
باقرى» ورزشــكار خردســال ماليرى مقام نايب قهرمانى و مدال نقره 
مســابقات بين المللى آنالين تكواندو بانــوان را ازآن خود كرد و خوش 
درخشيد. حميدرضا سپهرى نيا كسب اين مقام را لطف و يارى خداوند 
و همت و تالش وافر باقرى دانســت و اظهار كرد: اسرا باقرى در بخش 
هانمادانــگ ممدوليو ســرعتى عنوان نايب قهرمانــى و مدال نقره اين 

مسابقات را از آن خود كرد.
وى ادامه داد: اين مسابقات به ميزبانى فدراسيون تكواندو كشور به صورت 
آنالين برگزار شــد و تعداد 16 ورزشكار در رده سنى خردساالن از 11

كشــور چون كره، امارات و روسيه شركت كردند و در فضاى مجازى و 
به صورت آنالين براى كسب مقام و رتبه برتر با هم به رقابت پرداختند.

سپهرى نيا در پيامى كسب اين مقام و مدال ارزشمند را به جامعه بزرگ 
ورزش شهرستان و استان به ويژ ورزش بانوان تبريك گفت و يادآور شد: 

اين عزيزان از سرمايه هاى ماندگار در ورزش شهرستان هستند.
وى خاطرنشــان كرد: باقرى از استعدادهاى بالقوه اين رشته ورزشى در 
ازندريان از توابع بخش جوكار شهرستان مالير، ساكن است و تمرينات 
خود را زيرنظر مربى حاذق و شايســته اين رشته ورزشى «ساناز آئينه» 

به صورت آنالين انجام مى دهد.

يك پزشك:
زايمان در منزل بسيار مخاطره آميز است

 يك پزشك متخصص در واكنش به صحبت هاى كارشناس مامايى 
مبنى بــر افزايش زايمان مادران بــاردار در خانه گفت: زايمان در منزل 
به علت ترس از كرونا بســيار مخاطره آميز اســت و فكر نمى كنم هيچ 

متخصص زنان و زايمانى آن را توصيه كند.
ميالد مســائلى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: در بسيارى از افراد، 
پروســه زايمان طبيعى و بدون عارضه اســت اما اگر خداى نكرده براى 

يك مادر عارضه  ناگوارى به وجود بيايد، نابخشودنى است.
وى در رابطه با توصيه برخى پزشــكان به اســتفاده از ويتامين D٣ در 
A، E و K جزو  دوران باردارى تصريح كرد: ويتامين D مانند ويتامين
ويتامين هاى محلول در چربى است و مصرف بيش از اندازه آن مى تواند 

عوارض سنگينى داشته باشد.
مســائلى ادامه داد: به مادران باردار توصيه مى كنيم در 3 ماهه نخست 
از مصرف مقدار زياد جگر به علت داشــتن ويتامين A فراوان خوددارى 
كنند زيرا ممكن اســت مصرف زياد اين ويتامين ها براى مادر و جنين 

مخاطره آميز باشد.
وى در رابطــه با مصرف گياهان دارويى در ايام باردارى نيز مطرح كرد: 
در بسيارى از مواقع داروهاى گياهى مى تواند منجر به عوارضى در مادر 

مانند ترقيق خون شود.
يك متخصص بيهوشــى و مراقبت هاى ويژه بيمارستان سيناى همدان 
خاطرنشان كرد: زنجبيل به عنوان يك داروى ضدتهوع در دوران باردارى 

توصيه مى شود اما بايد مقدار آن به توصيه پزشك باشد.

بــا آغــار دولــت تدبير و اميــد با نــگاه دوباره 
بــه ظرفيت  هاى اســتان، جاذبه هــا و فعاليت هاى 
گردشگرى از گزينه هاى طاليى براى توسعه شمرده 
شــد و با برگزارى رويدادهاى بين المللى گردشگرى 
UNWTO مانند همدان 2018 و اجالس جهانى

در پايتخــت تاريخ و تمدن ايــران، همدان گام هاى 
خوبى را براى ايجاد زيرســاخت هاى جذب گردشگر 

برداشت.
در ايــن دوران بود كه همدان كــم  و بيش موضوع 
قطب گردشگرى غرب كشور شدن و آمارها حاكى از 
افزايش چشمگير مسافر نسبت به سال هاى گذشته 

بود.
در آن زمــان پروژه هــاى گردشــگرى يكى پس از 
ديگــرى آغاز مى شــد، به طورى كه هتل ســازى در 
همدان در اين دوران به اوج رسيد و همدانى ها شاهد 

ساخت هتل هاى لوكس در شهرشان بودند.
اعطاى امتيازات و تســهيالت ويژه به سرمايه گذاران 
سياســتى بود كه مســئوالن اســتان براى ترغيب 
سرمايه گذاران داخلى و خارجى براى سرمايه گذارى 
در پايتخــت تاريخ و تمدن ايــران به كار گرفتند كه 
البته تاحدود زيادى موفق بود و سرمايه گذاران زيادى 

وارد استان شدند.
«عصــر طاليى هگمتانــه» نيز يكــى از پروژه هاى 
گردشــگرى بود كه در ســال 93 بــا حضور معاون 
رئيس جمهور در حوزه گردشگرى در همدان متولد 
شــد تا مجموعه تفريحى، اقامتى، توريســتى عصر 
طاليى هگمتانه كه به گفته اســتاندار وقت در ايران 

بى همتا بود، در همدان ساخته شود.
به گزارش ايسنا، محل ساخت اين پروژه در ورودى 
شهر همدان از ســمت جاده تهران(جنب فرودگاه) 
واقع شده است كه شاهراه غرب كشور نيز محسوب 
مى شــود.اين پــروژه در 2 فــاز 2/5 هكتــارى و 6

هكتارى طراحى شــده كه در بخــش 2/5 هكتارى 
83 ســوئيت اقامتى طراحى و احدا ســاخته شده و 
بخش 6 هكتارى نيز به دليل عدم صدور پروانه در فاز 
گودبردارى راكد مانده و پس از گذشــت 7 سال گره 

از مشكل اين بخش باز نشده است.
بنــا به گفتــه مســئوالن و ســرمايه گذار مجتمع 
گردشــگرى عصر طاليى هگمتانه در ورودى شــهر 
همــدان يكى از طرح هاى بزرگ گردشــگرى غرب 

كشور خواهد بود كه شامل هتل 5 ستاره، سالن هاى 
سينمايى، ســالن همايش و شــهربازى و مجموعه 
فروشگاهى و پاركينگ سرپوشــيده بوده و از لحاظ 

فناورى و مدرن بودن در غرب كشور بى نظير است.
در سال گذشته زمزمه هايى از وجود دست هاى پشت 
پرده در اين پروژه به ميــان آمد كه با پيگيرى هاى 
انجام شده همه موارد منجر به برائت مجموعه عصر 

طاليى شد.
به هر حــال چنــد صباحى موضــوع عصر طاليى 
هگمتانه نقل محافل و رسانه ها بود تا اينكه مدتى بعد 
دوباره در يك سكوت خبرى فرورفت تا سرمايه گذار 
اين پروژه در سكوت و به دور از هياهوى رسانه اى به 

كار خود ادامه دهد.
قرار بود فاز نخست اين پروژه كه همان سوئيت هاى 
اقامتى و آماده بهره بردارى است، در بهار 99 افتتاح 
شــود اما به علت درست نشــدن راه ورودى و مسأله 
پارك هنوز افتتاح نشــده است. هر چند وعده سال 
97 هــم محقق نشــد. برخى مســئوالن و نماينده 
مردم همــدان در زمان هاى مختلفــى از اين پروژه 
بازديدهايى داشــتند و اتمام اين پروژه و رفع موانع 
پيــش روى ســرمايه گذار را يكــى از مطالبات خود 

دانستند.
مرداد امسال حسن خانجانى دادستان همدان نيز از 
اين پروژه بازديد كرد و بر حمايت از ســرمايه گذاران 
تأكيد داشــت و گفت: اين مجموعه با ايجاد شــهر 
ســفال، مبل، چرم و فرش مى تواند منجر به اشتغال 

بسيارى از جوانان استان شود.
وى تصريــح كــرد: عصر طاليى هگمتانه توانســته 
با مطالعات و نيازســنجى هاى دقيق خود كه پيش 
از آغاز پــروژه انجام داده، به جانمايى مناســبى در 
شهر دســت يابد كه اين امر سبب توازن فرهنگى و 

اقتصادى بيشترى در سطح شهر خواهد بود.
همچنين حجت االسالم احمدحسين فالحى، نماينده 
مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى نيز 
به تازگــى به عصر طاليى هگمتانه رفته و با تأكيد بر 
رفع موانع اين پروژه اظهار كرد: دستگاه هاى دولتى 

پيگير مطالبات خود باشند اما مانع ايجاد نكنند.
مديركل ميراث فرهنگى استان همدان نيز در تيرماه 
امسال از مراحل پايانى و آماده سازى اين پروژه بازديد 
داشت و از افتتاح مجموعه 2/5 هكتارى عصرطاليى 

هگمتانه خبــر داد و گفت: به زودى شــاهد افتتاح 
سوئيت هاى اقامتى عصرطاليى هگمتانه خواهيم بود.
على مالمير در جريان ايــن بازديد درباره مجموعه 
6 هكتارى عصرطاليى هگمتانه نيز يادآور شــد: اين 
پروژه كاربرى هايى از جمله سالن هاى چندمنظوره، 
شــهربازى، پرديس سينمايى، ســالن هاى ورزشى، 
هتل 5 ســتاره، باشگاه، ســالن تئاتر و فست فود را 
دارد و پروژه 2/5 هكتارى در زيربناى 5 هزار و 900

مترمربع ساخته شــده كه صد نفر را مشغول به كار 
خواهد كرد.

خبرگــزارى دانشــجويان ايران بنا بر رســالت خود 
به ســراغ مجموعه عصر طاليــى هگمتانه رفت تا از 
آخرين وضعيت اين پروژه در همدان جويا شــود و 

علت اجرايى نشدن اين پروژه را به 
مخاطبان خود اعالم كند.

هگمتانه  طاليــى  عصر   
زمين رايگان نگرفته است

مدير روابط عمومى شــركت عصر 
طاليــى هگمتانــه در گفت وگو با 
ايسنا، در پاسخ به اينكه آيا زمين 
مجموعه گردشــگرى عصر طاليى 
هگمتانــه به صورت رايــگان داده 
شــده اســت؟ توضيح داد: قيمت 
زمين مجموعــه عصر طاليى پس 
از قيمت گذارى توسط كارشناسان 

ذى صالح پرداخته شد.
محمــود شــرفخانى بــا تأكيد بر 
اينكــه پــول زمين بــه اداره كل 
راه و شهرسازى استان پرداخت شده 
اســت، گفت: همچنين با ارزيابى، 

وثايق مناســبى در اختيار اداره كل راه و شهرسازى 
قرار گذاشته شد و تا زمانى كه پروژه 6 هكتارى عصر 
طاليى هگمتانه ساخته نشود و پايان كار نگيرد، اين 

وثايق در اختيار راه و شهرسازى خواهد بود.
وى در پاسخ به اينكه چرا پروژه متوقف شده است؟ 
خاطرنشــان كرد: تــا 7 بهمن ماه 98 عمــًال پروژه 
نمى توانســت كار كند زيرا به مدت حدود 3 ســال 
روند اخذ پروانه به دليل مشكالت ادارى و عدم صدور 

مجوز به طور كامل متوقف شد.
مدير روابط عمومى شركت عصر طاليى هگمتانه با 

بيان اينكه به طور قطع با راكد ماندن كار و ســرمايه 
سرمايه گذار بيشــتر از همه آسيب مى بيند آن هم 
در پــروژه اى با اين مقياس، افــزود: بايد اذعان كرد 
كه مشــكالت پيش  رو و درگيرى هايى كه بين ساير 
ادارات اتفاق مى افتد، خود مانع پيشــبرد كار خواهد 
شد كه خوشبختانه با پيگيرى هاى شركت، اختالف 

بين دستگاه ها نيز ختم به خير شد.
شرفخانى با بيان اينكه شهردارى اعالم مى كرد كه تا 
زمانى كه مشكل شركت حل نشود نمى تواند پروانه 
صادر كند، ادامه داد: در زمان اوج مشكالت ادارى با 
مراجعه به استاندار، خواستار حل مشكالت پيش رو 
شديم و با ورود استاندار همدان، گروهى به نام اقدام 

تشكيل شد.
 راه دسترســى اين مجتمع گردشگرى 

هنوز مشكل دارد
وى بيان كرد: با تدابير اســتاندار همچنين در جلسه 
شــوراى هماهنگى تصويب شد شهردارى همدان تا 
تاريخ 15 بهمن 98 نسبت به محاسبه و صدور پروانه 
ســاختمانى براســاس تعرفه طرح گردشگرى براى 
اراضى 6 هكتارى شــركت اقدام كند و عصر طاليى 
هگمتانه با مراجعه به شــهردارى در اسفند 98 پس 
از محاســبه به روز و تصويب شوراى شهر نسبت به 
تعيين تكليف و تسويه بدهى خود به شهردارى بابت 
پروانه ساختمانى 2/5 هكتارى اقدام عاجل به عمل 

آورد.
مدير روابط عمومى شــركت عصر طاليى هگمتانه 
تصريح كرد: عصر طاليى هگمتانه پيشنويس پروانه 
را گرفته و براى ســاخت پارك اعالم آمادگى كرده و 
منتظر مساعدت شهردارى و شوراى شهر در زمينه 

راه ورودى و پارك است.
وى با اشاره به اينكه راه دسترسى مجتمع گردشگرى 
هنوز  هگمتانــه  طاليــى  عصر 
مشــكل دارد و با وضعيت فعلى 
نيســت،  اســتفاده  قابل  پروژه 
گفت: ايــن مجتمــع چطور با 
هتل هــاى درون شــهر همدان 
رقابت كند؟ آيا گردشگر با ديدن 
وضعيت ورودى وارد اين مجتمع 
مى شــود؟ در حاليكــه پروفيل 
طراحى  شــهردارى  شده  تأييد 
شــده اما هنوز اجرايى نشــده 
است، حتى طراحى تيرهاى برق 

را هم انجام داده ايم.
شــرفخانى با تأكيد بــر اينكه 
تمامى مســتندات درخواســت 
صــدور پروانــه موجود اســت، 
خاطرنشــان كرد: شركت عصر 
طاليــى هگمتانــه بارهــا بــه 
شهردارى همدان براى صدور پروانه و آمادگى اجراى 

پارك با همكارى شهرداى نامه نگارى كرده است.
وى همچنيــن با تشــكر از همكارى شــهردارى 
همدان، بيان كرد: با توجه به اينكه پروژه 3 ســال 
متوقف شده بود و حادثه پالسكو نيز رخ داده بود، 
نقشــه هاى معمارى ما طبق بخشنامه هاى جديد 
مرتبط با آتش نشــانى دســتخوش تغييراتى شد و 
شــركت مجبور به باز طراحى مجدد شــد كه اين 
خود عاملى براى عقب افتادن از بازه زمانى مدنظر 

شد.

 بهار 1400؛ آغاز پروژه 6 هكتارى 
عصر طاليى هگمتانه

شرفخانى با تأكيد بر اينكه نقشه هاى جديد در نظام 
مهندســى همدان درحال بررسى است، اظهار كرد: 
شركت عصر طاليى هگمتانه تا پايان سال 99 پروانه 
دريافت خواهد و بهــار1400 آغاز پروژه 6 هكتارى 

عصر طاليى هگمتانه خواهد بود.
وى تصريح كرد: درحال حاضــر پروژه 2/5 هكتارى 
آماده بهره بردارى اســت اما تا پايان يافتن وضعيت 
كرونايــى افتتاح نخواهيم كرد و پــروژه 6 هكتارى 
گودبردارى شــده اما هنوز منتظــر دريافت پروانه 
هستيم كه پيش بينى مى شــود از ارديبهشت سال 

آينده آغاز به ساخت خواهيم كرد.
شــرفخانى با اشــاره به اينكه به مدت 3 سال پروژه 
به علت نداشــتن پروانه به طور كامل فريز شده بود، 
خاطرنشــان كرد: چشــم انداز پروژه اى با اين حجم 
عظيم 4 ســاله بوده و اگر ارديبهشــت 1400 آغاز 
به كار كنيم حتماً هر ســال بخشــى از پروژه را به 

بهره بردارى خواهيم رساند.
وى با بيان اينكه اشــتغالزايى پــروژه عصر طاليى 
هگمتانه نزديك به 2 هزار نفر به صورت مستقيم در 
بخش هاى مختلف خواهد بود، يادآور شــد: پيمانكار 
براى پروژه درنظر گرفته شده و تعهد اخالقى داريم 
كه نيروهاى بومى همدان را در پروژه به كار ببريم كه 
در پروژه اقامتى 2/5 هكتارى اين اتفاق افتاده است.

 صدور پروانه پس از تسويه عوارض
مدير منطقه 3 شــهردارى همدان  درباره علت عدم 
صــدور پروانه بــراى پروژه عصر طاليــى هگمتانه، 
مى گويــد: اين پروژه عوارضى دارد كه بايد تســويه 
شــود و پس از مفاصاحســاب پروانــه جديد صادر 
مى شود. فيضى منش درباره راه دسترسى به مجتمع 
گردشــگرى عصر طاليى هگمتانه، گفت: درباره راه 
دسترسى اين مجتمع هرچه در طرح تفصيلى شهر 
همدان باشــد و معاونت شهرسازى به ما اعالم كند، 

همان دسترسى انجام خواهد شد.
وى در پاســخ به اين پرســش مبنى بــر بى ميلى 
شــهردارى براى ايجاد پارك بــا همكارى مجموعه 
گردشــگرى عصر طاليــى هگمتانــه، تصريح كرد: 
شهردارى با انجام اين پارك در مجموعه گردشگرى 
موافق اســت و فضاى ســبز براى اين مجموعه بايد 

انجام شود و انجام مى شود.
ايسنا توانست تنها گوشــه اى از مشكالت اين پروژه 
را براى مخاطبان و مســئوالن شرح دهد، حال بايد 
ديد مسئوالن همدان در اجراى اين پروژه گردشگرى 
كه قرار است در غرب كشــور ميزبان گردشگران و 
مســافران باشد و اين شــهر را با گردشگرى توسعه 

دهد، چقدر پاى كار خواهند بود؟
در واقــع بايد ديد مســئوالن ما فقط بــه برگزارى 
همايش و اجالس بســنده مى كنند يا در عمل هم 
براى اهدافشــان ارزش قائل اند و پيگير امور براى به 
بار نشســتن از روى كاغذ در صحنه عمل هستند؟ 
گردشــگرى خواندن همدان فقــط درحالى محقق 
مى شــود كه زيرساخت هاى آن هم مهيا شود. صرف 
اســتفاده مداوم از ايــن واژه و كلنگ زنى پى درپى 
پروژه هــا بدون پيگيرى عاقبتشــان، دردى از ما دوا 
نمى كند و توسعه استان به اين شكل رقم نمى خورد، 
به قول قديمى ها «با حلواحلوا كردن دهان شــيرين 

نمى شود!»

آخرين يلداى قرن 
را «تلفنى» سركنيد
 كمپين هاى جمع آورى تلفن همراه در شــب يلداى 
ســال هاى گذشــته را به ياد داريد؟ از چند روز مانده به 
شــب يلداى ســال هاى 97 و 98، كمپين هايى آغاز شد 
مبنى بــر اينكه ديگر اين يك شــب را بى خيال فضاى 
مجازى و تلفن همراه شويد و از بركت حضور پدربزرگ ها، 

مادربزرگ ها و باقى افراد خانواده لذت ببريد.
اما ميهمان ناخوانده  يلداى امسال همه معادالت را برهم 
زد، اگر در سال هاى گذشــته مصلحت بر اين بود كه تا 
پاســى از شــب در كنار خانواده حضور حقيقى داشته 
باشــيم، از كنار آنها بودن اســتفاده كنيم و لذت ببريم، 
نخودچى و كشمش بخوريم و فال حافظ بگيريم، امسال 
بايد پدربزرگ و مادربزرگ هايمان را از قاب ســرد همان 
تلفن همراه به آغوش بكشيم تا امسال يلداى آخر در كنار 

هم بودمان نباشد.
امســال ديگر فقط در جمع خانــواده كوچك خود يلدا 
را جشــن مى گيريم و ســعى مى كنيم عشق و عالقه به 
بزرگترهاى فاميــل را با صداى گرممان يا اگر امكانپذير 
بود از تصاوير مجازى مخابــره كنيم. اين دورهمى ها باز 
تكرارشدنى اســت اگر هواى همديگر را داشته باشيم و 
وجود بيمارى را شــوخى نگيريم. همه ما به نظر ســالم 
هستيم اما اگر بر فرض مهال فقط يك درصد جزو ناقالن 

بى عالمت باشيم و نفســمان آلوده باشد، جمعى را اسير 
ندانم كاريمــان خواهيم كرد و عــذاب وجدانش عمرى 

دامن گيرمان خواهد شد.
حال براى درخواست رسانه اى از مردم عزيزمان ميزگردى 
تخصصى با عنوان «يلداى امســال در خانه بمانيم» را با 
همكارى كميته اطالع رســانى ســتاد مديريت كروناى 

استان در دفتر ايسنا برگزار كرديم. 
 هشــدار بازگشــت به وضعيــت قرمز با 

برگزارى دورهمى شب يلدا
مديركل روابط عمومى اســتاندارى همدان با حضور در 
دفتر ايسنا، با اعالم اينكه وضعيت نارنجى استان شكننده 
است، بنابراين از مردم مى خواهيم در دورهمى  شب يلدا 
شركت نكنند، هشدار داد: اگر مردم پروتكل ها را رعايت 
نكرده و دورهمى  شب يلدا برگزار شود ممكن است دوباره 

به وضعيت قرمز برمى گرديم.
اسدا... ربانى مهر تصريح كرد: از طريق 4 حور اطالع رسانى 
صداوســيما، خبرگزارى ها و نشــريات، فضاى مجازى و 
تبليغات محيطى تالش كرديم خطرات برگزارى دورهمى 
شــب يلدا را به مردم گوشزد كنيم و براى مردم توضيح 

دهيم با يك دورهمى خاطرات تلخى را رقم نزنند.
مشــاور اســتاندار همدان خاطرنشــان كرد: براســاس 
تصميمات گرفته شــده، محدوديت رفت وآمد و فعاليت 
مشــاغل گــروه 3 و 4 همچنــان ادامــه دارد و بــراى 
محدوديت هاى شــب يلــدا روز چهارشــنبه در كميته 
تخصصى كشورى تصميم گيرى خواهد شد و به استان ها 

ابالغ مى شود.
وى بــا بيــان اينكــه محدوديت ها در شــرايطى كه در 
اســتان وجود دارد، خيلى تأثيرگذار است، ادامه داد: در 
روزهاى آينده احتمال اينكه در استان، محدوديت برخى 
فعاليت ها مانند رشته هاى ورزشى كم برخورد را به شرط 
تأييد سالن توسط كارشناس بهداشت، محدوديت حضور 

افراد و رعايت پروتكل ها را لغو كنيم، وجود دارد.
 «دورهمــى» 88 درصــد عامــل ابتال به 

كروناويروس
وى بــا بيان اينكــه حــدود 88 درصد عامــل ابتال به 
كروناويــروس دورهمى ها و تماس هــاى خانوادگى بوده 
اســت، توضيح داد: طبق اعالم دانشــگاه علوم پزشكى 
همدان 54 درصد افراد مبتال به كرونا در مراسم عروسى، 
عزا و دورهمى و 34 درصد در تماس خانوادگى دچار اين 

بيمارى شده اند.
 «ناقالن بى عالمت» مشكل شب يلدا

سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى ابن سيناى همدان نيز با 
حضور در دفتر ايسنا گفت: درحال حاضر دغدغه و نگرانى 
كادر درمان شــب يلداست زيرا 2 اتفاق مهم در اين شب 
مى افتد؛ يكى زمانى كه افراد دوست دارند از سرشب كنار 
هم باشند و ديگرى اينكه در و پنجره ها بسته است و براى 
استفاده از تنقالت و ميوه جات ماسك خود را برمى دارند.

محمد طاهرى بيان كرد: 4 يا 5 ساعت در يك اتاق بودن 
قطعاً انتقال بيمارى را در پى خواهد داشت، درحال حاضر 
تمام شهرهاى كشور به جز شهرهاى شمالى روند كاهشى 

در ورود به بيمارســتان ها و روند ابتــال و مرگ و مير را 
دارند؛ بنابراين نگرانى وزارت بهداشــت شهرهاى شمال 
كشــور اســت.  طاهرى مطرح كرد: اگر ويروس در يك 
پيك و سراشــيبى قرار نگيرد نمى توانيــم آن را كنترل 
كنيم همان گونه كه در شهرهاى شمالى اين اتفاق افتاده 

است و كرونا همچنان يكه تازى مى كند.
وى با اشــاره به اينكه رويكرد كرونا ناشناخته و غيرقابل 
پيش بينى اســت، گفت: مردم در ديد و بازديدهاى عيد 
نوروز نشان دادند كه مى توانند به كنترل بيمارى كمك 
كننــد و تجاربى كه از ابتداى بيمارى تا امروز داشــتيم 
نشان مى دهد زمانى كه محدوديت ها را رعايت كرديم با 

كاهش بيمارى روبه رو شديم.

 به احتــرام كادردرمان «يلــدا» را مجازى 
برگزار كنيد

مدير روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشــكى ابن سيناى 
همدان مطرح كرد: براى احترام به كادردرمان و قدردانى 
از زحمات آنها، از مردم استان همدان درخواست مى كنيم 
آئين شب يلدا را به صورت مجازى برگزار كنند تا با روند 

كاهش بيمارى مواجه باشيم .
طاهرى با تأكيد بر اينكه از مردم درخواســت مى كنيم 
به حرمت كادر درمان، شب يلدا را مجازى برگزار كنند، 
بيان كرد: با توجه به شــرايط ژنتيك افراد، عالئم ژنتيك 
ويروس كرونا مى تواند از صفر تا بسترى در  ICU متفاوت 

باشد.

 صله رحم تنها ديد و بازديد حضورى نيست
يك مشــاور خانواده نيز با اشــاره به اينكــه هر پديده 
نوظهور تبعاتى دارد كه تمام دســتگاه هاى اجتماعى را 
درگير مى كند، گفت: درحال حاضر 209 كشــور در كل 
دنيا درگير ويروس كرونا شــده اند و كشور ما نيز از اين 

قضيه مستثنا نيست .
جمشــيد قاسمى با بيان اينكه كرونا تناسبات اقتصادى، 
اجتماعى، منطقه اى و سياســى كشورها را به هم ريخته 
است، اظهار كرد: در كنار همه اين اتفاقات تلخ رويدادهاى 
زيبايى مانند همدلى مردم كشــور در بين اقشار مختلف 

كشورمان مثال زدنى است.
وى مطرح كرد: در طول مــدت فراگيرى ويروس كرونا 
مردم با پيام هاى ســخت افزارى آشنا شــدند اما درباره 
بهداشت روانى صحبتى نشده است، بيشترين مراجعات 
مشاوره در طول ماه هاى گذشته درگيرى هاى خانوادگى 
بوده و به اين علت اســت كه متأســفانه مهارت برقراى 

ارتباط بهداشت روانى را به مردم آموزش نداده ايم.
قاســمى با تأكيد بر اينكه جاى خالى آموزش بهداشت 
روانى در دوران شــيوع ويروس كرونا در جامعه احساس 
مى شــود، گفت: خوشــبختانه اكثريت مردم به رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى عادت كرده انــد و بايد با رعايت 

بهداشت روانى به آرامش برسند.
پس بيايد يلــدا را هم همانند نــوروز در خانه بمانيم و 
كمى بيشتر صبورى به خرج دهيم به اميد فردايى بدون 

ويروس.

گردشگرى استان به «عصر طاليى» مى رسد

فريز پروژه بى همتاى ايران از بدو تولد

در پروژه اى با اين مقياس، 
افــزود: بايد اذعــان كرد 
كه مشــكالت پيش  رو و 
درگيرى هايى كه بين ساير 
ادارات اتفــاق مى افتــد، 
خــود مانع پيشــبرد كار 
خواهد شد كه خوشبختانه 
شــركت،  پيگيرى هاى  با 
نيز  دستگاه ها  بين  اختالف 

ختم به خير شد
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گزارش  

گردشگري

براى عكاسى به كدام كشورها سفر كنيم؟
 پيش از ورود گوشى هاى همراه هوشمند به عرصه تكنولوژى، بايد 
به عكاسى عالقه و اشتياق ويژه اى مى داشتيد تا حاضر مى شديد پولتان را 
صرف تجهيزات عكاسى و يادگيرى آن كنيد. براى عكاسى كالس هاى 
آموزشى مى رفتيد و درباره تكنيك ها، تركيب بندى و كار در اتاق تاريك 
را مى آموختيد. البته امروزه هم براى عكاسى حرفه اى همين مسير را بايد 
طى كنيد اما مســير پيش رو با تلفن هاى همراه و ابزارهايى كه بعضى از 
شبكه هاى اجتماعى چون اينستاگرام در اختيارتان مى گذارند، اين مسير 

هموارتر از گذشته شده است.
به گزارش ايســنا، امروزه هر كس با هدف گردشگرى به سفر مى رود، 
خود به تنهايى يك عكاس مى تواند باشــد. در ســفر، همه درحال ثبت 
تصاوير از مكان هاى ديدنى، بناهاى تاريخى، چشم اندازهاى كوهستانى، 

غروب  خورشيد و غذاهاى آن منطقه هستند.
بــا اين حال برخى از كشــورها به مراتب فضاى بهترى براى عكاســى 
دارنــد. در اين گزارش برخى از كشــورهايى را كه هميشــه موفق به 
ثبت عكس هاى خوب در آنجا خواهيد شــد، به انتخاب سايت تراولر 

(Traveller) معرفى مى كنيم.
  مراكش

عكاسى در مراكش رابطه مستقيمى با رنگ ها دارد؛ از برج هاى ادويه در 
بازارهاى باستانى گرفته تا آجرهاى رس قرمز شهرهاى صحرايى و آبى 
پررنگ روسرى هاى باديه نشين ها. مدينه در شهر فاس(نخستين پايتخت 
سياسى كشور مراكش بوده است) يك شورش رنگى است. در اين شهر 
چيزهاى عجيب و غريب در مغازه ها به فروش مى رســد و ســفال هاى 
نقاشى شده روى ديوارهاى ماسه اى رنگى ديده مى شود؛ بنابراين هرگز 
در ثبت تصاوير خوب در استان صويره شكست نمى خوريد؛ محلى كه 
برخى از سكانس هاى «بازى تاج و تخت» در آنجا به ثبت رسيده است.

 ايران
غروب خورشــيد در دامنه الوند همدان درحالى كه دشت هاى پوشيده 
از برف آغاز به درخشش به رنگ نارنجى مى كنند و يك امتداد بى پايان 
نور كه روى كوه هاى يكپارچه سپيد منعكس مى شود، منظره هايى ديدنى 
است. در ايران نمى توانيد تالش كنيد كه يك عكس بد به ثبت برسانيد 
وقتى همه چيز زيباســت. مسجدهايى مانند مســجد جامع اصفهان يا 
مســجد نصيرالملك با نورهاى صورتى در قاب تصوير شما درخشان 

خواهند بود.
 شيلى

همه چيز در عكاســى در شــيلى به زيبايى هايى طبيعى برمى گردد، از 
يخچال هــاى طبيعى و كوه هاى پاتاگونيــا در جنوب گرفته تا صحراى 
مرتفع آتاكاما در شمال دور. در اين منطقه، عكاسان طبيعت از درياچه ها 

در حوالى پوكن، آتشفشان ها و كوه هاى آند بهره مند هستند.
 ميانمار

عكس هاى زيــادى را مى توان در ميانمار به قاب تصوير كشــيد. مثال 
تعدادى فريم از درياچه اينله، جايى كه ماهيگيران با تكنيكى عجيب در 
پارو زدن، قايق هايشــان را رديف مى كنند. همچنين تصاويرى از باگار؛ 
جايى كــه معابد تا افق امتداد يافته اند و مانــداالى، محلى كه رودخانه 

ايراوادى به آرامى در كنار يك شهر شلوغ در جريان است.
 روسيه

تصاويرى كه در روسيه به ثبت مى رسند بالفاصله قابل تشخيص هستند؛ 
حال عكس هايى از مردم با كاله هاى خزدار باشد يا گنبدهاى پيازى شكل 
رنگارنگ كليساهاى محلى. مجسمه هاى تيره رنگ، كليساهاى طاليى با 
مناره هاى مخروطى در خيابان پترزبورگ يا رديف هاى عروســك هاى 
بابوشــكا در مغازه ها همه و همه از روسيه نشان دارد. اين كشور بزرگ، 
فرصت هاى فراوانى را براى ثبت عكس هاى زيبا و جالب فراهم مى كند، 

به ويژه زمان هايى كه برف مى بارد.
 چين

همانند روســيه، ابعاد وســيع كشــورى مانند چين، بدان معنا است كه 
حداقل چند فرصت مناسب براى عكاسى وجود دارد. اگر به دنبال مناظر 
طبيعى هستيد، سرى به مزارع گل هاى زرد كانوال واقع در شهر لوپينگ 
بزنيد و يا اگر به دنبال مناظر عجيب مى گرديد، اسنك هاى شبانه خيابان 
وانگ فوجينگ پكن را امتحان كنيد. همچنين اگر قصد ثبت پرتره داريد 
به حومه شهر سفر كرده و همه چهره هاى شگفت انگيزى را كه تا به حال 

نديده ايد، بررسى كنيد.
 هند

هماننــد مراكش، در هند هم رنگ ها حــرف اول را مى زنند؛ رنگ هايى 
از جنس غروب هاى خورشــيد با شــكوه روى مرداب هاى شهر كراال، 
ســارى هاى (لباس زنان هندو) درخشــان در خيابان هاى راجســتان، 
شــهرهاى آبى، نارنجــى يا صورتى و يا فســتيوال هولى يــا ديوالى. 
هندوستان مى تواند زيبا يا زشــت باشد كه در هر صورت فرصت هاى 

زيادى را براى عكاسان جوان فراهم مى كند.
 پرو

نمى توانيد از كوه هاى اطراف كوســكو باال برويــد و تصاويرى ديدنى 
به ثبت نرســانيد. تصاوير ماچو پيچو (شهرى با ديوارهاى سنگِى جال 
داده شده كه مطابق با معمارى كالسيك اينكاها ساخته شده است) تقريبا 

كليشه اى هستند اما با اين حال هنوز هم زيبا به نظر مى رسند. 
 سوييس

ســوييس جادويى اســت؛ زيرا گويى به يك كارت پستال يا يكسرى 
بى نهايت از كارت پستال ها نگاه مى كنى. شهرى افسانه اى كه بين كوه هاى 
برفى قرار دارد. كليســاهاى مخروطى اين كشور، گاوهاى سياه و سفيد، 
درياچه هاى پر زرق و برق و چمن هاى ســبز؛ همه آنقدر شسته و رفته، 
تميز، عالى و زيبا اســت كه تمام كارى كه بايد انجام دهيد اين است كه 

دوربين خود را يك جا تنظيم و سپس كليك كنيد.

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

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

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

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

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)
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Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
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اذان ظهر                      12:12
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اذان مغرب                   17:26 
نيمه شب شرعي           23:28

باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
بتن توش و توانايى نمانده شدستم پيرو برنايى نمانده  
چرا چينم كه بينايى نمانده بمو واجى برو آالله ى چين  
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■ حديث:
امام على(ع):

 هر ظرفى وقتى چيزى در آن گذارند، گنجايش خود را از دست مى دهد، مگر ظرف دانش كه با 
افزودن آن گنجايشش بيشتر مى شود..    
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 شــب يلداى 8 هزار ســاله ايرانى شبى است 
با طلوع خورشــيد و زايش مهر، شــب و تاريكى 
شكســت مى خورنــد و روشــنايى بــر آن پيروز 
مى شود؛ به گفته مدير انجمن نجوم آماتورى ايران 
تفاوت شــب يلدا با شب هاى پيش و پس از خود 
نيــز كمتر از يك دقيقه بوده و معناى طوالنى بودن 

شب در همين زمان كوتاه نهفته است.
مســعود عتيقى گفت: هميشــه با نزديك شدن به 
رويدادهاى مختلف در طول ســال گفت وگوهايى 
شــكل مى گيرد كه شــايد گاهى تكرارى باشد، اما 
ضمــن نو بودن براى بخشــى از جامعه كه پيش تر 
به آن رخداد توجهى نشــان نداده، براى ديگر افراد 
نيز تلنگرى اســت تا با توجه به ماهيت اصلى هر 
واقعــه، قدرى به پيام و مفهــوم و يا مفاهيم عميق 

آن بپردازند.
وى يكى از اين رويدادها را يلداى باستانى ايرانيان 
دانست و اظهار كرد: براى گراميداشت اين رويداد 
ضمن آنكه آداب و رسومى از گذشته هاى دور در 
كشورمان و برخى از كشــورهاى همسايه مرسوم 
بوده، اما با نگاهى به دقت هاى محاســباتى نياكان 
پاكمان، خوب اســت به ويژگى هاى نجومى چنين 

مناسبتى نيز توجه كنيم.
به گزارش ايسنا، عتيقى، «يلدا» را واژه اى سريانى به 
معناى «زايش» دانست و خاطرنشان كرد: اين واژه 
اشــاره به طلوع مهر تابان پس از يك شب طوالنى 
دارد و گويا در باور ايرانيان باستان، يلدا نقطه آغاز 
خلقت بوده اســت و پس از يك شــب طوالنى و 
تاريك، با طلوع خورشــيد و زايش مهر، شــب و 
تاريكى شكست مى خورند و روشنايى بر آن پيروز 
مى شــود و نكته جالب آن اســت كه انديشمندان 
ايرانى از گذشته هاى دور به تفاوت اندك اين شب 
نســبت به شــب هاى پيش و پس از آن و يا ديگر 

شب هاى سال آگاهى داشته اند.
مديــر انجمن نجوم آماتورى ايران «يلدا» را ميراث 
و شــاهكار محاســباتى گذشــتگان اين سرزمين 
عالم پرور توصيف كرد و يادآور شد: اين محاسبات 
نشان مى دهد كه انديشمندان آن روزگار به توانايى 

و ســنجش دقيق طول شبانه روز رسيده بودند، آن 
هم در زمانى كه وســايل اندازه گيرى به دقت هاى 

امروزى هرگز وجود نداشته است!
به گفته وى براســاس برخى از متون، از حدود 8 
هزار ســال پيش تاكنون آئين يلــدا در ايران رواج 
داشــته اســت و به نوعى مى توان گفــت برخى از 
جشــن هاى مســيحيان نيز با اين آئيــن بى ارتباط 

نيست.
عتيقى با تأكيد بر اينكه «يلدا» و مناســبت هاى اين 
چنينى صرفا بهانه اى براى يادآورى آئين هاى كهن 
كشور است تا از اين طريق ضمن يادآورى اهميت 
همنشينى، همدلى و شــاد بودن به هر بهانه، به ما 
يادآور شود كه تنهايى امروزه حتى در جهان غرب 

نيز ديگر الگوى رايجى نيست.
مدير انجمن نجوم آماتورى ايران با بيان اينكه فارس 
زبانان از روزگاران گذشــته در شــب چله گردهم 
مى آمدند تا ضمن شــب زنده دارى، با گفت وگوى 
صميمانه، كتابخوانى و از جمله شــاهنامه خوانى و 
تفأل به ديوان حضرت حافظ، فرصتى فراهم كنند 
تا كوچكترها از تجارب بزرگترها بهره مند شوند و 

با رسم و رسوم ملى ايرانيان آشنا شوند.
 ما و يلدا و كرونا

وى اضافــه كرد: امســال نيز با وجــود ويروس 
كوويــد-19 و بحــران كرونــا، هرچنــد مــا نيز 
دورهمى هاى خانوادگــى را توصيه نمى كنيم، ولى 
فرصت كتابخوانى و مطالعه چه در فضاى مجازى 
و چه آشــنايى با آثار فاخر ايرانــى، با وجود اين 
بيمارى بيش از پيش فراهم شده است، ضمن آنكه 
ديدارهاى مجــازى خانوادگى نيز با فناورى جديد 

بشرى به خوبى امكانپذير است.
وى خاطرنشان كرد: اگر در گذشته به جامعه توصيه 
به برگزارى گردهمايى هاى يلدايى مى كرديم، ولى 
چه خوب اســت مردم عزيزمان بــراى كنترل اين 
پاندمى، در اين ســال به فضــاى مجازى و كتب و 
آثار انديشمندان ايرانى بيش از پيش روى بياورند.

عتيقــى با بيــان اينكــه در گذشــته در اين گونه 
مناســبت ها، بزرگترها داستان هاى تلخ و شيرين و 

تجارب خود را بــراى كوچكترها نقل مى كردند و 
فرصتى براى كــودكان، نوجوانان و جوانان فراهم 
مى شــد تا به جاى كســب تجربه هاى تلخ، از اين 
داســتان ها درس گرفتــه و بر تجــارب خود نيز 

بيفزايند.
بــه گفتــه وى، مناســبت يلــدا در ســال 1387 
خورشــيدى در فهرســت آثار ملى كشور به ثبت 
رســيد و همه ســاله ابراز اميدوارى مى كنيم كه به 
همت مسئوالن ميراث فرهنگى كشور، اين مناسبت 

به ثبت جهانى نيز برسد.
 جزئياتى كه درباره شب يلدا بايد بدانيم

اين محقق حــوزه نجوم آماتورى، به آغاز شــب 
يلدا در كشــور اشــاره كرد و توضيح داد: ساعت 
16:54 روز يكشنبه 30 آذرماه جارى لحظه غروب 
خورشــيد و ساعت 7:10 دقيقه بامداد دوشنبه يكم 
دى ماه زمان طلوع خورشــيد و بــا تفاضل اين 2 
ساعت، به 14:16 دقيقه، به عنوان طول شب يلدا در 

شهر تهران به عنوان پايتخت كشور مى رسيم.
وى افزود: نكتــه ظريفى كه اينجا مطرح اســت، 
آنســت كه لحظه رسيدن خورشيد به نقطه انقالب 
زمســتانى، ساعتى از شبانه روز و بين روزهاى 30 
آذر تا يك دى است، ولى با توجه به ساعت 13:33 
دقيقه (به وقت ايران) كه لحظه رســيدن خورشيد 
به انقالب زمستانى در نيمكره شمالى زمين است، 
چه بسا طول شب در شب در يك دى و شب پس 
از آن تقريبــا با هم مســاوى و تفاوت آنها در حد 

چندين ثانيه باشد.
عتيقى تأكيد كرد: همواره يادآور شده ايم كه تفاوت 
شب يلدا با شــب هاى قبل و بعد نيز كمتر از يك 
دقيقه بــوده و معناى طوالنى بودن اين شــب، در 

همين زمان كوتاه نهفته است.
مدير انجمن نجــوم آماتورى ايــران ادامه داد: از 
آنجايى كه در اســتواى زمين طول روز و شــب با 
هم برابر اســت و بر اين اساس شاهد تغيير فصول 
در ناحيه اســتوايى نيســتيم، هر چه به عرض هاى 
جغرافيايى طرفين اســتوايى برويــم، مدت زمان 
تفاوت طول روز و شب نيز بيشتر و بيشتر خواهد 

شــد، به گونه اى كــه به طور مثال شــهر چابهار در 
جنوب شرق كشــور، با مختصات 25 درجه و 17 
دقيقــه و 33/9 ثانيه عرض شــمالى و 60 درجه و 
38 دقيقــه و 57/6 ثانيه طول شــرقى، كوتاه ترين 
شــب يلدا را پيش رو داشــته و طول شب يلدا در 
سالجارى براى مردمان صميمى آن ديار 13 ساعت 

و 26 دقيقه است.
وى اظهار كرد: اين درحالى اســت كه در شــمال 
غرب كشــورمان، در منطقه پارس آبــاد، با عرض 
جغرافيايــى 39 درجــه و 38 دقيقه و 20/8 ثانيه و 
طــول جغرافيايى 47 درجــه و 54 دقيقه و 43/9 
ثانيه، طول شب يلدا 14 ساعت و 39 دقيقه و بيش 
از يك ساعت بيشــتر از طول اين شب در چابهار 

است.
عتيقى يادآور شــد: بديهى است غروب خورشيد 
در چابهار در 30 آذر ســاعت 16:42 دقيقه (زودتر 
از تهــران) و زمان طلوع خورشــيد در بامداد يك 
دى، ساعت 6:9 دقيقه صبح (باز هم زودتر از زمان 

طلوع در تهران) است.
مدير انجمن نجوم آماتورى ايران با بيان اينكه براى 
محاســبه طول روز و شب با كسر مدت زمان طول 
روز از عدد 24، به طول شــب خواهيم رســيد كه 
فاصله طلوع آفتاب تا طلوع خورشيد است و ادامه 
داد: اين درحالى اســت كه غروب آفتاب در پارس 
آباد 16:57 دقيقه (نزديك به زمان غروب در تهران) 
و طلوع خورشــيد در بامداد يك دى در پارس آباد 

7:36 دقيقه صبح است.
وى افزود: چه خوب اســت اهل تحقيق به محور 
فرضــى گردش زمين به گرد خــود و ميزان كجى 
و يا انحراف آن نســبت به محــور عمود كه 23/5 
درجه اســت، توجه داشته باشــند؛ زيرا اين ميزان 
كجى محــورى، عامل تغيير فصــول و تفاوت در 
نورگيرى نقاط مختلف بر روى نيمكره شــمالى و 

جنوبى زمين در فصول مختلف سال است.
عتيقى اظهار كرد: از ســوى ديگر به رغم آنكه مهر 
تابان در مركز منظومه خورشيدى ثابت است، ولى 
با توجه به حركت زمين، همواره شاهد جابه جايى 
ظاهرى خورشــيد در طول يك ســال هستيم و بر 
اين اســاس دايره بزرگ مسير ظاهرى خورشيد بر 
كره آســمان را «دايره البروج» ناميــده و اين دايره 
بزرگ با دايره بزرگ اســتواى آسمان كه از امتداد 
كمربند اســتوايى زمين و ترســيم آن بر روى كره 

آسمان حاصل شده است، 23/5 درجه زاويه دارد؛ 
دايره البروج نيز در 2 نقطه اســتواى آسمان را قطع 
كرده كه به اين 2 نقطه «اعتدالين» گفته مى شــود و 

طول شب و روز در آنجا با هم برابر است.
 كره آســمان و وضعيــت دايره البروج 

نسبت به استواى آسمان
وى ايــن 2 نقطــه را يكى اعتدال بهــارى و آغاز 
نوروز ايرانى و ديگرى را اعتدال پاييزى و اول مهر 
دانســت و گفت: در 2 سوى نقطه اعتدال، 2 نقطه 
ديگر وجود دارد كه بيشــترين كشيدگى زاويه اى 
را بين اســتواى آســمان و دايره البروج ايجاد كرده 
است، به اين 2 نقطه انقالبين گفته مى شود كه يكى 
انقالب تابستانى و ديگرى انقالب زمستانى است.

عتيقى تأكيد كرد: در زمانى كه خورشــيد به نقطه 
انقالب زمستانى براى ساكنان نيمكره شمالى زمين 
مى رســد، درســت لحظه انقالب تابســتانى براى 
ســاكنان نيمكره جنوبى زمين قــرار دارد و در آن 

نيمكره (جنوبى) تابستان آغاز مى شود.
 زمانى كه شب و روز با هم برابر مى شوند

مديــر انجمن نجوم آماتورى ايــران، افزود: اگر به 
نقطه اعتــدال پاييزى توجه كنيم، در اول مهر طول 
روز و شــب با هم برابر بوده و به مرور با گذشت 
روزهاى فصل پاييز از طول روز كاســته شده و به 
طول شــب افزوده مى شود، به نحوى كه با رسيدن 
به نقطه انقالب زمستانى و شب يلدا، طوالنى ترين 
شب و در پى شــبى بلند، كوتاه ترين روز را شاهد 

خواهيم بود.
وى يادآور شــد: عالقه مندان دقت داشته باشند كه 
حدود كمتر از 2 هفته پيش از يلدا، زودترين غروب 
خورشــيد رخ مى دهد و تقريبا كمتر از 2 هفته پس 
از ابتداى زمستان، ديرترين طلوع خورشيد را شاهد 
خواهيم بود، ولى اين موضوع به معناى اين نيست 

كه شب يلدا طوالنى ترين شب سال نباشد.
عتيقــى افزود: زيرا همانگونه كه مشــاهده شــد، 
هر 2 مؤلفه زمان طلوع و غروب خورشــيد براى 

اندازه گيرى طول يك شب نياز است.
 طول شــب يلداى ايرانى در كشورهاى 

مختلف
مدير انجمن نجوم آماتورى ايران با اشــاره به طول 
شب يلدا در كشورهاى مختلف، گفت: طول شب 
يلدا در كشور ايســلند نزديك به 20 ساعت و در 

كشورهاى اسكانديناوى حدود 18 ساعت است.

مريم مقدم  »
 راهى ميدان 7 تير يا همان ورودى سايت تاريخى 
هگمتانه شويد. آنچه بيش از تاريخ و ميراث فرهنگى 
رخ نمايان مى كند خودروهايى است كه يكى پس از 
ديگرى زنجيره اى را شــكل داده اند تا نفس هگمتانه 

باال نيايد. 
حال درنظر بگيريد با اين شــرايط چطور مى توانيم 
اميدوار باشــيم كارشناسان يونســكو پرونده جهانى 

شدن همدان را تأييد كنند. 
  تركيب سايت باستانى

 بافت تاريخى و بازار 
تركيب سايت باســتانى تپه هگمتانه، بافت تاريخى 
شــهر و بازار قديمى مفهــوم تازه اى به نــام «منظر 
تاريخى» است كه براى نخستين بار ميراث فرهنگى 
به دنبــال ثبت جهانــى آن اســت، كانديدايى كه در 
كشور رقيب ندارد و براى يونسكو موضوعى جذاب 

محسوب مى شود. 
منظر تاريخى شــهر همدان مفهوم ويژه اى است كه 
بسيار مورد استقبال قرار گرفته و در نوع خود بى نظير 
و پرونده اى فربه براى ثبت جهانى محسوب مى شود. 
در باب اهميت و يگانگى اين پرونده مى توان گفت 
كه يزد به لحاظ منظر شهرى ثبت جهانى شده، شوش 
به لحاظ ســايت باســتانى و تبريز از نظر بازار ثبت 
جهانى شده است و در همدان تركيب اين 3 ويژگى 

را داريم. 
متوليان امر بر اين باورند كه سايت باستانى هگمتانه، 

هســته تاريخى و بافت شــهر و بازار با كاركردهاى 
اقتصادى در دل اين هسته و پيوند اين عناصر مفهوم 
جديدى اســت كه با ثبت جهانى آن قرار اســت به 

جهانيان شناسانده شود.
اما آنچه كارشناســان و برنامه ريــزان اين موضوع را 
نگران مى كند اين است كه حريم تپه باستانى هگمتانه 
اين روزها به مسير تردد خودروها تبديل شده است، 
اتفاقى كه شايد هگمتانه را از آرزوى ديرينه اش براى 

ثبت جهانى، فرسنگ ها دور كند. 
اسفندماه سال 1396 يك ماه پس از تخريب خانه هاى 
محله كبابيان در همدان بخشى از محوطه باستانى به 

پاركينگ تبديل و قسمتى از آن نيز آسفالت شد.
  دستكارى هاى ما آدم ها بر منظر تاريخى

تپه هگمتانه كه اين روزها خيال جهانى شــدن را در 
سر مى پروراند بر دستكارى هاى ما آدم ها اين روزها 

سينه اش سنگينى مى كند.
در ســال هاى اخير بار ديگر آزادســازى حريم تپه 
باســتانى هگمتانه به دغدغه جدى فرهنگ دوستان 
و اهالى ميــراث فرهنگى و كارشناســان اين حوزه 
تبديل شد زيرا در طرح ريزى تبديل 6 رينگ تاريخى 
همدان با مركزيت ميدان امام به پياده راه و ادامه آن تا 
نزديكى محوطه تاريخى هگمتانه، به دليل مستقر بودن 
آهن فروشــان در خيابان اكباتان، مشكالتى براى اين 
افراد به وجود آورد و دسترسى به بازار آهنگران براى 
كسبه محدود شد و كســبه اين بازار به دليل نداشتن 
مســير ماشين رو به اســتاندارى و فرماندارى 3 سال 

پيش معترض شدند.
در ايــن ميــان شــهردارى 
همدان براى حل مشــكالت 
يادشــده، پيشــنهاد داد يك 
سايت  داخل  از  موقت  مسير 
تاريخى هگمتانه باز شود كه 

با اســتقبال روبه رو نشد و انتقادهاى بسيارى به دنبال 
داشت اما درنهايت اسفندماه 1396 همان مسير خاكى 
به يكباره آســفالت شد. حاال تردد خودرو از حاشيه 
اين مسير و اتصال آن به ميدان 7 تير حجم سنگينى از 
ترافيك را براى محوطه اى كه قرار است جهانى شود، 
موجب شده است و حاال به نظر مى رسد اگر شرايط 
تردد خودروها در اين مسير به همين منوال ادامه پيدا 
كند؛ هگمتانه از آرزوى ديرينه اش براى ثبت جهانى 

فرسنگ ها فاصله بگيرد.
اين روزها مشــكل ترافيك همدان با افزايش تعداد 
خودروها و نبــود پاركينگ و ديگر زيرســاخت ها 
گره اى كور شــده و خيابان هــا را به پاركينگي عظيم 

تبديل كرده كه بايد براى رفع آن چاره انديشى كرد.
ترافيك در شهر همدان در سال هاى اخير به معضلى 
جدى تبديل شــده تا جايى كه اگــر بگوييم در 24 
ساعت شبانه روز در شــهر همدان تنها در 6 ساعت 

ابتدايى روز شاهد ترافيك نيستيم، بى راه نگفته ايم.
طبق بررســى ها با افزايش تعداد خودروها، ترافيك 
هرروز سنگين تر مى شود، به طورى كه ترافيك هرروزه 
تلف  را  شهرها  ساكنان  وقت  از  ساعت  ميليون هــا 

مى كند و عالوه بر آن، با افزايش خستگي و فشارهاى 
عصبي، آستانه تحمل افراد را كاهش داده و به طــور 

غيرمستقيم بر جامعه اثر مى گذارد.
عظيم  پاركينگي  به  شــهر  خيابان هاى    

تبديل شده است
به  كشــور  شهرهاى  از  بسيارى  در  ترافيك  امروزه 
مسأله اى بحراني تبديل شده زيرا افزايش مهاجرت به 
شهرها، تمايل مردم به داشتن خودروهاى شخصي و 
تقويت نكردن حمل ونقل شهرى، خيابان هاى شهر را 

به پاركينگي عظيم تبديل كرده است.
مركز  كالبدى  بافت  از  وسيعي  بخش  باالى  قدمت 
شهر همدان، ســبب شده در بسيارى از مواقع با گره 
ترافيكي در شبكه معابر بافت مركزى روبه رو باشيم، 
از همه نگران كننده تر پرونده باز ثبت جهانى شــدن 
منظر تاريخى همدان است كه اين روزها مسير اصلى 

آن با ترافيك دست و پنجه نرم مى كند. 
نگاهى به وضعيت ميدان 7 تير يا هگمتانه بيانگر اين 
واقعيت است كه قدمت باالى بخش وسيعي از بافت 
كالبدى مركز شــهر همدان، سبب شده در بسيارى از 
مواقع اين منطقه با گره ترافيكي در شبكه معابر بافت 

مركزى درگير باشد. 
همدان به 4 منطقه تقسيم شــده و پياده راه مركزى كه 
در مركز شبكه شعاعي شهر همدان قرارگرفته شامل 
6 خيابان اصلي است، در طرح تفصيلي شهر همدان 
در بخش شبكه معابر، انسداد كليه خيابان هاى منتهي 
به مركز شهر شامل خيابان هاى بوعلي سينا، شريعتي، 

باباطاهر، اكباتان، شهدا و تختي مدنظر است.
وضـع  بهبـود  معـابر،  و  تقاطع هــا  هندسي  اصالح 
خط كشــى معـابر و خط كشــى چراغ هــا، عالئم و 
تكميل  پياده،  عابر  مخصوص  راهنمـايي  تابلوهـاى 
ايجاد  بررسي  ترافيك  كنترل  تجهيزات  توزيع  و 
روگذر و زيرگذر و به طوركلى تسهيل و ايمن سازى 
عبور و مرور وسايل نقليـه و عابران پياده، مكان يابى 
پاركينگ ها و پايانه ها، تعيين مسير حركت اتوبوس و 
تاكسي و ... را در كاهش معضالت ترافيكي مركــز 
شــهر همدان كه حاال زير ذره بين كارشناسان پيگير 

پرونده ثبت جهانى است مى تواند مؤثر باشد.
ايــن مــوارد درنهايــت موجـب كاهش ترافيك و 
خسارات ناشي از آن مى شود، اگر شهردارى و ميراث 

فرهنگى در تعامل با يكديگر پاى كار بيايند.

زمانى آسفالت تپه تاريخى و حاال پاركينگ خودروهاى شهروندان 

هگمتانه زيرپاى خودروها
جهانى نمى شود

شبى كه تاريكى شكست مى خورد و روشنايى پيروز مى شود

برگزارى يلداى مجازى در سال كرونا
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