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يادداشت روز
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ما مقصريم!
1- چند روزى است با صعود قيمت ها 
و افزايش فشار اقتصادى به مردم 2 جناح 
سياســى كشــور يكى با عنوان رؤســاى 
كميســيون هاى مجلس و ديگرى به عنوان 
فعال سياســى، اقــدام به نامه نــگارى و 

انداختن تقصيرات...

حمايت از 240 بيمار 
سخت درمان همدان 
در طرح «سخاوت»

 مسئول مشــاركت هاى مردمى و امور مددكارى مجمع 
خيرين ســالمت همدان از حمايت 240 بيمار سخت درمان 
در طرح «سخاوت» خبر داد كه 250 حامى از آنان حمايت 

مى كنند.
حميد شــاكرى صفت  در گفت وگو با فارس، اظهار كرد: با 
توجه به هزينه هاى ســنگين درمان بيماران سخت درمان و 
براى جذب و هدايت مشــاركت خيرين گرامى در عرصه 
ســالمت، امور مددكارى مجمع خيرين سالمت همدان به 
حمايت از اين بيماران در قالب طرح «سخاوت» اقدام كرده 
است. وى با بيان اينكه اين طرح از ماه رمضان سال 94 كليد 
خورد، گفت: در اين طرح هر فرد نيكوكار با توجه به توانايى 
مالى خود مى تواند هزينه هاى درمان ماهيانه يك يا چند بيمار 

نيازمند را براى دوره يك ساله تقبل كند.
مســئول مشــاركت هاى مردمى و امور مــددكارى مجمع 
خيرين سالمت همدان ادامه داد: چند فرد خير نيز مى توانند 
به صورت مشــترك هزينه ماهيانه يك بيمار نيازمند را براى 

يك دوره يك ساله تقبل كنند.
وى با اشاره به اينكه در طرح سخاوت فرد نيكوكار به عنوان 
حامى مى تواند به خواســت خود نوع بيمــار را انتخاب و 
حمايــت كند، عنوان كرد: اين طرح با توجه به توانايى مالى 

حاميان به 3 نوع تقسيم شده است.
شــاكرى در توضيح طرح ســخاوت يك بيان كرد: در اين 
طــرح يك نفر خير به عنــوان حامى يك يا چنــد بيمار را 
ماهيانه مســاعدت مى كند و حداقل پرداختى ماهيانه يكصد 

هزارتومان براى هر بيمار است.
وى با اشاره به طرح سخاوت 2 افزود: در اين طرح يك 
يــا 2 يا چند نفر خير به عنوان حامى يك بيمار را ماهيانه 
مســاعدت مى كنند كه حداقل پرداخت ماهيانه 50 هزار 

است. تومان 
مسئول مشاركت هاى مردمى و امور مددكارى مجمع خيرين 
سالمت همدان با بيان اينكه در طرح سخاوت 3 نيز خير در 
ماه، هر ميزان كه مى توانــد كمك مى كند و حداقلى وجود 
ندارد، گفت: حاميان وجوه مــورد تعهد را با ذكر نام بيمار 
تحت حمايت خود به حســاب مجمع واريز و با مديريت 
امور مــددكارى مجمع به بيماران در قبــال فاكتور درمانى 

پرداخت مى شود.
وى خاطرنشان كرد: در اين راستا حاميان از نزديك با ساير 
مشكالت بيماران آشنا مى شوند و در حد توان نسبت به رفع 

مشكالت آنها اقدام مى كنند.
شــاكرى بيان كرد: با مديريت امور مــددكارى حاميانى كه 
تمايل به عيادت از بيماران را داشــته باشــند، تحت عنوان 
برنامه دلجويى، با بيماران خود ديدار و ارتباط معنوى ايجاد 

مى شود.
وى با اشاره به اينكه امور مددكارى مجمع خيرين سالمت 
همدان با طراحى فرمت هاى الزم و نرم افزار سيستمى، ساز و 
كار اجراى اين كار را فراهم كرده است، گفت: درحال حاضر 
240 بيمار سخت درمان نيازمند، زير پوشش طرح سخاوت 
قرار دارند كه در اين راستا 250 حامى از اين بيماران حمايت 

مى كنند.

اثر شيوع ويروس كرونا 
بر اجراى تعهدات قراردادى

محمدرضا آقاجانى»
 شيوع ويروس كرونا و بيمارى ناشى از آن موسوم به كوويد 19 در ايران و جهان، 
موضوعات مختلفى را به وجود آورده است، يكى از اين موضوعات، تأثير اين ويروس 
بر اجراى تعهدات قراردادى است. به طور مشخص در دوران اوج اپيدمى اين بيمارى، 
محذوراتى در مناســبات اجتماعى، فعاليت هاى اقتصادى و انجام تعهدات ناشــى از 
قراردادها ايجاد شــد، راننده تاكسى را تصور كنيد كه به دليل شرايط قرنطينه و كاهش 
چشــمگير تردد شهروندان، با كاهش شديد درآمد مواجه شده و نتوانسته است اقساط 
ماشين خود را به موقع بپردازد و يا شخصى كه به دليل تعطيلى رستورانش، نتوانسته است 
به تعهد خود در تأمين غذاى مجالس عمل كند، همچنين اســت تاجرى كه نتوانسته 
كاالهايى را كه به سفارش مشتريانش خريدارى كرده وارد كشور نمايد. در تمامى اين 
موارد ممكن است عالوه بر خسارتى كه از انجام ندادن يا تأخير در انجام تعهد ايجاد 

شده باشد، طرفين خسارت جداگانه اى هم در قرارداد درنظر گرفته باشند.
به طور كلى در قانون ما اصل بر لزوم اجراى تعهد اســت و متعهد قاعدتاً نمى تواند به 
هر بهانه اى از اجراى تعهد سر باز زند و مى توان الزام ممتنع به انجام تعهد و نيز جبران 
خسارت را از دادگاه خواست اما اين اصل موارد استثنايى هم دارد و گاهى اوقات قانون 
به كمك كســى مى آيد كه تحت شرايطى مجبور به عهدشكنى شده است. قانونگذار 
در مــاده 227 قانون مدنى بيان مى دارد: «متخلف از انجام تعهد وقتى محكوم به تأديه 
خسارت مى شود كه نتواند ثابت نمايد كه انجام ندادن به واسطه علت خارجى بوده است 
كه نمى توان به او مربوط نمود». اين همان چيزى اســت كه در حقوق ما قوه قاهره يا 
فورس ماژور نام دارد. بر اين اســاس، متعهد زمانى مى تواند به قوه قاهره استناد كند كه 
علت انجام ندادن تعهد، يك حادثه خارجى باشــد، منظور از دليل يا حادثه خارجى، 
اين اســت كه چيزى غير از خود متعهد و اراده او مانع اجراى تعهد شده باشد. اما اين 
به تنهايى كافى نيست، متعهد بايد در جلوگيرى از آن حادثه نيز ناتوان باشد (ماده 229) 
به عبارت ديگر نتوانسته باشد جلوى آن را بگيرد. شرط سوم براى اينكه متعهد از جبران 
خسارت معاف شود اين اســت كه حادثه اى كه سبب انجام ندادن تعهد شده براى او 
غيرقابل پيش بينى باشد، بر اين اساس اگر متعهد در حين قرارداد يا قبول تعهد بداند كه 
فالن حادثه رخ داده يا خواهد داد و مانع او در انجام تعهدش مى شود، نمى تواند براى 

معاف كردن خود به آن استناد كند.
پس شرايط استناد به قوه قاهره عبارت است از:

الف) وجود علت يا حادثه خارجى
ب) غيرقابل جلوگيرى بودن
ج) غيرقابل پيش بينى بودن

امــا آيا مى توان اپيدمى ويروس كرونا را قوه قاهره و توجيهى براى انجام ندادن تعهدات 
قراردادى دانســت؟ پاسخ اين است كه شيوع اين ويروس به تنهايى قوه قاهره محسوب 
نمى شــود، به عبارت ديگر صــرف ترس از ابتال به اين ويروس و قــرار دادن خود در 
وضعيت قرنطينه هرچند از لحاظ اقدامات پيشــگيرانه بهداشــتى امرى است كه توصيه 
مى شود اما به تنهايى نمى تواند مجوزى براى ترك تعهد محسوب شود، بلكه بايد متعهد را 
در وضعيتى قرار دهد كه حتى اگر بخواهد نيز نتواند وفاى به عهد كند، از همين رو بسته 
به هر مورد بايد ديد آيا شرايط استناد به قوه قاهره وجود دارد يا خير و اين موضوعى است 
كه تشخيص آن به عهده دادگاه است البته همان طور كه گفته شد بار اثبات آن بر دوش 

متعهد است و اوست كه بايد خالف اصل لزوم انجام تعهد را اثبات كند.
نكتــه ديگرى كه بايد به آن توجه كرد اين اســت كه متعهد چنانچه به دليل قوه قاهره 
از انجام تعهد بازمانده باشــد براى اثبات حسن نيت خود و جلوگيرى از ضرر بيشتر 
متعهدله (ذى نفع تعهد) بايد اين موضوع را به طور رسمى به وى اطالع دهد تا او بتواند 
درصورت امكان، خودش موضوع تعهد را انجام دهد و متعهد نيز درصورت طرح دعوا 

در دادگاه و اثبات قوه قاهره، از پرداخت خسارت معاف شود.
*  وكيل پايه يك دادگسترى

آتش سوزى مغازه اى 
در راسته حسين خانى همدان

 رئيس سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى همدان درباره آتش سوزى مغازه اى 
واقع در راســته حسين خانى شــهر همدان گفت: 80 درصد مواد اين مغازه به دليل 

سريع االشتعال بودن در آتش سوخت.
محمدرضا بياناتى در گفت وگو با ايسنا، در توضيح خبر تشريح كرد: ساعت 9:01 
دقيقه ديروز -يكشــنبه 8 تيرماه- خبر آتش سوزى مغازه اى در راسته حسين خانى 
به آتش نشــانى اطالع داده شــد و پس از چند ثانيه گفتند خودشان آتش سوزى را 
خاموش كرده اند. وى افزود: مجدداً ساعت 9:02 دقيقه با آتش نشانى تماس گرفته 
و اعالم كردند خاموش كردن آتش انجام نشــده اســت و نيروهاى آتش نشانى از 
ايســتگاه مركزى به محل اعزام شده و ســاعت 9:05 دقيقه در محل حادثه حاضر 

بودند و عمليات ساعت 9:50 دقيقه به اتمام رسيد.
بياناتــى اظهار كرد: مغازه انبار نگهدارى مواد غذايــى مثل چيپس و پفك بود كه 
به صورت غيراصولى انبار شــده بودند و ظاهراً اجاق گاز كوچكى براى گرم كردن 
غذا در آنجا وجود داشــته و سرايت گرما به مواد سريع االشتعال علت آتش سوزى 

است.
رئيس ســازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى همدان با بيان اينكه طبقه باالى مغازه 
مسكونى است، گفت: خانم مسنى در اين خانه زندگى مى كرد كه توسط همكاران 

ما به پايين منتقل شده و از دودزدگى نجات پيدا كرده است.

واگذارى مجوز كارواش جديد در اسدآباد ممنوع است
 شهرستان اسدآباد به نسبت جمعيت داراى بيشترين كارواش در سطح استان همدان بوده كه در همين راستا 

واگذارى مجوز كارواش جديد در شهرستان ممنوع است.
فرماندار شهرســتان اسدآباد گفت: درحال حاضر در شهرستان اسدآباد 49 كارواش وجود دارد كه 40 كارواش 

مجوز دارد و مابقى آنها نيز بايد تعيين تكليف شود.
مجيد درويشى در ادامه با بيان اينكه شهرستان اسدآباد داراى هزار و 430 حلقه چاه مجاز اعم از كشاورزى و 
صنعتى بوده و نيمى از چاه هاى مجاز شهرستان به كنتور هوشمند مجهز هستند، مطرح كرد: در سالجارى تجهيز 

60 چاه به كنتور هوشمند در برنامه قرار دارد كه فعًال 9 مورد آن انجام شده است.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرستان اسدآباد، وى با اشاره به اينكه تاكنون 300 حلقه چاه غيرمجاز 
در شهرستان شناسايى و 250 حلقه از اين چاه ها مسدود شده است، تصريح كرد: تاكنون از 859 پرونده حلقه 

چاه شهرستان 633 حلقه اصالح و تعديل شده است.
درويشــى در ادامه خاطرنشان كرد: افت آب هاى زيرزمينى دشت اســدآباد 21/37 درصد و خروجى ساليانه 
روان آب ها از شهرستان 16 ميليون و 700 مترمكعب بوده كه ساخت پروژه تغذيه مصنوعى هلور و آجين در 
تقويت سفره هاى آب زيرزمينى شهرستان نقش مؤثرى خواهد داشت و نياز است در اين راستا امور آبفا نسبت 

به تعيين تكليف و گزارش كار اين پروژه به فرماندارى اقدام كند.
درويشى با بيان اينكه درحال حاضر صد درصد شهر آجين و اسدآباد و 92 درصد جمعيت روستاهاى اسدآباد 
شــامل 76 روستا تحت پوشش آبفا قرار دارند، گفت: ميزان استاندارد مصرف آب در روز به ازاى هر نفر 150 
ليتر بوده كه اسدآبادى ها با 180 تا 200 ليتر در روز به ازاى هر نفر، پرمصرف ترين مشتركان آب استان همدان 
محســوب مى شوند كه نياز اســت با فرهنگ سازى نسبت مصرف صحيح و بهينه از آب به مردم اطالع رسانى 
شود در غير اين صورت امور آب و فاضالب شهرستان با چنين روندى به ناچار مجبور به اعمال مديريت فشار 

خواهد شد.

 ارم، پياده  راهــى كــه قرار اســت با صرف 
ميلياردهــا تومان بودجــه با رويكــرد رونق 
گردشــگرى مســير آرامش را براى شهروندان 
همدانى ترسيم كند، به ماراتن جنون آميز سرعت 

براى خودروها تبديل شده است.
اين روزها بلوار يا همان پياده راه ارم چسبيده به 
دامنه هاى الوند و در مسير بكر گردشگرى منتهى 
به عباس آباد و گنج نامه همدان، تفرجگاه خيل 
گسترده جمعيت جوان اين شهر به ويژه در فصل 

تابستان است.
مســيرى 2/5 كيلومترى، داراى شيب و بدون 
پيچ و خم كه زمينه عاشقان سرعت و حركات 
نمايشى مخاطره آميز را براى خودروهاى نسل 
جوان مهيا ساخته است، جوانانى كه اين مسير را 
با پيست اتومبيلرانى اشتباه گرفته و بارها شاهد 

گزارش هاى غم بار مبنى بر مرگ آنها هستيم.
كركرى بين جوانان براى كورس سرعت، ناديده 
گرفتن قوانين راهنمايى و رانندگى و ســرعت 
غيرقابل كنتــرل در اين بلوار اغلب با واژگونى 
خــودرو، برخورد با درخت، جدول و تير برق، 

انحراف از مسير و مرگ و مير شده است.
مسيرى كه به عنوان هدف گردشگرى مدنظر بوده 
و هست و هزينه ميلياردى صرف پياده راه سازى 

آن شده است.
در افــق طرح پياده راه ســازى ارم ده ها جاذبه و 
امكانات گردشــگرى ترسيم شده است، منتهى 

تا به اينجا نتوانســته به لحاظ كنترل خودروها و 
مباحث ايمنى در تردد موفق عمل كند.

همين مسأله منجر به اين شــده تا پياده راه ارم 
كه بــر پايه ايجاد محيطى آرام و به دور از ويراژ 
خودروها درحال تغيير يافتن اســت، همچنان 
رويه گذشــته را در مســير تــردد خودرويى 
داشته باشــد. سرعت هاى سرسام آور خودروها 
و موتورســيكلت ها نه تنها به ســلب آسايش 
شــهروندان كه گه گاهى براى پياده روى در اين 
مسير تردد دارند، منجر شده است، بلكه انتهاى 
مســير در مواقعى با صحنه هــاى دلخراش و 

پرحادثه همراه است.
زيرسازى مناسب و آسفالت ارم نيز زمينه سازى 
بهترى را براى شــوق ســرعت در بين جوانان 

به ويژه در الين پرشــيب به ســمت ميدان قائم 
فراهم ساخته است.

حــركات نمايشــى موتورســيلكت ها، تردد 
موتورهاى باالى 250 سى ســى بــا صداهاى 
گوش خراش و حركات مارپيــچ خودروها از 
ديگر صحنه هاى ارم در جلب نگاه شــهروندان 

است.
ارم براى ســاكنان قديمى همدان تداعى كننده 
خيل گســترده مردم براى پهن كردن سفره هاى 
دورهمى در كنار يكديگر در منطقه قديمى «آخر 
آســفالت» بود كه امروزه به همنشينى جوانان با 

چاشنى قليان، آتش و ويراژ تبديل شده است.
درواقــع تداوم ايــن رويه مغاير بــا معيارهاى 
تدوين شده براى تبديل ارم به پياده راه گردشگرى 

و آرامش اســت و جوانان را به مســيرى ديگر 
سوق مى دهد.

مــردم آرامش در ارم را فقط در ســاعات اوليه 
صبح تا بعدازظهر مى دانند و به هنگام غروب 
تا پاســى از شــب صدها خودرو در اين مسير 
تردد كرده و مســير را با آلودگى هاى صوتى و 

زيست محيطى باال و پايين مى كنند.
چاره انديشى درباره مســائل ايمنى در ترافيك 
همچنان به دغدغه مردم و بالتكليفى از ســوى 

مسئوالن مرتبط مواجه شده است.
بــدون ترديد اگــر قرار بر همين ميــزان تردد 
خودرويى در ارم اســت، بايد عالوه بر نصب 
ســرعت گيرهاى متعدد و موانــع، دوربين هاى 

كنترل سرعت نيز نصب شود.
به هرحــال ارم براى در امــان ماندن از جنون 
جوانــى برخى راكبان و راننــدگان و نيز حفظ 
ايمنى و ســالمت مردم نيازمند عوامل كنترل و 

بازدارنده است.
مسيرى كه ميعادگاه هميشگى نسل جوان بوده و 
در تمامى فصول سال به دورهمى آنها در كنار 

يكديگر تبديل شده است.
بنابراين مى طلبد مسئوالن هرچه سريعتر براى 
مهار ســرعت و ارتقاى ســطح ايمنى در تردد 
خودروهاى اين مســير چاره انديشــى كنند و 
اجازه ندهند ارم به قتل گاه عاشــقان سرعت و 

سبقت هاى مارپيچ و پرمخاطره تبديل شود.

سلب آسايش در پيـاده راه آرامشيادداشت

دادستان همدان با اشاره به سال جهش توليد تأكيد كرد

حمايت از واحدهاى توليدى براى بازگشت به كار

وضعيت حاد شيوع كرونا 
شرايط را پيچيده كرده است 

اعالم جرم
عليه عليه 

برگزاركنندگان برگزاركنندگان 
مراسممراسم
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رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان:

قيمت مرغ مصوبه كشورى است

حكايت حال ناخوش مسكن در شهرستان ها

يك سوم اسدآبادى ها
اجاره نشينند
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

كارشناســان  بــاور  بــه 
مهم  عامل   3 بهداشــتى، 
مــردم،  ســهل انگاري 
زودهنــگام  بازگشــايي 
مشــاغل و ادارات و بــاور 
غلط نابودي كرونا در گرماي 
در  را  استان  هم اكنون  هوا، 
وضعيتى قرار داده است كه 
ممكن است به «حاد قرمز» 

برسد

ما مقصريم!
 1- چند روزى است با صعود قيمت ها و افزايش فشار اقتصادى 
به مردم 2 جناح سياســى كشور يكى با عنوان رؤساى كميسيون هاى 
مجلــس و ديگرى به عنوان فعال سياســى، اقدام بــه نامه نگارى و 

انداختن تقصيرات بر دوش 2 مسئول نظام كرده اند.
اقداماتى كه هيچ كدام با استقبال مردم مواجه نشده و تنها بر نااميدى 

از 2 جناح افزوده است.
2- مقصر يابى و اعالم مقصر در شــرايط فعلى مــورد انتطار مردم 
نيســت؛ زيرا مردم انتظار بازى سياسى براى حل مشكالت خود را 

ندارند.
اگر قرار بود با بازى سياســى و حمله هاى 2 جناح بر هم و حمله به 
باورهاى مردم، مشكالت حل شود كه تاكنون شده بود و امروز مردم 

به اين ميزان گرفتار مشكالت نبودند.
اين نوع رفتارها نشــان مى دهــد در گام دوم انقالب، هنوز جناحين 
شــرايط را درك نكرده اند و نمى دانند كه چرا مردم از آنها رويگردان 

شده و به آنها بياعتماد هستند.
3- بارها اعالم شــده كه كشــور در شــرايط جنگى است و جنگ 
اقتصادى با تحريم و فشــارهاى اقتصادى دليل بســيارى از اتفاقات 

ناخوشايند اقتصادى است.
اما در عمل بيشتر مســئوالن ضرورت وحدت در شرايط جنگى در 
برابر دشمن را براى خنثى سازى توطئه ها و ناكام گذاشتن دشمن در 
دســتيابى به اهداف ناديده گرفته و هر روز تقصير را متوجه ديگرى 

مى كنند.
4- مشــى و جايگاه رهبــر انقالب، دخالت در اجرا نيســت و اين 

موضوع بارها اعالم و در عمل نيز ثابت شده است.
به همين دليل، نمى توان با نامه نگارى به رهبرى، تالش كرد مسئوليت 

نهادهاى كشور در بروز شرايطى را به ايشان نسبت داد.
 اين اقدام بى اطالعى از شرايط، سيســتم اجرايى و قانونگذارى در 

كشور را نشان مى دهد.
5- گرفتن انگشــت تقصير توســط مجلس و دولت به سوى هم و 
مقصر دانستن يكديگر در بروز اين شرايط، دردى را درمان نمى كند 

و تنها بى اعتمادى را در مردم افزايش خواهد داد.
اينكه مردم به اين جمع بندى برسند كه مقصر ما  هستيم، بسيار شرايط 
نااميدكننده  و مســتعدى براى دخالت بيگانــگان فراهم خواهد آمد 
كه قطعا اين شــرايط، مطلوب هيچ فــرد فعال در چارچوب نظام و 

مسئوالن نخواهد بود.
6- مردم انتظار دارند، مسئوالن با وحدت از تأثير تحريم ها بر اقتصاد 
ايــران  كاســته و تحريم ها را همچون مقاطعــى از تاريخ انقالب به 

فرصت تبديل كنند.
مــردم از مجلس و دولت انتظار دعواهاى سياســى ندارند به ويژه 
از مجلس كه تازه در آغاز راه اســت و مى تواند با حركت منطقى، 
برنامه محورى و به تحرك واداشــتن دولت و اجرا در كشــور با 
نظارت و تدوين قوانين مورد نياز و ابطال قوانين دســت وپا گير، 
اميــد مردم را افزايش دهد و اعتماد و ســرمايه اجتماعى را ارتقا 

بخشد.
7- مقصريابى از داخل در جنگى كه مقصر اصلى آن مشخص است 
و وقيحانه از دســتورات ضد انســانى و تروريستى خود عليه ملت 

ايران دفاع مى كند، ورود به حاشيه و دور شدن از هدف است.
همه بايد براى مقابله با تهديدات اين دشــمن متحد باشند تا بتوانند 
توطئه هــاى رنگارنگ اين دشــمن را خنثى كننــد وگرنه با دعواى 
سياسى و مقصر دانستن همديگر در اين شرايط و با فاصله گرفتن از 
مطالبات مردم، تنها دشمن به ايجاد چند دستگى و پيروزى اميدوارتر 

خواهد شد.

بهبوديافتگان كرونا به پويش «شكرانه سالمت» 
بپيوندند

 مســئول واحد جذب اداره كل انتقال خون همدان از بهبوديافتگان كرونا در اين استان 
خواست با پيوستن به پويش «شكرانه سالمت» نسبت به اهداى پالسما اقدام كنند.

فاطمه يادگارى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: پويشى با عنوان «شكرانه سالمت» با هدف 
دريافت پالسماى بهبوديافتگان از كرونا آغاز شد كه اين پويش در همدان ديرتر از ساير 

استان ها شكل گرفت.
وى افزود: دليل راه اندازى ديرهنگام اين پويش در همدان شيوع با تأخير ويروس در اين 
استان بود؛ در برخى استان ها دستگاه مورد نياز براى دريافت پالسما را داشتند اما همدان 

پس از بروز اين ويروس به اين دستگاه مجهز شد.
مسئول واحد جذب اداره كل انتقال خون همدان افزود: تاكنون 45 بيمار بهبوديافته از كرونا 
براى اهداى پالسما اقدام كرده اند و شمارى از مراجعه كنندگان به اين مركز به دليل نداشتن 

شرايط الزم نتوانستند به اين پويش بپيوندند.
يادگارى گفت: طبق گزارش هاى دريافتى از بيمارستان ها، پالسماى بيماران بهبوديافته در 
درمان افراد مبتال به كرونا تأثير مثبت داشته است؛ بنابراين به فرهنگ سازى براى پيوستن 

شمار زيادى از بهبوديافتگان به شكرانه سالمت تأكيد شده است.
وى ادامه داد: برخى بهبوديافتگان از ويروس كرونا در همدان پس از اهداى پالسما مجدد 

براى نوبت دوم نسبت به حضور در انتقال خون و اهداى پالسما اقدام كردند.
يادگارى اظهار كرد: ليست افراد بهبوديافته از كرونا توسط دانشگاه علوم پزشكى در اختيار 

مركز انتقال خون قرار گرفت و كارشناســان اين اداره كل در تماس با اين افراد نسبت به 
فراخوان آنهايى كه يك ماه از بهبودى آنها گذشته، اقدام كردند.

 مســئول واحد جذب اداره كل انتقال خون همدان بيان كرد: اهداكننده پالسما بايد داراى 
شــرايطى نظير سن بين 18 تا 55 ســال، وزن باالى 70 كيلوگرم و نداشتن سابقه بيمارى 

خاص از جمله بيمارى قلبى و پيوند باشد.
يادگارى ادامه داد: با توجه به اينكه اين شــرايط در بانوان بســيار سختگيرانه است، نظير 
نداشــتن سابقه باردارى و سقط جنين، وزن باالى 75 كيلوگرم و نداشتن بيمارى خاص، 

تاكنون موردى از اهداى پالسما توسط بانوان در همدان انجام نشده است.
34 هزار و 276 نفر در اســتان همدان سال گذشته نسبت به اهداى خون اقدام كردند كه 

813 نفر از اين تعداد بانوان بودند.

انجام بيش از 11 هزار مأموريت 
توسط اورژانس همدان

 مســئول روابط عمومى مركز مديريت حــوادث و فوريت هاى 
پزشــكى اســتان همدان از 11 هــزار مأموريت توســط اورژانس 

پيش بيمارستانى استان در بهار 99 خبر داد.
عباس اولياسميع در گفت وگو با ايسنا، توضيح داد: در 3 ماه نخست 
سال 99، اورژانس پيش بيمارستانى 11 هزار و 112 مأموريت شهرى 

و جاده اى در سطح استان انجام داده است.
وى درباره فعاليت اورژانس هوايى مطرح كرد: در بين مأموريت هاى 
انجام شده شــهرى و جاده اى، 18 مأموريت توسط اورژانس هوايى 

استان اتفاق افتاده است.
مسئول روابط عمومى مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشكى 
اســتان همدان ادامه داد: از مجموع حوادث، 54 حادثه ويژه توسط 

اورژانس پيش بيمارستانى مورد اقدام و هدايت قرار گرفته است.
اولياســميع در پايان يادآور شــد: حوادثى مانند تصادفات زنجيره اى، 
حوادثى با تعداد مصدوم و فوتى باال، خودكشــى، تيراندازى، تجمع و 
درگيرى جمعى در اورژانس كشور جزو حوادث ويژه تعريف شده اند.

ارائه آموزش  فنى و حرفه اى 
به متقاضيان كار در بخش خصوصى

 اداره كل فنى و حرفه اى همدان با شــوراى سياستگذارى آزمون 
اســتخدامى بخش خصوصى براى مهارت آمــوزى متقاضيان كار در 

بخش خصوصى تفاهم نامه منعقد كردند.
به گزارش فارس، دبير شوراى سياستگذارى آزمون استخدامى بخش 
خصوصى در اين نشســت اظهار كرد: آزمون استخدامى شركت هاى 
خصوصــى با هدف برقرارى ارتباط نيروى كار و شــركت ها درحال 

فعاليت است.
محمدحسين قمرى با اشــاره به اينكه شركت هاى خصوصى نياز به 
نيروى متخصص براى پيشــبرد كارها دارند و از طرفى ديگر نيروى 
كار نيز به دنبال جايگاه مطلوب براى اشــتغال است، افزود: تا پيش از 

برگزارى آزمون، مسير مدونى براى اين نياز وجود نداشت.
وى بــا تأكيد بر اينكه آموزش يكــى از دغدغه هاى مجموعه آزمون 
استخدامى اســت، تصريح كرد: افرادى هستند كه در آزمون شركت 
مى كننــد اما به دليل كمبــود مهارت موفق به همكارى با شــركت ها 

نمى شوند.
دبير شــوراى سياســتگذارى آزمــون اســتخدامى بخش خصوصى 
خاطرنشان كرد: مى توان براى آموزش و ارتقاى مهارت هاى اين افراد 

از ظرفيت خوب فنى و حرفه اى بهره مند شد.
مديركل آموزش فنى و حرفه اى استان همدان نيز در ادامه اظهار كرد: 
همكاران و مربيان در فنى و حرفه اى در سطح كشور بسيار دلسوزانه 
در مسير اشتغال گام برمى دارند كه اين ظرفيت بسيار خوبى در راستاى 

اشتغال محسوب مى شود.
وهب مختاران ادامه داد: به طور كلى در سراســر كشور اولويت هايى 
اقتصادى وجود دارد كه به عنوان مثال در اســتان همدان از خوشه هاى 

فعال و خوشه هايى كه قابليت فعاليت دارند برخوردار هستيم.
وى با بيان اينكه اقتصاد و اشتغال بر پايه اين مشاغل مى چرخد، اظهار 
كرد: البته تا حدودى از اين موارد غافل شــديم اگرچه سرمايه گذاران 

نيز اطالعات كافى در اين زمينه ندارند.
مديركل آموزش فنى و حرفه اى اســتان همدان با اشاره به اينكه بايد 
در حوزه اولويت هاى سرمايه گذارى اقدامات درخورى انجام شود تا 
حرفه هايى كه مغفول مانده شناســايى شود، افزود: سرمايه گذاران در 
اين زمينه سرمايه گذارى كنند تا عالوه بر ايجاد اشتغال قابل توجه نفع 

اقتصادى نيز حاصل شود.
وى با بيان اينكه استعداديابى و شناخت نياز جامعه از موارد مهم تلقى 
مى شــود و اين تفاهم نامه قابليت توسعه در كشــور را دارد، تصريح 
كرد: در حوزه آموزشــگاه هاى آزاد 12 هزار آموزشــگاه در كشور و 
200 آموزشــگاه در اســتان در حوزه مهارتى با نيروى انسانى كارآمد 

فعال هستند.
در پايان اين نشســت تفاهم نامه اى در راستاى اشتغال مهارت آموزان 
آموزش فنى و حرفــه اى و ارتقاى مهارت شــركت كننده در آزمون 
اســتخدامى بخش خصوصى بين آزمون اســتخدامى شــركت هاى 

دانش بنيان و فنى و حرفه اى استان منعقد شد.

1- برخى چاپخانه داران چوب حراج به ماشين آالت چاپخانه زده اند. 
گويا چاپخانه داران دســتگاه هاى چاپ را به قيمت آهن مى فروشند. 
گفتنى اســت اين تصميــم به دليل تأثير منفى كرونا بر كســب و كار 
چاپخانه داران با توقف توزيع، كاهش تيراژ مطبوعات، بى رونقى بازار 

كتاب و مشكل هميشگى تأمين مواد اوليه اتخاذ شده است.
گفتنى است بزرگ ترين چاپخانه غرب كشور با تكنولوژى روز دنيا در 

استان همدان فعاليت خود را داشته و درحال توسعه است.
2- نماينــدگان مجلس به موضوع مســكن ورود مى كنند. گويا طرح 
پرسش از وزير راه و شهرسازى و طرح دوفوريتى ساماندهى و كنترل 
بازار مســكن 2 اقدام فورى نمايندگان خواهد بود. گفتنى است اين 
اقدامات در شرايطى اســت كه بحث ساخت آپارتمان هاى 25 مترى 

براى زوج هاى جوان داغ شده است.
3- اقدامات استان ها در پيشــگيرى از همه گيرى كرونا در تجمعات 
متفاوت است. گويا هر استان در اين زمينه ابتكارى نو ارائه داده است. 
گفتنى است بازداشــت مداح در خوزستان، دريافت ديه فوت شدگان 
به دليل ابتال به كرونا در مراســم از صاحب مجلس در فســا و اعالم 
جرم براى برگزاركنندگان مراسم در زنجان نمونه هايى از اين ابتكارات 

است.
4- تاجگردون از خود در برابر اتهامات نمايندگان دفاع رسانه اى كرده 
اســت. گويا وى گفت و گوى تصويرى 70 دقيقه اى با يك رسانه در 
اين زمينه داشته است. گفتنى است اعتبارنامه تاجگردون در كميسيون 
تحقيق تأييد و به هيأت رئيســه براى طرح در صحن علنى ارســال 

شده است.
5- شــوراى عالى اصالح طلبان به پايان خود نزديك شــده اســت. 
گويا پس از اســتعفاى عارف از رياســت اين شورا، اصالح طلبان در 
تشــكيالت جديدى با عنوان جبهه يا پارلمــان فعاليت خواهند كرد. 
گفتنى است دليل استعفاى عارف كاهش قدرت اثرگذارى شورا به دليل 

موازى كارى شخصيت هاى اصلى اصالح طلبان عنوان مى شود.

مجيد بيات  »
 كهن شهر همدان با توجه به قدمت تاريخى 
و طبيعى كــه در آن وجود دارد، يكى از مراكز 
اصلى گردشــگرى محســوب مى شود كه هر 
ســاله ميزبان گردشــگران داخلى و خارجى 
اســت. در كنار اين موضوع با توجه به اينكه 
اين شــهر نقطه اتصال مركز كشور به غرب و 
همچنين جنوب به مركز و غرب كشور است، 
ســاماندهى ورودى ها و معابــر آن از اولويت 

بااليى برخوردار است.
مدير شهردارى منطقه 3 در گفت وگو با همدان 
پيام، بــا بيان اينكه 2 ورودى اصلى شــهر در 
جاده مالير(بلوار بهشت) و تهران (بلوار سردار 
همدانى) در حوزه اين منطقه واقع شده است، 
گفت: ســاماندهى اين معابر به دليل حساسيت 
ويژه اى كه دارنــد از اهميت بااليى برخوردار 
اســت. به همين دليــل براى ايجــاد معبرى 
مناسب و امن با چهره اى زيبا از لحاظ مباحث 
گردشگرى اقدامات متنوعى برنامه ريزى شده 

است.

محمدرضا فيض منش افزود: براى ســاماندهى 
حــوزه حمــل و نقل و بهبود عبــور و مرور، 
بودجه 280 ميليارد ريالى پش بينى شده است 
كه در اين راســتا و از ابتداى سال تاكنون بيش 
از 13هزار تن آسفالت ريزى در معابر اصلى و 

فرعى انجام شده است.
وى گفت: پروژه ساخت كندرو پارك شهروند، 
با اعتبار 50 ميليارد از آبان ماه سال 98 در قالب 

يك قرارداد 8 ماهه آغاز شده است.

فيض منش بــا بيان اينكه كندرو بلوار شــامل 
پياده روسازى، زيرسازى و آسفالت به پيمانكار  
داراى شــرايط واگذار شده اســت، ادامه داد: 
شــرايط جغرافيايى اين معبر به شكلى است 
كه نياز به تملك و ســاخت كندرو، زيرسازى 
و آســفالت ريزى در آن از اولويت هاى اصلى 
منطقه 3 محسوب مى شــود به همين دليل به 
شــكل فازبندى شــده و هدفمند اين پروژه با 
نظمى خاص در زمان مقرر عملياتى شده است.

شهردار منطقه 3 در قسمت ديگرى از سخنان 
خود با اشاره به عمليات آسفالت خيابان پليس 
حد فاصل بلوار ملت و بزرگراه حضرت امام و 
لزوم ساماندهى اين معبر خاطرنشان كرد: پروژه 
خيابان پليس به دليل تردد باال و همچنين قرار 
گرفتن در كريدور شهرك هاى مدنى، انديشه، 
گلستان، كوى حسن آباد و كوى قائم از اقدامات 

ديگر شهردارى منطقه 3 محسوب مى شود.
وى اظهار كرد: طول معبر در خيابان پليس يك 
كيلومتر و عرض آن 11 متر اســت و در همين 
راســتا هزار و 500 تن آســفالت ريزى در اين 

نقطه انجام شده است.
فيض منش در پايان ســخنان خود به موضوع 
قنات هــاى واقع در كوى قاســم آباد پرداخت 
و افــزود: به دليــل ثبت جهانى ايــن قنات و 
دستورالعمل ســازمان ميراث فرهنگى و لزوم 
رعايت حريم هاى مقرر در اين دســتورالعمل، 
هرگونه عمليات عمرانى در اين محدوده ممنوع 
است و اين تدابير به منظور پيشگرى از تخريب 

اين آثار لحاظ شده است.

 بيش از 3 ماه از اعالم رسمي ورود ويروس 
كرونــا به اســتان مي گذرد و حــاال انگار اين 
ويروس دوبــاره اوج گرفته كه عامل اصلى آن 
هم برگزارى مجالس عزا و عروســى گزارش 

شده است.
صــداى ناقوس مــرگ درحالــى از تاالر هاى 
عروســى شهر شنيده مى شــود كه بنا بر اعالم 
علوم پزشكى استان همدان روزانه 29 تا 35 نفر 
به اين ويروس مبتال مى شوند و تاكنون نيز بيش 

از 150 نفر در استان قربانى شده اند.
با روندى كه كوويد 19 در همدان پيش گرفته 
است، چيزى نمانده تا اين استان جزو ده نقطه 
كشور با آمار مبتاليان باال شناخته شود، با اين حال 
به نظر مى رســد مردم گوششان به هشدارهاي 
مســئوالن بدهكار نيســت و توليد كنندگان و 
مسئوالن اقتصادى نيز اقدامات خود را پيگيري 
مي كنند و براي افزايش محدوديت ها، حتي در 
شهرســتان هايى از همدان كه با وضعيت قرمز 

روبه رو هستند، برنامه اي ندارند.
 در اين شــرايط قصه برگزارى مراسمات عزا 
و عروسى خود جاى تأمل دارد، اگرچه برخى 
ارگان ها از جمله مديريت آرامستان در همدان از 
ممنوعيت برگزارى مراسمات سخن مى گويند، 
اما مــردم به آن توجه كمتــرى دارند و به نظر 
مى رســد سهل انگارى و بازگشــت به شرايط 
عادى زندگى اين روزها بالى جان مردم شده 
است. در همدان بنا بر آمارهاى تازه منتشرشده 
از علوم پزشكى اســتان در جلسه هفتگى ستاد 
مقابله با كرونا هــزار و 616 نفر به كرونا مبتال 
شــده اند و وضعيت پذيرش بيمارســتان هاى 
كانون درمانى اين ويروس نيز در هشــدار قرار 
دارد، به طورى كه از ابتداى شيوع كرونا تاكنون 
5 هزار و 535 نفر با عاليم مشكوك و مثبت به 

بيمارستان هاى استان مراجعه  كرده اند.
مستند بر همين اطالعات، در مجموع 432 بيمار 

مشكوك و مبتال در بيمارستان هاى استان بسترى 
هستند كه نســبت به ماه گذشته 2/5 تا 3 برابر 
شده اند، اين آمارها درحالي مطرح مي شود كه 
روزانه ده ها فرد مبتــال به كرونا و بدون عالئم 
در شهرســتان هاى همدان پرسه مي زنند و هر 
روز حــدود 4 تا 5 نفر را آلوده مي كنند. به باور 
كارشناسان بهداشتى، 3 عامل مهم سهل انگاري 
مردم، بازگشايي زودهنگام مشاغل و ادارات و 
باور غلط نابودي كرونا در گرماي هوا، هم اكنون 
استان را در وضعيتى قرار داده است كه ممكن 

است به «حاد قرمز» برسد.
ايــن شــرايط درحالــى اســت كــه مــوج 
دوم كرونــا در پشــت دروازه هــاي ورودى 
همــدان جــا خــوش كــرده اســت و بــا تــداوم 
ــي بســياري از  ــي و خوش خيال وضعيــت فعل
شــهروندان، رســيدن همــدان بــه مــوج دوم و 
ســوم كرونــا دور از ذهــن نيســت و مي توانــد 
تبعــات وحشــتناكي را به همــراه داشــته باشــد.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان بر اين باور 
است در يك ماه گذشــته 90 درصد افرادى كه 
در اين اســتان به ويروس كرونا مبتال شده اند، 
مربوط به كســانى اســت كه در مراسم هايى 
همچون عروسى، عزا و ميهمانى هاى خانوادگى 
آن هم بدون توجه به فاصله گذارى اجتماعى و 
رعايت نكردن پروتكل هاى بهداشــتى شركت 
كرده اند، همچنين توجهى به ايمنى هاى بهداشتى 

نداشته اند.
در همين راستا روز گذشته رشيد حيدرى مقدم 
بيان كرد: هم اينك شمارى از افراد غيربومى مبتال 
به ويروس كرونا كه ساكن كردستان و كرمانشاه 
هستند در اين اســتان ها پذيرش نشده و براى 
بســترى و مداوا به همدان آمده اند كه با توجه 
به شــرايط خاص در بيمارستان هاى اين استان 

پذيرش مى شوند.
 رئيس دانشگاه علوم پزشــكى همدان با بيان 

اينكــه هم اينــك به شــدت 
به دســتگاه اكسيژن ســاز در 
بيمارستان شهيد بهشتى و امام 
حسين مالير نياز داريم، افزود: 
يكى از مهم ترين نگرانى هاى 
علوم پزشــكى تأمين اكسيژن 
موردنيــاز بيمــاران اســت. 
حيدرى مقــدم با بيــان اينكه 
دســتگاه اكسيژن ساز موجود 
كفــاف بيماران بســترى در 
بيمارستان ها را نمى دهد، اظهار 
كرد: قيمت اين دستگاه از 110
ميليون به يك ميليارد و 300
ميليون تومان افزايش يافته، با 
وجود اين يك دستگاه با ده ها 

واسطه خريدارى شد و هم اينك درحال نصب 
در بيمارســتان سينا اســت.وى گفت: همدان 
همچنان در منطقه ســبز از نظــر ابتال به كرونا 
قــرار دارد و هم اينك به ازاى هر صد هزار نفر 
جمعيت، 270 نفر در كشــور به ويروس كرونا 
مبتال شدند كه اين آمار در همدان 92 نفر است.

 رئيس دانشگاه علوم پزشــكى همدان افزود: 
شاخص ســرايت پذيرى ويروس كرونا يعنى 
هر فرد آلوده چند فرد را مى تواند بيمار كند از 
زير يك به 1/15 رســيده كه افزايش شاخص 
ســرايت پذيرى نگرانى جدى علوم پزشــكى 
اســت. حيدرى مقدم افــزود: نتايج غربالگرى 
آزمايشگاهى مربوط به مراكز سرپايى دانشگاه 
علوم پزشــكى همدان مؤيد اين است كه از 6

هــزار و 714 آزمايش در مراكز ســرپايى يك 
هــزار و 956 مورد مثبت بوده، يعنى 23 درصد 
مراجعان به مراكز ســرپايى تست كرونايشان 

مثبت بوده است.
وى گفت: از نظــر تعداد آزمايش ها از 4 تا 50

مورد به 400 نمونه در روز رسيديم و هم اينك 

استان همدان در وضعيت 
زرد قــرار دارد و از نظر 
شهرستانى، همدان، مالير، 
بهار و فامنين در وضعيت 
تويسركان  و  نهاوند  زرد، 
كبودراهنگ،  و  نارنجــى 
رزن و اســدآباد در مــرز 
ســفيد قرار دارند. رئيس 
پزشكى  علوم  دانشــگاه 
همــدان ادامــه داد: يكى 
از مهم تريــن نگرانى هــا 
عادى انــگارى بيمارى از 
ســوى مردم بوده كه اين 
وضعيت نه تنها در همدان 
بلكه در كل كشور حاكم 
است، هرچند شرايط كنونى همدان از نظر ابتال 

به كرونا قابل كنترل است.
حيدرى مقدم خواســتار ممانعت از برگزارى 
مراســم در معابــر و كوچه شــد و گفت: اين 
وضعيت هم اينك بيشتر در شهرستان مالير به 

چشم مى خورد.
طبق اعالم ستاد مقابله با كرونا عوامل انتظامى 
با هماهنگى دادگسترى بايد با برگزاركنندگان 
مجالــس عروســى و عــزا و تاالرهايى كه به 
فراهم كردن زمينــه اين قبيل مراســم ها اقدام 
مى كننــد، برخورد كند و نهادهاى مســئول با 
كسانى كه سالمت مردم را به مخاطره انداخته يا 
مسئوالن تاالرهايى كه با وجود تأكيد و هشدار، 
به صورت عمدى زمينه برگزارى مراسم را فراهم 

مى كنند، بايد برخورد كنند.
درنهايت اعالم شــد كه برگزاركنندگان مراســم 
عروســى اجازه ندارند با بستن معابر عمومى و 
كوچه ها به برگزارى جشــن عروسى اقدام كنند؛ 
بنابراين گشت هاى انتظامى اين موارد را رصد كرده 

و دادستان نيز به عنوان مدعى العموم ورود كند.

 فعاليت «اســتوديو يك» در منطقه يك با 
هدف برقرارى ارتباط بيشــتر با همشهريان، 
پوشش سريع رويدادها و اتفاقات و همچنين 
تبادل نظر درباره مســائل آموزش شهروندى 

آغاز شده است.
منطقه  شــهردارى  اجتماعى  فرهنگى،  مدير 
يك با بيان اينكــه الزمه مديريت صحيح در 
يك شــهر همراهى هرچه بيشتر شهروندان 
بــا مديريت شــهرى اســت، گفــت: نبود 
اطالع رسانى مناسب و ناآشنايى شهروندان با 
خدماتى كه از سوى شهردارى ارائه مى شود، 
موجب شــده تا تعامل سازنده اى كه بايد در 

اين بين وجود داشته باشد، شكل نگيرد. 

شــرفى افزود: وجود يك تعامل ســازنده 
كه  شــهروندانى  و  شــهرى  مديريت  بين 
با افــكار و عاليق مختلف در يك شــهر 
زندگــى مى كننــد امرى بســيار ضرورى 
و مهم اســت كه اين تعامــل مى تواند به 
برقرارى ارتباط مســتقيم و حل مسائل و 

بپردازد. شهرى  مشكالت 
وى با اشاره به اينكه هنر ارتباطات، ريشه اى 
عميق در فرهنگ ايرانى اســالمى كشــور ما 
دارد، مطــرح كرد: برنامه ريزى و شــناخت 
همه جانبه ظرفيت هايى كه در اين زمينه وجود 
دارد، مى تواند زمينه ســاز پلى مستحكم ميان 
مردم و مديريت شــهرى باشد كه استفاده از 

عنصر خالقيت براى توليد محتواى به روز و 
جديد بسيار ضرورى است.

وى گفت: با راه اندازى اســتوديو يك عالوه 
بــر پوشــش رويدادهــا و اتفاقاتــى كه در 
ســطح منطقه يك رخ مى دهد، سعى داريم 

برنامه هايى براى معرفى شهر همدان، فرهنگ 
بزرگ اين شهر و مباحث آموزش شهروندى 
داشــته باشيم و با ايجاد ارتباطى مستمر ميان 
همشهريان عزيز همدانى به پيشرفت هرچه 

بيشتر شهر همدان كمك كنيم.

ساماندهى كندرو بلوار سردار همدانى با اعتبارى 50 ميليارد ريالى

«استوديو يك» آغـاز به كـار كرد

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

وضعيت حاد شيوع كرونا 
شرايط را پيچيده كرده است 

اعالم جرم
عليه برگزاركنندگان مراسمعليه برگزاركنندگان مراسم
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3 اقامتگاه بوم گردى در تويسركان
 ايجاد مى شود

 در ســالجارى 3 اقامتــگاه بوم گردى در روســتاهاى زرهان، قلعه 
آستيجان و منطقه گزندر تويسركان ايجاد مى شود.

معاون گردشــگرى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى همدان 
گفت: كارشناس طبيعت گردى استان از 3 واحد متقاضى براى ساخت 
بوم گردى بازديد كرد و درخواست آنها براى صدور مجوز و طى مراحل 
بعدى در كميته فنى برنامه ريزى گردشگرى و سرمايه گذارى معرفى شده 

است.
على خاكســار افزود: تويسركان يكى از شهرستان هاى با ظرفيت باالى 
گردشگرى و داراى روستاهاى هدف گردشگرى است كه تاكنون حدود 
3 اقامتگاه بوم گردى در اين شهرستان راه اندازى شده و 3 اقامتگاه ديگر 

نيز به آنها اضافه خواهد شد كه هر 3 تبديلى است.
وى ادامه داد: امســال 8 اقامتگاه بوم گردى در اســتان همدان راه اندازى 
مى شــود و در هر نقطه از اســتان كه درخواســت ايجاد اقامتگاه هاى 

بوم گردى وجود داشته باشد، از اين طرح ها حمايت مى كنيم.
خاكسار با بيان اينكه اقامتگاه هاى بوم گردى به 2 روش تبديلى و ايجادى 
در بافت روســتاها و يا بافت تاريخى شهرها ايجاد مى شود، بيان كرد: 
متقاضيانى كه داراى يك واحد ساختمانى در روستاها يا بافت تاريخى 
شهرها هستند، پس از ارائه درخواست و بازديدهاى كارشناسى، واحد 
آنهــا براى تبديل به اقامتگاه بوم گردى تأييد و پس از تعمير و تجهيز و 

دريافت پروانه بهره بردارى مشغول به كار مى شود.
وى تأكيد كرد: اقامتگاه هاى بوم گردى ايجاد شــده در روستاها و بافت 
تاريخى شــهرها بايد بر اساس الگوهاى معمارى بومى و سنتى منطقه 

ايجاد شوند.
معاون گردشــگرى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى همدان 
يادآور شد: اقامتگاه هاى بوم گردى بايد در كميته برنامه ريزى گردشگرى 
استان مصوبه بگيرند و اگر مالكان توان مالى براى تعمير و تجهيز داشته 
باشند، با سرمايه خود اقامتگاه بوم گردى را تعمير و تجهيز مى كنند، در 

غير اين صورت براى دريافت تسهيالت به بانك معرفى مى شوند.
خاكســار گفت: درحال حاضر 30 اقامتگاه بوم گردى در ســطح استان 
همدان فعال اســت كــه تمامى آنها تبديلى اســت و چند واحد براى 
ســاخت اقامتگاه هاى بوم گردى در دستور كار داريم كه هنوز به مرحله 
بهره بردارى نرسيده است. وى اقامتگاه هاى بوم گردى را عالوه بر اينكه 
يك زيرساخت اقامتى است، يك جاذبه گردشگرى دانست كه مى تواند 

گردشگران را براى چند روز به اين مناطق جذب كند.
وى افزود: اقامتگاه هاى بوم گردى خود يك برنامه سفر دارند كه عالوه 
بر اجراى برنامه فرهنگى، گردشگران را با تهيه انواع محصوالت باغى، 
كشــاورزى، دامى، صنايع دستى، ســوغات، پخت نان و آش محلى و 

آئين هاى بومى و ميراث ناملموس منطقه آشنا مى كنند.

برخورد قاطع با كاروان هاى عروسى 
غيرمتعارف

 با برخى مزاحمت ها و مشــكالت ناشــى از راه اندازى كاروان هاى 
عروسى و شادى غيرمتعارف كه موجب سلب آسايش عمومى مى شوند 

با قاطعيت برخورد خواهد شد.
دادســتان عمومى و انقالب شهرســتان نهاوند گفت: با توجه به شيوع 
ويروس كرونا و اعالم وضعيت هشــدار در شهرستان و جلوگيرى از 
هرگونه تجمع، برخى افراد در مراسم هاى جشن و عروسى ارزش هاى 
اســالمى را رعايت نكرده و با راه انداختن كاروان هاى عروسى، تجمع 
و ايجاد ســر و صدا و استفاده از ارگ و آالت موسيقى تا پاسى از شب 
در معابر و خيابان هاى شهر ســبب سلب آسايش و آرامش عمومى و 

ناراحتى ديگران مى شوند.
عباس آزادبخت افزود: در پى گزارش و نارضايتى مردم نســبت به اين 
موضوع و به دليل تهديد بهداشــت عمومى جامعه، با دستور قضايى از 
طريق پليس اطالعات و امنيت عمومى شهرستان در 2 مراسم عروسى 
كه از ارگ اســتفاده شد و با ايجاد ســر و صدا موجب سلب آسايش 

عمومى گرديد، برخورد قانونى انجام گرفت.
به گزارش تســنيم، وى در ادامه بيان كرد: درصورت مشاهده هرگونه 
اخالل در نظم عمومى حين برخورد قانونى با مرتكبين، تمامى وسايل 

توسط ضابطين توقيف و جمع آورى خواهد شد.
آزادبخــت تصريــح كرد: ارتكاب اعمــال و رفتارهــاى غيرقانونى و 
غيراخالقى و ارتــكاب هر نوع فعل حرام در انظــار عمومى به لحاظ 
جريحه دار كردن عفت عمومى، جرم محسوب شده و با مرتكبان مطابق 
قانون برخورد خواهد شــد، شــهروندان نيز درصورت مشاهد تخلف 

موارد را به مراجع انتظامى و پليس 110 گزارش دهند.

دومين حادثه براى شركت آب و فاضالب 
مالير در اين هفته

 ماليــر- خبرنگار همدان پيام: پس از آتش ســوزى لوله هاى دپو 
شده شــركت آب و فاضالب مالير در چند روز گذشته، ديروز نيز 
ديــوار ضلع جنوبى انبار شــركت آب و فاضالب در ابتداى خيابان 
خلبان به طور كامل فروريخت اما خوشــبختانه اين حادثه خسارت 

جانى نداشته است.
 تجمع آب و سرريز آن دليل اصلى حادثه است

مدير عامل شــركت آب و فاضالب ماليــر در گفت وگو با همدان 
پيام گفت: جمع شــدن آب پشــت ديوار و ســرزير شــدن آن و 
خيس خوردگى كامل ديــوار و اهمال نگهبان دليل اصلى اين حادثه 

بوده است.
ياسين جوكار افزود: مخزن آبى كه در خيابان برق باال است يك منبع 
تعادلى است كه هر روز غروب براى ورود آب به اين منبع باز شده 
و هرروز صبح زود بســته مى شود، اگر اين تعادل به هم بريرد حجم 

آب منبع زياد مى شود و سريز مى كند.
وى افــزود: امــا ديــروز برخــالف هــر روز كــه بايــد صبــح زود اين 
ــدت 3 ســاعت  ــه به م ــن مجموع ــان اي ــع بســته مى شــد، نگهب منب
ــود و  ــزن مى ش ــترى آب وارد مخ ــم بيش ــد و حج ــواب مى مان خ
هميــن امــر ســبب تجمــع آب پشــت ديــوار و خيس خوردگــى و 

درنهايــت فــرو ريختــن ديــوار مى شــود.
ــب  ــه موج ــوار ك ــى دي ــه خيس خوردگ ــاره ب ــا اش ــوكار ب ج
فــرو ريختــن آن شــده اســت، افــزود: خوشــبختانه ايــن حادثــه 
ــد كــه  ــا يــك دســتگاه پراي ــى نداشــته اســت، ام خســارت جان
ــارت  ــده و خس ــر آوار مان ــود زي ــده ب ــارك ش ــوار پ ــار دي كن

ــده اســت. جــدى دي
 تجمع آب پشت ديوار و خيس خوردگى ديوار 

سبب بروز حادثه
سرپرست سازمان آتش نشانى مالير نيز گفت: با تماس به آتش نشانى 
و حضور به موقع در محل حادثه به ســرعت وارد عمل شــده و كار 

آواربردارى را انجام داديم.
حســين روســتايى افزود: تجمع آب و خيس خوردگى ديوار دليل 
اصلى بروز حادثه بوده اســت و داليل ديگر بروز حادثه در دســت 

بررسى است.
وى افزود: خوشبختانه اين حادثه خسارت جانى نداشته است و فقط 

يك دستگاه خودرو پرايد آسيب جدى ديده است.

 با وجود تأكيد مســئوالن در رابطه با برگزار نكردن مراســمات 
به دليل شيوع كرونا، متأسفانه بسيارى از همشهريان و روستائيان، بدون 

توجه به عواقب آن برگزارى مجالس شادى و عزا را ادامه مى دهند.
لطفا مســؤالن با اين افراد برخورد جدى داشته باشند تا اين ويروس 

منحوس شيوع بيشترى پيدا نكند.
* شهروندى از كبودراهنگ

 ايــن روزها وضعيت ترافيك چهارراه بابك به گونه اى اســت كه 
براى مردم و اهالى محل مشــكالتى از قبيــل آلودگى هاى صوتى و 
دشــوارى تردد ايجاد كرده است. تعويق ساخت پل زمينه ساز افزايش 
تردد خودروها و ترافيك سرسام آور شده است. از پليس راهور همدان 

و شهردارى درخواست رسيدگى به اين موضوع را داريم.
* شهروندى از همدان

 دولت گرانى مسكن و بيكارى را حل كند
در اين شــرايط كه كرونا گريبان گيرجامعه شده قيمت هاى سرسام آور 
مســكن و بيكارى، جوانان را خانه به دوش كرده اســت. روز گذشته 
براى رهن و اجاره به ناچار به مجتمع الغدير واقع در شــهرك بهشتى 
مراجعه كردم، قيمت ها نسبت به منطقه و وضعيت شلوغى و ازدحام 

مجتمع باورنكردنى بود.
لطفا مسئوالن رسيدگى كنند!

* س.ر از همدان

فرماندار فامنين:
اجراى 3 پروژه شاخص در راستاى جهش توليد

 اجرا و توسعه پروژه هاى شاخص در راستاى «جهش توليد» يكى از محورها براى تحقق 
شعار سال است كه در قالب 3 برنامه و پروژه اجرايى مى شود.

ــت  ــه كرام ــك ده ــن تبري ــزى، ضم ــه برنامه ري ــن در كميت ــتان فامني ــدار شهرس فرمان
ــغ 26  ــتانى و مبل ــع اس ــل مناب ــال از مح ــارد ري ــغ 41 ميلي ــال 1399 مبل ــت: در س گف
ميليــارد ريــال از محــل 3 درصــد نفــت و گاز و مبلــغ 75 ميليــارد ريــال از محــل تــوازن 

ــب شــده اســت. ــن تصوي ــراى شهرســتان فامني ب

سيدمجيد شماعى با اشــاره به اينكه فامنين به عنوان نخستين شهرستان، كميته برنامه ريزى 
نهايى خود را برگزار مى كند، افزود: اميدوارم با اجراى اين پروژه ها جهش خوبى در ســال 

جديد براى اين شهرستان داشته باشيم.
وى ادامــه داد: در مجمــوع 6 هزار و 510 پروژه در ســال 99 در حوزه هاى مختلف براى 
شهرستان فامنين تبيين شده است. مجتمع فرهنگى- هنرى، سالن هزار و 500 نفره ورزشى 

و مركز آموزش فنى و حرفه اى از شاخص ترين پروژه هاى اين شهرستان است.
شــماعى افزود: اين پروژه ها در راستاى افزايش توليد و برنامه 3 ساله شهرستان و همچنين 
اقتصاد مقاومتى تنظيم شــده و به گونه اى برنامه ريزى شده كه 3 پروژه  شاخص شهرستان به 

پيشرفت فيزيكى خوبى برسند.

آگهى سند مالكيت المثنى 
نظــر بــه اينكــه مالــك محمــد زمانيــان ، فرزنــد عليرضــا بــه شــماره ملــى 
3960994923  بــا ارائــه دو بــرگ فــرم شــهادت شــهود مصــدق دفتــر اســناد 
رســمى شــماره 1 نهاونــد اظهــار نمــوده مقــدار ششــدانگ پــالك 349 فرعــى 
از 33 اصلــى بخــش ثبتــى 2 نهاونــد كــه ســند مالكيــت آن ذيل ثبــت 13368 
صفحــه 204 دفتــر جلــد 19287 ثبــت و ســند مالكيــت تــك برگــى المثنــى 
ــه  ــده و ب ــه شــماره ســريال 410101 ســرى ج 93 صــادر و تســليم گردي اول ب
علــت نقــل و انتقــال مفقــود گرديــده تقاضــاى صــدور ســند مالكيــت المثنــى 
نمــوده  اســت. لــذا بــه اســتناد مــاده 120 آئين نامــه قانونــى ثبــت مراتــب بــه 
شــرح فــوق يــك نوبــت در روزنامــه كثيراالنتشــار يــا محلــى جهــت عمــوم 
ــذا چنانچــه كســى نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت  آگهــى مــى گــردد. ل
المثنــى اعتــراض داشــته يــا مدعــى انجــام معاملــه نــزد خــود او يــا وجــود 
ســند مالكيــت نــزد خــود مــى باشــد مــى توانــد اعتــراض خــود را كتبــاً از 
ــن اداره ارســال و در  ــه اي ــن آگهــى  ظــرف مــدت 10 روز ب ــخ انتشــار اي تاري
ــرر ســند مالكيــت المثنــى  ــان مق ــن صــورت و پــس از گذشــت زم ــر اي غي

صــادر خواهــد شــد.
(م الف 592)

محمدعلى جليلوند - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهي حصر وراثت
آقــاى روح الــه يــادگارى داراى شــماره شناســنامه 2362 بــه شــرح 
ــى  ــوزه درخواســت گواه ــن ح ــه 198/99ش112ح از اي ــه كالس دادخواســت ب
ــادگارى  ــه شــادروان يوســف ي ــوده و چنيــن توضيــح داده ك حصروراثــت نم
ــگاه دائمــى خــود  ــخ 96/04/04 در اقامت ــه شــماره شناســنامه  342 در تاري ب
ــه:  ــت ب ــر اس ــى منحص ــوت آن متوف ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ب
ــد1352  ــنامه 2 متول ــماره شناس ــه ش ــاس ب ــد عب ــادگارى فرزن ــم ي 1-مري
خواهــر متوفــى 2-خديجــه يــادگارى فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه 
ــه  ــد عبــاس ب ــادگارى فرزن ــه ي ــد1364 خواهــر متوفــى 3-حبيــب ال 3 متول
ــادگارى  ــد ي ــى 4-حمي ــرادر متوف ــد1351 ب ــنامه 2198 متول ــماره شناس ش
ــرادر متوفــى 5-روح  ــه شــماره شناســنامه 5 متولــد1357 ب فرزنــد عبــاس ب
الــه يــادگارى فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه 2362 متولــد1360 بــرادر 
متوفــى. اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك 
ــه  ــا وصيتنام ــي دارد و ي ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه نوب
ــاه  ــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك م ــزد او باشــد از تاري از متوفــي ن

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــي ص ــم دارد واال گواه تقدي
م الف 174)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
آقــاى روح الــه يــادگارى داراى شــماره شناســنامه  2362 بــه شــرح 
ــى  ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 179/99/112 از اي ــه كالس ــت ب دادخواس
ــادگارى  ــاس ي ــادروان عب ــه ش ــح داده ك ــن توضي ــوده و چني ــت نم حصروراث
ــود  ــى خ ــگاه دائم ــخ 87/03/20 در اقامت ــنامه  41 در تاري ــماره شناس ــه ش ب
ــه:  ــت ب ــر اس ــى منحص ــوت آن متوف ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ب
1-روح الــه يــادگارى فرزنــد عبــاس متولــد1360 بــه شــماره شناســنامه2362 
ــه  ــد1351 ب ــاس متول ــد عب ــادگارى فرزن ــه ي ــب ال ــى، 2-حبي ــد متوف فرزن
شــماره شناســنامه2198 فرزنــد متوفــى، 3-خديجــه يــادگارى فرزنــد عبــاس 
ــادگارى  ــم ي ــد متوفى،4-مري ــنامه3 فرزن ــماره شناس ــه ش ــد1364 ب متول
فرزنــد عبــاس متولــد1352 بــه شــماره شناســنامه2 فرزنــد متوفى،5-حميــد 
يــادگارى فرزنــد عبــاس متولــد1357 بــه شــماره شناســنامه5 فرزنــد متوفى، 
6-يوســف يــادگارى فرزنــد عبــاس متولــد1367 بــه شــماره شناســنامه342 
فرزنــد متوفــى. اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در 
يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه 
ــاه  ــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك م ــزد او باشــد از تاري از متوفــي ن

ــف 175) ــد. (م ال ــد ش ــادر خواه ــي ص ــم دارد واال گواه تقدي
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
ــه شــرح دادخواســت  ــى داراى شــماره شناســنامه  8509 ب ــاى رمضــان يعقوب آق
بــه كالســه 199/99ش112ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده 
ــنامه   ــماره شناس ــه ش ــى ب ــى يعقوب ــادروان امامعل ــه ش ــح داده ك ــن توضي و چني
5309 در تاريــخ 91/03/01 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه 
ــى  ــد امامعل ــى فرزن ــال يعقوب ــه: 1-لي ــت ب ــر اس ــى منحص ــوت آن متوف حين الف
ــد  ــى فرزن ــه يعقوب ــى، 2-راضي ــد متوف ــد1364 فرزن شــماره شناســنامه 118 متول
امامعلــى شــماره شناســنامه 4040196074 متولــد1372 فرزنــد متوفــى، 3-مرضيــه 
ــد  ــد1374 فرزن ــنامه 4040274121 متول ــماره شناس ــى ش ــد امامعل ــى فرزن يعقوب
ــد1360  ــد امامعلــى شــماره شناســنامه 2 متول ــى فرزن ــه يعقوب ــى، 4-روح ال متوف
ــنامه 1078  ــماره شناس ــى ش ــد امامعل ــى فرزن ــهيال يعقوب ــى، 5-س ــد متوف فرزن
متولــد1367 فرزنــد متوفــى، 6-طيبــه يعقوبــى فرزنــد امامعلى شــماره شناســنامه 
ــد امامعلــى  ــى فرزن ــى، 7-رمضــان يعقوب ــد متوف ــد1369 فرزن 4040082974 متول
ــد  ــه ســورى فرزن ــى، 8-رباب ــد متوف ــد1356 فرزن شــماره شناســنامه 8509 متول
قربانعلــى شــماره شناســنامه 5539 متولــد1333 همســر متوفــى. اينــك بــا انجــام 
ــا  ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــي درخواســت مزب تشــريفات مقدمات
هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر 
نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 

(م الف 176)
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 نهاونــد- معصومه كمالونــد- خبرنگار 
همــدان پيــام: ويــروس كرونا بــه ادارات 
شهرســتان نهاوند هم رســيده است و براى 
جلوگيرى از شيوع بيشتر طرح ضربتى ستاد 

كرونا اجرا مى شود.
فرماندار شهرســتان نهاوند در جلسه قرارگاه 
زيستى ستاد پيشــگيرى، كنترل و هماهنگى 
مقابله با كرونا گفت: سالمت مردم خط قرمز 
من اســت، مديران همه بايد پاى كار بيايند و 
مردم آثار كارهاى انجام شــده ســتاد كرونا را 
ببينند. در بحران بايد باهم بودن را تجربه كنيم، 
فاصله گذارى  بهداشــتى،  پروتكل هاى  حفظ 
اجتماعى و استفاده از ماسك در ادارات الزامى 

است.
مــراد ناصرى تأكيد كرد: مســئوالن شــبكه 
بهداشــت و درمــان، فوتــى كرونايــى يا 
غيركرونايى را تا زمانى كه افراد نزديك متوفى 
تعهدات الزم را انجام نداده اند، تحويل ندهند 

و آمبوالنس به هيچ وجه به در منزل نرود.
وى گفت: طرح ضربتى 21 روزه ستاد كرونا 
در شهرستان نهاوند تا پايان تيرماه بايد جواب 
بدهد. اين طرح به طور مرتب در شــهرها و 
روســتاها با نظارت اعضاى ســتاد و اعالم 
به صورت  خودروها  توسط  هشدار  وضعيت 
سيار در شهر و روســتاهاى شهرستان انجام 

شود.
ناصــرى از اوضــاع حمل و نقــل همگانى 

انتقــاد كرد و گفت: راننده ها بايد از ماســك 
و دستكش استفاده كنند، همچنين افرادى كه 
مشكوك به كرونا هستند، بايد به نقاهتگاه ها 

منتقل شوند.
 اصناف موظف به استفاده از ماسك 

هستند
فرماندار نهاوند در ادامه، برخى دستگاه ها از 
جمله صنعت و معدن شهرســتان را مكلف 
كرد تا بيش از پيش پاى كار باشند و با جديت 
بيشــترى اصناف و اتحاديه هــا را در بحث 
رعايت پروتكل هاى  بهداشتى و الزام استفاده 
از ماســك درگير كار كنــد. همچنين تمامى 
خانه هاى بهداشــت با جديت در روستاها بر 

كار دهياران نظارت كنند.
 تاالرها رعايت نكنند پلمب مى شوند

دادســتان عمومى و انقــالب نهاوند نيز در 
جلسه ســتاد كروناى شهرستان گفت: حفظ 
پروتكل هاى بهداشتى، فاصله گذارى اجتماعى 

و استفاده از ماسك در ادارات الزامى است.
عبــاس آزادبخت ادامــه داد: هدف، تعطيلى 
كسب و كار مردم نيست، اما بازگشايى تاالرها 

بر اين مبنا است كه مراسم هايى كه اين روزها 
درحال برگزارى اســت، خارج از منازل و با 
الزام رعايت موارد بهداشتى و نظارت الزم در 

تاالرها برگزار شود.
وى تأكيد كرد: با هر تاالرى كه موارد متعهد 
شده را رعايت نكند با جديت برخورد شده و 

حتى تاالر متخلف پلمب خواهد شد.
آزادبخت گفت: در مراسم هاى ترحيم با ورود 
خوب رســانه ها مبنى بر اطالع رسانى نكردن 
مجالس، نياز است با جديت بيشترى خانواده 
متوفى را نسبت به خطر شيوع كرونا آگاه كرد.

 پليس راهور رانندگان بدون ماسك 
را جريمه كند

آزادبخــت ادامه داد: پــس از تذكر و اخطار 
شــفاهى به رانندگان حمل و نقل همگانى، 
كه موارد بهداشتى را رعايت نكرده و ماسك 
استفاده نمى كنند، از طريق پليس راهور جريمه 
و درصورت تكرار مجدد ماشين توقيف و به 

پاركينگ منتقل شود.
 كرونا به ادارات رسيد

 فرمانده سپاه نهاوند نيز در اين جلسه گفت: 

وضعيت ابتال در نهاوند به باالترين حد خود 
رســيده و مردم بايد براى پيشگيرى از شيوع 

مشاركت و همراهى كنند.
على مختــارى با اعالم اينكه ابتال به كرونا به 
برخى ادارات نهاوند هم رسيده است، گفت: 
مراسم هاى  ختم و عروسى همچنان مهم ترين 
كانون هاى  ابتالى مردم به كرونا در شهرستان 

است.
 بيمارستان قدوسى آماده خدمت به 

كرونايى ها
رئيس شــبكه بهداشــت و درمان شهرستان 
نهاوند در جلسه ســتاد كرونا گفت: ظرفيت 
 icu پذيرش بســترى صد بيمار و 12 تخت
در بيمارستان شهيد قدوسى فراهم شده است 

كه اميدواريم نيازى به استفاده از آن نباشد.
ســيامك دانشــور تأكيد كرد: ويروس كرونا 
تعــداد زيادى از مــردم را مبتــال كرده ولى 
خودشــان اطالعى ندارند و اين عامل اصلى 
شــيوع و گســترش ويروس است، اگر همه 
از مردم ماسك اســتفاده كنند، در كنترل اين 

ويروس مى تواند مؤثر باشد.
به گفته دانشــور، شــرايط پذيرش بيماران 
كرونايى فراهم شــده اســت اما اگر به هر 
دليلى امكان بســترى بيمــاران كرونايى در 
بيمارســتان عليمراديــان وجود نداشــت، 
به ناچار از ظرفيت بيمارستان شهيد قدوسى 

استفاده خواهدشد.

  شهرستان اســدآباد با جمعيت 
صد هــزار و 901 نفرى خود نيز از 
حكايت گرانى بازار ناخوش مسكن 
در امــان نمانده و حال اين روزهاى 
مسكن، حال مستأجران اين شهر را 
نيز در اين اوضاع كرونايى ناخوش تر 
كرده است و چاره و تدبيرى از سوى 
مســئوالن براى كنتــرل قيمت هاى 
جيب شــان  كه  مســكن  ماراتنــى 
پاســخگوى آن قيمت ها نيســت را 

انتظار دارند.
رئيس اتحاديه بنگاه داران اسدآباد، با 
بيان اينكه 30 درصد از شــهروندان 
اســدآبادى در اين شــهر مستأجر 
درحال حاضر  كرد:  اظهار  هســتند، 

گرانى و افزايش اجاره بهاى مســكن موجب 
شده تا مســتأجران اســدآبادى به تبع سراسر 
كشــور با توجه به فصــل جابه جايى، دچار 
دغدغه شــده و براى يافتن خانه مناســب با 
شــرايط اقتصادى خود دچار ســردرگمى و 

نگرانى شوند.
رحمت ا... واليى با اشاره به برخى عوامل قيمت 
باالى مسكن و اجاره بها در شهرستان اسدآباد 
خاطرنشان كرد: نبود حمايت از ساخت و ساز، 
بازار دالالن و ســودجويان بنگاه و مشــاوران 
امالك، صدور نشــدن پروانه ســاخت براى 
بلندمرتبه ســازى، نبود نظارت بر بازار مصالح 
ساختمانى و هزينه هاى گزاف نظام مهندسى از 
عوامل مهم قيمت باالى مسكن در شهرستان 
بوده كه با مرتفع شدن اين مشكالت و احياى 
بافت فرسوده شهر و تخفيف در صدور پروانه 
ساخت اين قيمت هاى افسارگسيخته مسكن را 

مى توان كنترل كرد.
يكى از مشاوران امالك شهر اسدآباد واقع در 

خيابان صاحب الزمان(عج) شرقى شهر نيز با 
بيان اينكه در هيچ نقطه اى از شــهر اســدآباد 
مســكن ارزان وجود ندارد، خاطرنشان كرد: 
سال گذشــته قيمت هر متر مسكن در خيابان 
صاحب الزمان(عــج) واقع در كوچه ها 1/5 تا 
2/5 ميليون تومان بود و درحال حاضر با قيمت 
نجومى باور نكردنى در ســالجارى هر متر از 
يك واحد مسكونى در اين خيابان به 8 ميليون 
تومان در كوچــه و ده ميليون تومان در داخل 

خيابان افزايش يافته است.
وى اظهار كرد: عده اى خاص كه داراى سرمايه 
و پول هستند، نسبت به ساخت خانه و خريد 
مســكن اقدام مى كنند و در زمان فروش ملك 
به هيچ وجه پايين تــر از قيمتى كه خود تعيين 
مى كننــد، نمى فروشــند؛ امالكى هــا هم تنها 
جوش دهنده معامله هستند و اختيارى ندارند، 
ضمن اينكه امالكى ها بايد خود نيز درآمدى از 

اين معامله كسب كنند.
فرماندار شهرســتان اســدآباد نيز با اشاره به 

گرانى مســكن اظهار كرد: با توجــه به قرار 
گرفتن اســتان همدان و از جمله شهرســتان 
اســدآباد در بارانداز غرب به مركز و شرايط 
رغبت  ســرمايه گذاران  خــاص،  جغرافيايى 
بيشترى براى خريد مسكن در اين استان دارند 
كه اين امر خود موجب گرانى مشهود مسكن 

در اين منطقه شده است.
مجيد درويشى از شناســايى خانه هاى خالى 
سطح شــهر اســدآباد خبر داد و خاطرنشان 
كرد: شــهردارى هرچه ســريع تر بر اســاس 
دستورالعمل كشورى، ساختمان هاى خالى را 
شناسايى كند و با اين اقدام مانع افزايش قيمت 
و كرايه ها شــود؛ زيرا اين امــر يكى از داليل 
افزايش قيمت و گرانى مسكن به شمار مى رود.

دادستان اســدآباد نيز در گفت وگو با ايسنا، با 
بيان اينكه متأسفانه قيمت مسكن در سالجارى 
به طور سرسام آورى افزايش يافته است، اعالم 
كرد: با متخلفان واحدهاى صنفى مشــاوران 
امالك طبق قانون برخورد و واحدهاى صنفى 

آنها تا 6 ماه به دســتور مقام قضايى 
پلمب مى شود.

عليرضا سلطانى متهور اظهار كرد: با 
توجه به تورم قيمت باالى مســكن 
و اجاره بها در اين شهرســتان از 2

ماه پيش اقدامات دادستانى اسدآباد 
از  و جلوگيرى  بــراى پيشــگيرى 
گرانى قيمــت و اجاره بهاى كاذب 
گرفته  انجام  شهرســتان  در  مسكن 

است.
وى در گفت وگوبا ايسنا، با تأكيد بر 
اينكه واحدهاى صنفى امالك بدون 
پروانه كســب طبق مــاده 27 و 28
(ق،ن،ص) توسط پليس اطالعات و 
بازرسى اتاق اصناف پلمب خواهند 
شــد و اجازه فعاليــت صنفى بــه آنها داده 
نمى شــود، گفت: متصديان واحدهاى صنفى 
امالك قيمت هاى باال و كاذب را به هيچ عنوان 
قبول نكنند و انجــام ندهند و هرگونه موارد 
مشابه را به ســرعت به دادستانى، رئيس اتاق 
اصناف و يا پليس اطالعات و امنيت(اماكن) 
اطالع دهنــد؛ بنابراين درصورت مشــاهده 
چنين مواردى با متخلفان طبق قانون برخورد 
و واحدهاى صنفى آنها تا 6 ماه به دستور مقام 

قضايى پلمب مى شود.
مدير اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
اســدآباد هم با اشــاره به اختالف قيمت ها و 
گرانى و تورم مسكن و مانور قيمت مسكن در 
شهرستان گفت: درحال حاضر در نقاط متوسط 
و مركزى شــهر اســدآباد قيمت هر مترمربع 
خريد مسكن حداقل 8 ميليون تومان و حداكثر 
ده تا 11 ميليون تومان شده و اين امر نشان از 
افزايش 3 برابرى قيمت مسكن به نسبت سال 

گذشته در شهرستان دارد.

حكايت حال ناخوش مسكن در شهرستان ها

يك سوم اسدآبادى ها
اجاره نشينند

اجراى طرح ضربتى در نهاوند 

كرونا به ادارات رسيد
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آگهي موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتى تويسركان 
نظر به اينكه هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك تويسركان به موجب رأى شماره 139960326004000253 
مورخه 1399/03/18 تصرفات مفروزى و مالكانه آقاى حبيب اله قلخانى فرزند يداله به شماره ملى 5849707621 ، متقاضى پرونده كالسه 1391114426004000331 در ششدانگ قطعه زمين 
مزروعى به مساحت 45322/75 مترمربع قسمتي از پالك 37 اصلي واقع در بخش 5 تويسركان خريدارى مع الواسطه از عين اله قلخانى و مراد قلخانى و... محرز گرديده است. لذا مفاد رأى 
باستناد ماده 3 قانون و ماده 13 آيين قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز در اين روزنامه آگهي مي گردد، در صورتي كه شخص يا اشخاص ذينفع به رأى صادره اعتراض داشته باشند از 
تاريخ انتشار اين آگهى تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تويسركان تسليم و رسيد عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دريافت نمايند. ضمناً معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض به مرجع قضايي دادخواست تقديم و رسيد آن را به ثبت محل ارائه نمايند. در غير اينصورت متقاضى مى تواند گواهى عدم دادخواست را از دادگاه دريافت و به اداره ثبت تسليم 

نمايد كه اداره ثبت نيز بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى را برابر مقررات ادامه خواهد داد ضمناً صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمى باشد. 
(م الف 243)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/04/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/24

سيروس قلى زاده -  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تويسركان
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ادعاى سعودى ها درباره 3 قايق ايرانى
 گشت مرزى عربستان سعودى مدعى شد كه پنجشنبه گذشته 3

قايق ايرانى وارد آب هاى منطقه اى اين كشــور شده و آنها را مجبور 
به بازگشت كرده است.

به گزارش فارس، گشت مرزى سعودى ها در ادامه ادعاى خود گفت 
كه اين قايق ها را پس از ورود دنبال كرده و به آنها هشدار توقف داده 
اما اين قايق ها توجه نكرده اند و از اين رو به ســوى قايق هاى ايرانى 

تير اخطار شليك كرده و آنها را مجبور به بازگشت كرده است.

مشكل اقتصاد ايران دالر نيست، ريال است!
 مردم به دليل افزايش سطح عمومى قيمت ها، به ويژه مسكن، طال 
و ارز تحت فشــار هســتند و تمام اين گرانى ها را متأثر از باال رفتن 
مستمر نرخ ارز مى دانند اما بايد اذعان كرد مشكل اقتصاد ايران دالر 

نيست، ريال است.
نايب رئيس اول مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با تسنيم گفت: 
تداوم تورم بيش از آنكه ناشــى از تحريم هاى اقتصادى باشد، متأثر 
از فقدان كنترل بر خلق پول و رشــد نقدينگى است. در شرايطى كه 
رشد درون زاى اقتصاد ما منفى، صفر يا عددى كمتر از 2 يا 3 درصد 

است، به طبع كل افزايش نقدينگى بدل به تورم مى شود.
اميرحسين قاضى زاده  هاشمى در بيان راه حل هاى برون رفت از بحران 
كنونــى افزود: دولت و به ويژه بانك مركزى تقريبًا هيچ ابزار نظارتى 
براى رهگيرى اعتبارات تخصيص داده شده بابت كرونا ندارند براى 
كاهش فورى رشــد نقدينگى، اقداماتى نظيــر افزايش كنترل بانك 
مركزى بر عمليات بانكى، كنترل اصابت تســهيالت به هدف توليد، 
كاهش فورى ضريب فزاينده از طريق افزايش نرخ بهره بين بانكى يا 
ذخاير قانونى و احتياطى به گونه اى كه بانك ها دستشان در خلق پول 

بسته شود، ضرورى به نظر مى رسند.
وى در ادامه گفت: البته الزمه  توفيق در اين مهم اين است كه دولت 
نيز انضباط مالى داشته باشــد و ضمن كنترل هزينه، بكوشد كسرى 

بودجه را نيز پولى سازى نكند.

اعمال تحريم ها ضد ايران
 ترامپ را پيروز انتخابات نمى كند

 رئيــس دفتر رئيس جمهورى به اظهارات اخير آمريكايى ها براى 
مذاكره با ايران در پيامى توييترى واكنش نشان داد.

به گــزارش ايرنــا، «محمود واعظى» روز گذشــته در حســاب 
توييترى خود نوشت: ادامه سياســت تبعيض نژادى و فشار زانو 
بر گردن در آمريكا و تشــديد تحريم هاى يك جانبه و تروريســم 
اقتصادى و بهداشــتى عليه ملت بزرگ ايــران به پيروزى ترامپ 
در انتخابــات نمى انجامــد، بلكه اين دولــت را در افكار عمومى 
منزوى مى كنــد. آمريكا جز اصالح سياســت هاى غلط و جبران 

گذشته راهى ندارد.

طـرح دوفـوريتى مـجلـس براى 
سامـاندهى بازار مـسكن

 ســخنگوى كميســيون عمران مجلس شوراى اســالمى از تهيه 
طرحى دوفوريتى براى ساماندهى بازار مسكن خبر داد.

سيدالبرز حسينى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه كميسيون عمران 
مجلس شــوراى اســالمى پس از برگزارى انتخابات هيأت رئيسه 
درباره برخى اولويت هاى كارى بحث كرده است، اظهار كرد: درباره 
ساماندهى بازار مسكن طرح دوفوريتى آماده شده و ان شاءا... يكشنبه 
هفته آينده در نخســتين جلسه كميسيون مورد بحث و بررسى قرار 

خواهد گرفت.
وى در ادامــه اظهــار كرد: التهاب بازار مســكن و افزايش قيمت ها 
به دنبال سياســت هاى غلط سبب شده تا مردم به شدت در تنگنا قرار 
بگيرند. امروز به دنبال سياست هاى غلط، عده اى به مسكن كه كااليى 
مصرفى است، نگاه كاالى سرمايه اى پيدا كردند و نتيجه آن افزايش 

افسارگسيخته قيمت مسكن است.
ــد  ــا تأكي ــده در مجلــس شــوراى اســالمى ب ــده مــردم خدابن نماين
ــود نظــارت و سياســت هاى غلــط موجــب افزايــش  ــر اينكــه نب ب
قيمــت مســكن و اجاره بهــا شــده كــه خانوارهــا را رنــج مى دهــد، 
گفــت: هــدف اصلــى طــرح دوفوريتــى ســاماندهى بــازار مســكن، 
حمايــت از اقشــار آســيب پذير اســت. ان شــاء ا... پــس از بررســى 
جزئيــات ايــن طــرح در كميســيون عمــران اطالعــات كامــل آن در 

ــد گرفــت. ــرار خواه ــانه ها ق ــار رس اختي
حســينى در ادامه با اشــاره به اخبار منتشرشــده مبنى بر مخالفت 
كميســيون عمران با طرح پيشنهادى ســاخت واحدهاى 25 تا 40
مترى بــراى زوج هاى جوان بيان كرد: تاكنــون صحبتى درباره اين 
طرح در كميسيون عمران نشــده است و بنده نمى توانم اين خبر را 
تأييد يا تكذيب كنم. هفته آينده كه كميســيون عمران تشــكيل شد 
طرح دوفوريتى آماده شــده مورد بررسى قرار خواهد گرفت و قطعا 
كميســيون جلسات فوق العاده اى براى بررسى وضعيت بازار مسكن 

خواهد داشت.

مجلس به دنبال فيلترينگ اينستاگرام نيست
 مجلس يازدهم به دنبال فيلترينگ فضاى مجازى و به ويژه اينستاگرام نيست، به 
هيچ عنوان به دنبال محدود كردن نبوده و نيســت؛ اولويت ما مسائل اقتصادى است. 
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفت وگو با ايلنا گفت: بحث هايى كه 
درباره فيلترينگ اينستاگرام و محدود كردن فضاى مجازى مطرح مى شود، نظراتى 
اســت كه از بيرون مجلس اعمال مى شود و اين فضاسازى ها از سوى برخى افراد 
در خارج از مجلس رقم مى خورد.  احمد نادرى در توضيح اينكه برخى نمايندگان 
مجلس صحبت از فيلتر اينســتاگرام مى كنند، عنوان كرد: ممكن اســت هركدام از 
نمايندگان يك ديدگاهى داشته باشند، اما ديدگاه يك نماينده با ديدگاه كل مجلس 
متفاوت اســت. در واقع ديدگاه هاى آقاى نوروزى درباره اينســتاگرام را هم بايد 
اين گونه ديد و اين به معناى آن نيســت كه از ديدگاهى كه يك عضو مجلس مطرح 

كرد، لزوماً كل نمايندگان تبعيت كنند.

مجلس بيش از حل مسأله
 به تعارض هاى سياسى دامن مى زند

 سخنگوى دولت در رابطه با نامه 12 رئيس كميسيو ن هاى مجلس به رئيس 
جمهور واكنش نشان داد.

به گزارش مهر، على ربيعى روزگذشته در يادداشتى با غير سازنده خواندن لحن 
نامه نمايندگان مجلس تأكيد كرد: به كار بردن چنين ادبيات چالش برانگيزى را 
براى جامعه اميدبخش نمى دانم اما به هرحال معتقدم اين نامه فصل جديدى را 
براى جامعه امروز ايران خواهد گشــود. وى در ادامه اين يادداشت افزود: من 
نگرانم كه مجلس يازدهم بيش از حل مسأله به تعارض هاى سياسى - اجتماعى 
دامــن زند. اكثريتى از اقتصاددانان معتقدند تــورم فعلى، نتيجه طبيعى 3 روند 
تاريخى يعنى بيش از 50 ســال تورم 2 رقمــى، افزايش ميانگين 25 درصدى 
نقدينگى ساالنه در 40 سال گذشته و پولى شدن كسرى بودجه دولت ها است.

اگر غفلت كنيم فاصله مان نسبت به بقيه دنيا 
بيشتر خواهد شد

 مردم ما قانع هستند و همين كه اين حس در آنها به وجود آيد و اين امنيت 
روانى در آنها وجود داشــته باشــد، خيلى راضى خواهند شد. اما از دعواهاى 

حيدرى و نعمتى خسته شده اند.
به گزارش ايلنا، رئيس مجلس روزگذشــته در مراسمى گفت:  حال اقتصادى 
مردم و كشــور خوب نيست و موضوعاتى را درباره معيشت مردم مى شنويم 
كــه  اى كاش نمى ديديم و نمى شــنيديم؛ زيرا خيلى از آنهــا واقعيت تلخى 

هستند.
محمدباقر قاليباف ادامه داد: بايد امروز از اقتصاد ديجيتال استفاده كنيم، اين گونه 
مى توانيم عقب ماندگى هاى گذشــته را جبران كنيم تا به بزرگ ترين دستاوردها 

برسيم اما اگر غفلت كنيم فاصله مان نسبت به بقيه دنيا بيشتر خواهد شد.

آگهي مزايده

پدافند هوايى منطقه غرب

پدافند هوايى منطقه غرب در نظر دارد محصول گندم بذرى برداشت شده از اراضى 
كشت شده واقع در كهنه حصار به مقدار 530 هكتار را به فروش برساند. از شركت ها 
و اشخاصى كه توانايى خريد و ارائه ضمانتنامه يا چك تضمين شده بانكى را دارا مى 
باشند دعوت بعمل مى آيد تا پايان وقت ادارى 99/04/25 جهت كسب اطالعات بيشتر 

با شماره تلفن زير تماس حاصل فرمايند.
شماره تماس : 09184107205

آگهى مناقصه 

پدافند هوايى منطقه غرب

پدافند هوايى منطقه غرب در نظر دارد جهت درو محصول گندم اراضى كشت 
شده واقع در كهنه حصار به مقدار 530 هكتار از دارندگان كمباين كاهكوب به 

تعداد 3 دستگاه دعوت به همكارى نمايد. 
ــن 09184107205  ــا تلف ــت ادارى 99/04/15 ب ــان وق ــا پاي ــان ت متقاضي

ــد. تمــاس حاصــل فرماين

محمد ترابى»
 مجلس نمايندگان يكى از اصلى ترين مالك هاى 
مردم ساالرى و دموكراسى اســت. مجلس شوراى 
اسالمى در كشــور ما پس از انقالب همواره مورد 
توجه بوده و رهبران انقالب بر اهميت و توجه براى 

در رأس امور قرار گرفتن مجلس تأكيد كرده اند. 
روزنامــه  در  منتشرشــده  گــزارش  پيــرو 2  در 
همدان پيام(شــماره 3786 و 3785) در اين گزارش 
مى خواهيم به بررسى كميسيون هايى كه نمايندگان 
استان در آن عضو شده اند و ارتباط تخصص و سابقه 

اين نمايندگان با كميسيون مربوطه بپردازيم.
 كميسيون هاى تخصصى در مجلس شوراى اسالمى 
در محــدوده تخصصــى خــود داراى وظايف و 
اختياراتى هستند كه از جمله آن ها به بررسى طرح ها 
و لوايــح ارجاعى و گزارش آن به مجلس شــوراى 
اسالمى، بررسى و تصويب آزمايشى طرح ها و لوايح 
و همچنين تصويب دائمى اســاس نامه، رسيدگى به 
درخواســت هاى تحقيق و تفحص، رســيدگى به 
پرسش نمايندگان از رئيس جمهور و وزيران، بررسى 
موارد ارجاعى از لوايح برنامه توسعه و بودجه ساالنه 
به گزارش آن به كميسيون تلفيق، دريافت و بررسى 
گزارش هاى عملكــردى و نظارتى از اجراى قوانين 
مربوط به دستگاه هاى ذى ربط و تهيه گزارش موردى 
و ساالنه درباره امور اجرايى دستگاه ها به ويژه قانون 
برنامه توسعه و بودجه ساالنه و تقديم آن به مجلس 

شوراى اسالمى مى توان اشاره كرد.
 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات

يكى از محبوب ترين كميســيون ها نــزد نمايندگان 
اســتان همدان را بايد كميســيون برنامــه و بودجه 
دانســت. طبق گزارش روز شــنبه(صفحه 4 شماره 
3786) نمايندگان همدان بــا 16  درصد حضور در 
اين كميسيون از مجموع تمامى كميسيون ها پس از 
انقالب، بيشترين حضور خود را در كميسيون برنامه 

و بودجه گذرانده اند. 
در مجلس يازدهم هم از 9 نماينده استان 4 نماينده 
در ايــن كميســيون عضويــت دارند كه رياســت 
اين كميســيون با حميدرضــا حاجى بابايى بوده و 

محمدمهدى مفتح سخنگوى اين كميسيون است.
وظيفــه نمايندگان در كميســيون برنامه و بودجه و 
محاســبات به برنامه و بودجه، نظــارت بر برنامه و 
بودجه، ديوان محاســبات، امور مالى مجلس و آمار 
و خدمــات عمومى فنى مطابق ضوابط اين آئين نامه 

محدود مى شود.
از ديگــر وظايف اعضاى اين كميســيون عالوه 
بــر امورى تخصصــى مى توان بــه معرفى دو2

نامزد به عنوان رئيس ديوان محاسبات و 2 نامزد 
انتخاب  براى  محاسبات  ديوان  دادستان  به عنوان 
اسالمى،  شــوراى  آنها توســط مجلس  يكى از 

اشاره كرد.

 حميدرضا حاجى بابايى
حاجى بابايى كه تا چنــد وقت پيش براى تصاحب 
كرسى رياست مجلس شــوراى اسالمى با قاليباف 
در فراكســيون اكثريت اصولگرايان رقابت مى كرد، 
در نهايت به رياســت در كميسيون برنامه و بودجه 
رضايت داد. تحصيالت اين نماينده مردم همدان و 
فامنين در مجلس در زمينه الهيات و معارف اسالمى 
است. با اين حال حاجى بابايى با عضويت در هيأت 
رئيسه كميسيون محاســبات و بودجه و امور مالى 
در نخستين ســال حضور خود در مجلس شوراى 
اســالمى(دوره پنجم 74-78) و نيــز عضويت در 
كميســيون برنامه و بودجه در مجلس دهم، مى توان 
گفت كه در اين زمينــه باتجربه بوده و از همين رو 
گزينه مناســبى براى رياست در اين كميسيون بوده 

است.
 محمد مهدى مفتح

مفتح پس از ورود به چهارمين دوره مجلس شوراى 
اسالمى در سال 1370 تا به امروز به غير از يك دوره 
(مجلس ششــم) يا به عنوان نماينده مردم رزن و يا 
به عنوان نماينده مردم تويســركان، ميهمان بهارستان 
بوده است و از اين حيث او در ميان نمايندگان استان 
مستثنى است. وى با تحصيل در زمينه هاى صنايع و 
اقتصــاد، 5 دوره (مجالس 5، 7، 8، 10، 11) حضور 
در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنين 
عضويت در هيأت رئيسه اين كميسيون دور از انتظار 
نبود كه در اين دورده نيز به عضويت كميسيون برنامه 
و بودجــه درآيد. با اين حال به دليل نامســاعد بودن 
وضعيت بودجه استان مى توان گفت كه تأثيرگذارى 
و عملكرد وى در حيطه استانى رضايت بخش نبوده 
است.(توضحات كامل تر در گزارش روز شنبه 7 تير 

منتشر شده است)
 عيسى جعفرى

نماينده مردم بهار و كبودراهنگ كه براى دومين بار 
شانس حضور در مجلس شوراى اسالمى را به دست 
آورده اســت، با تحصيل در رشته هاى فقه و حقوق، 
جغرافيــا و برنامه ريزى شــهرى در مقاطع مختلف 
مى توان گفت كه قابليت حضور در چندين كميسيون 
تخصصى در مجلــس را دارد. جعفرى در مجلس 
هشتم عضو و سخنگوى كميسيون كشاورزى، آب 

و منابع طبيعى بود.
 عليرضا شهبازى

نميانده مردم نهاوند نخستين سال حضور خود را در 
مجلس شوراى اسالمى تجربه مى كند. وى با تحصيل 
در رشته هاى مديريت دولتى و اقتصاد تعاون يكى از 
نمايندگان مجلس يازدهم اســت كه رشته  تحصيلى 
و كميسيون عضو شده وى با يكديگر مرتبط است؛ 
زيرا پس از تعيين اعضاى كميسيون هاى تخصصى 
در مجلس يازدهــم در زمينــه بى ارتباطى مدارك 
تحصيلى نمايندگان با كميســيون هاى عضوشــده، 

انتقاداتى شده است.
 كميسيون اجتماعى  كميسيون اجتماعى 

طبق ماده 47، كميسيون اجتماعى براى انجام وظايف 
محوله در محدوده امور ادارى و استخدامى، اشتغال، 
روابط كار و تعــاون مطابق ضوابــط اين آئين نامه 

تشكيل مى شود.
 حسن لطفى 

نميانده مردم رزن كه دومين دوره حضور خود را در 
مجلس شــوراى اسالمى تجربه مى كند، با عضويت 
در كميســيون اجتماعى مجلــس يازدهم به عنوان 
نماينده باتجربه وارد اين كمسيون شده است. لطفى 

تحصيالت دانشگاهى خود را در زمنيه رشته حقوق 
گذرانده است.

 كيومرث سرمدى اله
نماينده مردم اســدآباد يكى از 4 نماينده استان است 
كه براى نخســتين بار حضور در بهارستان را تجربه 
مى كند. ســرمدى با تحصيل در رشــته تاريخ ملل 
اســالمى به عضويت در كميسيون اجتماعى درآمده 
است و از اين حيث مى توان گفت كه رشته تحصيلى 
با كميســيون عضوشده وى سنخيتى نداشته و جزو 
آن دســته از نمايندگانــى كه به عضويــت آن ها در 
كميسيون هاى تخصصى مجلس يازدهم انتقاد شده 

است، قرار مى گيرد.
كميسيون آموزش و تحقيقاتكميسيون آموزش و تحقيقات

ماده 46 قانون داخلى مجلس درباره اين كميســيون 
مى گويد كه كميسيون آموزش، تحقيقات و فناورى 
براى انجام وظايف محولــه در محدوده آموزش و 
پرورش عمومى، آمــوزش فنى و حرفه اى، آموزش 
عالــى،  تحقيقات و فنــاورى، مطابــق ضوابط اين 

آئين نامه تشكيل مى شود.
 احمدحسين فالحى

دومين نماينــده مردم همدان و فامنين در يازدهمين 
دوره مجلس شوراى اســالمى كه نخستين حضور 
خود را در ساختمان بهارستان به عنوان نماينده مردم 
تجربه مى كند، با تحصيالت حوزوى و سابقه حضور 
در هيأت علمى دانشــگاه پيام نــور همدان گزينه  
مناسبى براى عضويت در اين كميسيون بوده است. 
كميسيون آموزش  و تحقيقات از آن دسته كميسيون  ها 
است كه نمايندگان تمايل زيادى براى عضويت در 
آن ندارند. از اين رو شــاهد آن هســتيم كه برخى 
نماينــدگان با وجود مرتبط بودن مدرك تحصيلى و 

سابقه اجرايى در اين زمينه، باز هم تمايلى به ورود به 
اين كميسيون را از خود نشان نمى دهند. 

كميسيون كشاورزى، آب، منابع طبيعى كميسيون كشاورزى، آب، منابع طبيعى 
و محيط زيستو محيط زيست

براساس ماده 58؛ كميســيون كشاورزى، آب، منابع 
طبيعى و محيط زيســت براى انجام وظايف محوله 
در محــدوده كشــاورزى، منابــع آب،  دام و طيور، 
شيالت، محيط زيست و هواشناسى مطابق ضوابط 

اين آئين نامه تشكيل   مى شود.
 احد آزاديخواه 

نخســتين نماينده مردم ماليــر در يازدهمين دوره 
مجلس شوراى اسالمى كه مدرك تحصيلى حوزوى 
خود را در رشــته فقه و اصول گرفته است، با توجه 
به سابقه مديريت سازمان تبليغات اسالمى استان هاى 
همدان و كردســتان در دوره گذشته(مجلس دهم) 
مجلــس به عنوان دبير كميســيون فرهنگى انتخاب 
شده بود. با اين حال وى در مجلس يازدهم به عنوان 
دبير كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى درآمده 

است.
البته حضور يك نماينده از اســتان در كميســيون 
كشاورزى مى تواند به هم سوسازى اخذ سياست هاى 

كشورى با منافع بخش كشاورزى استان كمك كند.
كميسيون انرژىكميسيون انرژى

براســاس ماده 50؛ كميســيون انرژى بــراى انجام 
وظايف محوله در محدوده نفت، گاز، برق سدها و 
نيروگاه هاى آبى و برقى، انرژى اتمى و انرژى هاى نو 

مطابق ضوابط اين آئين نامه تشكيل مى شود.
 هادى بيگى نژاد 

ديگر نماينده مردم مالير كه نخســتين سال حضور 
خود در مجلس شــوراى اسالمى را تجربه مى كند، 
به عنوان دبير در كميسيون انرژى درآمده است. طبق 
گزارش روز شــنبه روزنامه همدان پيــام در همين 
صفحه نمايندگان استان همدان با 3 درصد عضويت 
در اين كميســيون، كم لطفى خود را به اين كميسيون 
در مجلس شوراى اسالمى نشان داده اند. بيگى نژاد با 
تحصيل در رشته شيمى- تجزيه و با انتشار مقاالت 
متعدد در اين زمينه، گزينه مناسبى براى عضويت در 

اين كميسيون بوده است. 
مجلس يازدهم كه در شرايط نابه سامان فعلى كشور 
و اســتان كار خود را آغاز كرده است، وظيفه سختى 
بر عهده دارد. نداشــتن ســابقه و يــا مرتبط نبودن 
مدرك تحصيلى با عوضيت در كميسيون تخصصى 
مجلــس، التزامى بر عملكرد نامطلــوب نمايندگان 
ايجاد نمى كند. اميدواريم نمايندگان استان در مجلس 
يازدهم با عضويت در كميسيون هاى خود، قدمى در 
راستاى بهبود شرايط فعلى استان بردارند. با اين حال 
بيش از همه چشم اميد استان به بهبود بودجه استان 

از طريق كميسيون مربوطه است.

رئيس جمهور در جلسه ملى ستاد ملى 
مقابلــه با كرونا با بيان اينكه امروز وقت 
دعواى مجلس و دولــت و قوه قضاييه 
نيســت، بيان كرد: در شرايط فعلى حتما 
بايد وحدت بين همه قوا صورت گيرد. 
من در مجلس شوراى اسالمى گفتم كه 
پيوند ما را به پيروزى مى رســاند و اگر 
همه با هم پيوند الزم را داشــته باشيم، 

خداوند پيروزى نصيب مان خواهد كرد. 
3 قوه بايد كامل متحد باشند و يكديگر 
را يارى كنند. مردم بايد حضورى كامل 

در صحنه داشته باشند.
 به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، 
حســن  والمســلمين  حجت االســالم 
روحانى اظهار كرد: در يك قرن گذشته 
ســابقه نداريم كه يك بيمارى آنقدر در 

اقتصاد اثر گذاشته باشد. 
ويــروس كرونا توليــد ناخالص ملى را 
پايين آورده، تورم را باال كشيده و ارزش 

پول ملى را كاهش داده است. 
ما تاكنــون يك ريــال از بانك مركزى 

استقراض نكرده ايم. 
در اروپا ببينيد چه خبر اســت! به عنوان 
مثــال در انگليــس 273 ميليــارد پوند 

اســتقراض كرده اند. اين بيمارى دنيا را 
به سمت مشــكالت و گرفتارى كشانده 
است. كار وزارت بهداشت، بخش توليد، 
حمل و نقل، كشــاورزى، صنعت، بانك 
مركزى، اقتصــاد و بورس ما افتخارآميز 

است.
وى گفت: مــا بايد امــروز كمك كنيم 
رعايت  بهداشتى  دســتورالعمل هاى  كه 
شود، محل تجمع، منطقه قرمز محسوب 
مى شــود، به طور مثال در يك مراســم 
عروســى يــا ميهمانى تجمــع موجب 
تشكيل منطقه قرمز مى شود. محل تجمع 

را بايد منطقه قرمز بدانيم.

رئيس جمهور بيان كرد: به طور مستمر به 
مســئوالن تأكيد مى كنم كه ماسك ارزان 
عرضه شــود، اما درســت كردن ماسك 
خانگــى توســط خود مــردم راحت تر 
و مناســب تر اســت. همه بايد مراقب 

سالمندان و بيماران زمينه اى باشيم.
روحانــى گفت: طبــق مصوبه ســتاد، 
استان هاى داراى شــهرهاى با وضعيت 
قرمز، با پيشــنهاد ستاد اســتانى به وزير 
كشور و وزير بهداشت و موافقت رئيس 
جمهور، محدوديت هــاى الزم به مدت 
يك هفته اعمال مى شــود و درصورت 
لــزوم، تمديــد مى شــود، از 15 تيرماه 

هر كجا محل تجمع اســت كه وزارت 
بهداشــت اعالم مى كند ماسك اجبارى 

خواهد شد.
وى يادآور شد: يكى از نكات امروز در 
جلسه ستاد ملى مقابله با كرونا كمك به 
مســتأجران بود كه در اين زمينه وزارت 
مسكن و كشور طرح هايى را براى كمك 
به مســتأجران بياورنــد و زمين ارزان، 

مصالح براى سازندگان قرار دهيم.
قراردادهاى اجاره اى مسكن تا 3 ماه پس 
از زمانــى كه وزارت بهداشــت اوضاع 
كرونا را عــادى يا ضعيــف اعالم كند 

اعتبار خواهد داشت.

رئيس جمهورى:

امروز وقت دعواى
3 قوه نيست

اميد به بهبود بودجه استان از كميسيون ها
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نگاه

هشدار درباره دريافت وجه براى تمديد اعتبار 
دفترچه هاى درمان

 با وجود هشــدارهاى مكرر ســازمان تأمين اجتماعى و تأكيد اين نهاد مبنى بر 
اينكه هيچ گاه تماســى از جانب اين ســازمان براى دريافت وجــه در قبال برخى 
خدمات همچون تمديد اعتبار دفترچه و كارت هوشــمند درمان با بيمه شــدگان و 
بازنشســتگان انجام نمى شود، فريب برخى شهروندان از طرف سودجويان مشاهده 

مى شود.
به گزارش ايرنا، هرگونه تماس تلفنى، مراجعه حضورى و نمايندگان شــركت هايى با 
عنوان همكاران ســازمان تأمين اجتماعى به منازل و تقاضاى وجه براى ارائه خدمات 

كالهبردارى است و به هيچ عنوان از طرف سازمان تأمين اجتماعى انجام نمى شود.

انجام جراحى  هاى زيبايى در ايام كرونا ضرورتى ندارد
 عضــو انجمن جراحان پالســتيك و زيبايى ايــران، با بيان اينكــه درحال حاضر 
جراحى هاى پالســتيك و زيبايى در كشور بر اساس رعايت پروتكل هاى خاص انجام 

مى گيرد، توضيحاتى ارائه داد.
بــه گزارش مهر، على بيژنى، گفت: اگر تمام پروتكل هاى الزم رعايت شــود  و بيمار 
پس از عمل موازين الزم را رعايت كند خطر انتقال كرونا بسيار كم مى شود، با وجود 
اين براى پيشگيرى هرچه بيشتر از كرونا، بيماران درصورت امكان، انجام جراحى هاى 
زيبايى را به تعويق بيندازند. وى اظهار كرد: حدود 4 ماه اســت كه ايران درگير شيوع 
كرونا شــده كه اين بيمارى چند ماه پيش در كشــور چين بروز يافت و درحال حاضر 

جامعه جهانى گرفتار ويروس كوويد 19 شده است.

تكرار دروس اول ابتدايى در مدرسه تلويزيونى تابستانى
 مديركل دفتر توسعه عدالت آموزشى و آموزش عشاير وزارت آموزش و پرورش 
با بيان اينكه حتما در مدرسه تلويزيونى تابستانى دروس را براى پايه اول ابتدايى تكرار 
مى كنيم، گفت: بايد مطمئن باشــيم دانش آموز كالس اولى ما حروف الفبا را ياد گرفته 
اســت. همچنين آموزش والدين را حتما در برنامه داريم كه محيط خانه را براى درس 
خواندن فراهم كرده و دستيار معلم باشند. محمدرضا سيفى در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اينكه از نهم اســفند 98 تاكنون بيش از 700 ساعت برنامه آموزشى در دوره تحصيلى 
ابتدايى از شــبكه آموزش سيما پخش شده اســت، اظهار كرد: تلويزيون آموزشى به 
توسعه مثبت در جهت يادگيرى و تثبيت برخى ارزش هاى رفتارى، شناختى و عاطفى 

در دانش آموزان كمك كرده و به نوعى مكمل آموزش است.

تجارت: چرخش بى دليل گرانى الستيك
  آهنگ كرونا داره اونا رو به حركات موزون درمياره!!

اطالعات: رقابت تنگاتنگ بورس، سكه و دالر
  بازى هاى محلى اقتصاد رونق گرفت!!

همدان پيام: مديران شــهرى همدان: 17 راهكار براى گرانى مســكن 
داريم 

 بدون شرح!!
تجارت: جلوى گرانى ها را بگيريد 

  با دستكش يا بدون دستكش؟!
ايران: ورق در بازار ارز برگشت 

 احتماال الكل ريخته روش خيس شده!!
اقتصاد: رشد اقتصادى روى نمودار كرونا 

 نگيد كرونا بَِده، بازار رو تقويت كرد!!
تجارت: پشت پرده ظهور مرغ 20 هزار تومانى در بازار

  فعال اين قيمت بدون باله! بال هاشو باز كنه قيمتش مى ره باال!!
همدان پيام: پاس از همدان مى رود

 اين هم افتخارى ديگر!!
جــام جم: بى خبرى از 27 ميليــارد دالر ارز در روزگار دالر 20 هزار 

تومانى
 خبرش بعد كرونا مياد!!

جوان: 5 رقمى شدن جان باختگان كرونا 
 نه اينكه قيمت ها رفته باال، كرونا هم با حســاب و كتاب كار 

مى كنه!!
ايران: جان باختگان كرونا از 10 هزار نفر گذشت

  كرونا طرح تنظيم جمعيت هم داره !!
همدان پيام: گرانى مسكن ربطى به بافت تاريخى همدان ندارد

 اين كه مَسلمه، به طرح بافت جيب مردم ربط دارد!!
همشهرى: سهميه كنكور آقازاده هاى دانشگاهى قطع نشد

 سهميه دانشگاه كه جزوى از ترمشونه!!
همدلى: هر سه دقيقه يك مرگ كرونايى
 ساعت كرونا از تنظيم خارج شده 

جلوه اى از پارادوكس يك ويروس 
و نجات ريه زنان

 حفظ محيط زيست براى كشورهايى كه همواره به فكر پيشرفت 
و صنعتى شــدن بودن، دشوار بوده و يا شــايد بهتر بگيم بى اهميت! 
شايد تبديل شدن به يك غول اقتصادى دنيا مهمتر از روبه رو شدن با 
چالش هاى زيســت محيطيه، اما سرنوشت و زمان ما رو به سمتى برد 
كــه يك ويروس نقش اصلى رو بازى مى كنه، تا جايى كه به ما درس 

مى ده و به زمين كمك!
داســتان ما از سياره اى شروع مى شه كه بهش مى گيم زمين، زمينى كه 
به ما نفس و حيات مى بخشــه و مثل بومى مى مونه كه ريه اى براش 
طراحى شــده و مى تونه با اون نفس بكشــه اما نقــش ريه توى اين 
بوم تنها اكسيژن رســوندن به زمين نيست و به همه موجودات نفس 
مى رسونه، اين وسط يكى از زاده هاى زمين براش كشنده است و اون 

چيزى نيست جز انسان!
 پيشرفت و پيشرفت(پيش از كرونا)

ماجراى تنگى نفس زمين برمى گرده به ميانه قرن 18، يعنى حدود سال 
1760 ميالدى جايى كه انقالب صنعتى شــروع مى شه و زندگى آدما 
رو به سمتى مى بره كه همه چيز رنگ و بوى پيشرفت و راحتى مى گيره، 
تا جايى كه يادمون مى ره داريم زمين رو به سمتى مى بريم كه هر روز 
خشكتر و گرمتر مى شه، عصرى كه ما داريم نفس زمين رو مى گيريم!
تحقيقاتى كه در سال 2018 انجام شد نشون مى داد كه اين سياره از 4 
ميليون ســال پيش تاكنون چنين حجم بااليى از دى اكسيدكربن رو در 
اتمســفر خودش تجربه نكرده، طورى كه براى هر يك ميليون ملكول 
گاز موجود در جو، حدود 410 ذره دى اكسيد كربن وجود داشت كه 
اين ميزان پيش ازانقالب صنعتى 280 ذره در ميليون بود؛ يعنى سالى 
2 تا 3 ذره افزايش يافته، اكتبر 2019 دما 1/3 درجه ســانتى گراد باالتر 
از ميانگين دما در عصر پيش از انقالب صنعتى بود و اين نشون مى داد 

افزايش گرماى جهانى نتيجه افزايش دى اكسيد كربنه.
 مرهم ريه زمين(آغاز كرونا)

اين ماجرا ادامه داشت تا دسامبر 2019 كه اين روز در تاريخ بشريت 
ثبت مى شــه؛ چون يه ويروس به اسم كرونا آغاز به هدف قرار دادن 
ريه انســان ها كرد و تمامى كشورها رو به سمتى برد كه چالش اقتصاد 
ديگه رنگ پيشــرفت نداشــت، قابل تأمله كه چه صفتى رو به كرونا 
بديم، نتيجه كارهاى خودمون يا يه سالح واسه انتقام زمين و اينجاى 
ماجرا به همون اندازه اى كه ما ازش ضربه مى خوريم زمين از اون بهره 
مى بره، تا جايى كه بهترين مى شــه اونجايى كه مى شنويم انتشار دى 
اكســيد كربن 17 درصد كمتر شده، يعنى حفظ تعادل طبيعت؛ درك 
اين مطلب يعنى كاهش ســرعت آب شدن يخ هاى قطبى، ريزگردها، 

قحطى، طوفان، سيل هاى مهيب و پايان آتش سوزى هاى جنگلى.
 فصل تازه(پس از كرونا)

يك فصلى كه اميد رو دوباره زنده كرده، برگشــتن اين اميد يعنى يك 
شانس دوباره به ما، واســه اين شانس بهاى سنگينى داديم كه دوباره 
بتونيم پيشــرفت رو در مسير درستش پيش ببريم، مسير درست يعنى 
كاهش اســتفاده از صنعت سوخت فسيلى و اســتفاده از انرژى هاى 
تجديدپذير و پاك كه ملزم به متعهــد بودن تك تك افراد و دولت ها 
نه براى مدت كوتاه بلكه به طور دائم اســت؛ از جمله خبرهاى خوبى 
كه به گوش رســيد، متعهد شــدن اتحاديه اروپا در كاهش استفاده از 
سوخت هاى فسيلى در بســته حمايت اقتصادى به دليل ركود پس از 
كرونا براى كشورهاى اروپاييه و اخبارى كه هر روز از اقصى نقاط دنيا 
در زمينه پيشــرفت انرژى هاى پاك ديده مى شه، نويد اين رو مى ده كه 
در آينده نزديك و بدون ويروس،ريه زمين هوايى دارد كه ُمِمد حيات 

است و ُمَفَرِح ذات.
* شهاب نوشمند

اكرم چهاردولى »
 رويكــرد جديد قــوه قضاييه و 
برنامه هاى تحولى آن در تمامى حوزه ها 
اعم از پيشــگيرى، رسيدگى، اجراى 
حكم، ارتباط دســتگاه قضا با عموم 
مردم و ... اميد جديدى در آحاد جامعه 
ديدگاه  به طورى كه  است،  كرده  ايجاد 
جامعه به دستگاه قضايى به عنوان مرجع 
تظلم خواهى و پناهگاه مظلومان در اين 

دوره نمود واقعى يافته است.
تغييــر از موضع منفعــل به موضع 
اســت  فعاالنه از ديگر رويكردهايى 
كه در راســتاى تحول در اين حوزه 
شكل گرفته و به گفته دادستان همدان 
سركشى به محالت و كارخانجات پيرو 

اين رويكرد درحال انجام است.
حسن خانجانى در گفت وگو با همدان 
پيــام از قانون جديدى با عنوان قانون 
كاهش مجازات حبس تعزيرى سخن 
مى گويد كه براســاس آن بسيارى از 
مجازات حبســى كه در قوانين فعلى 
وجود دارد، كم مى شــود؛ براى مثال 
حبس ابد در مجازات هاى تعزيرى كال 
حذف شده و ديگر موضوعى با عنوان 
مجازات حبس ابــد در مجازات هاى 

تعزيرى نخواهيم داشت.
 اساس حركت در دوره جديد قوه 
است،  شده  عنوان  قضاييه «تحول» 

رويكرد استان در اين باره چيست؟
درحال حاضر  قضاييــه  قوه  كه  رويكردى 
انتخــاب كرده، تغييــر از موضع منفعل به 

موضع فعاالنه است.
يعنى بــا توجه به تأكيد ويــژه رئيس قوه 
قضاييه ما براى حل و پيگيرى مســائل از 
رويكــرد دادخواســت محورى به حالت 
فعال حركت كنيم. بر اســاس اين رويكرد 
تا زمانى كه شــكايتى از ســوى اشخاص 
مطرح نمى شــد، اصوال تشكيالت قضايى 
مداخله اى نمى كرد اما درحال حاضر همين 
مباحث حقوق عامه، پيشــگيرى از وقوع 
جرم كه به شدت، دقت و سرعت بيشترى 
از سوى مراجع قضايى پيگيرى مى شود بر 
اساس همين موضع فعاالنه است.همچنين 
سركشــى به محــالت، كارخانجات پيرو 
رويكرد تحولى قــوه قضاييه درحال انجام 
است. البته اين روند شامل مسائلى مى شود 

كه جنبه عمومى آن معموال غالب است.
قضاييه  قــوه  رويكرد  دربــاره   
و  جايگزين  حبس  مجازات  بر  مبنى 
نقش قاضى ها در اين زمينه توضيح 

بفرماييد؟
قانــون كاهش مجازات حبــس تعزيرى، 
قانون جديدى است كه در روزنامه رسمى 
26 خرداد منتشــر و ابالغ شــده و از 11 
تيرماه الزم االجرا است. اين قانون بسيارى 
از مجازات حبســى را كه در قوانين فعلى 

وجود دارد، كم كرده است؛ مانند حبس ابد 
كه در مجازات هاى تعزيرى كال حذف شده 
و ديگر موضوعى به عنوان مجازات حبس 
ابــد در مجازات هاى تعزيرى وجود ندارد.

البته مجازات هايى كه از باب حدود باشد، 
بحثش جداســت اما در بحث تعزيزى كال 
منتفى شده و به مجازات درجه يك تبديل 

شده است.
در بســياى از جرايم هم مجازات يك يا 2 
درجه كاهش يافته است، معتقديم اين روند 
سبب مى شود حدود 40 درصد از زندانيان 
و محكومــان آزاد و يا اينكــه با تخفيف 
حبس شان  يعنى  شــوند؛  مواجه  مجازات 
با توجه به رويكرد قانون چون مســاعد به 
حال متهم هست، تخفيف پيدا مى كند. پس 
از 11 تيرماه پرونده هاى درحال اجرا را به 
دادگاه مى فرستيم و تقاضا مى دهيم مجازات 
حبس شان را كمتر كنند. براى مثال برخى 
مجازات ها از 15 ســال به 10 سال كاهش 

مى يابد.
  با توجه به تأكيــد مقام معظم 
رهبــرى، قرار اســت مجتمع ويژه 
اقتصادى در كشــور راه اندازى شود؛ 

لطفا در اين باره توضيح دهيد؟
راه انــدازى دادگاه هــاى تجــارى يكى از 
رويكردهايى اســت كه مقام معظم رهبرى 
بر آن تأكيد داشــتند؛ در اســتان نيز پيگير 
راه اندازى مجتمع اقتصادى هستيم تا مسائل 

فعاالن اقتصادى در يك مجتمع خاص مورد 
بررسى قرار بگيرد.

دادگاه تجارى يعنى مشكالت و پرونده هاى 
مربــوط به حوزه اقتصاد و تجارت در يك 
دادگاه خاص توســط يك قاضى مسلط و 
آگاه به مســائل اقتصادى و تجارى بررسى 
شود.احتماال از نظر مشاوران و كارشناسان 
اقتصادى نيز بهره گرفته مى شود تا كم ترين 
لطمه را براى مسائل اقتصادى كشور به دنبال 
داشته باشد. راه اندازى اين مجتمع فعال در 
حد نظريه اســت تا تبديل به قانون شود، 
هرچند در تهران راه اندازى شده و بايد ديد 
سياست كالن كشورى در اين زمينه چگونه 

خواهد بود.
 با توجه به نامگذارى امســال از 
ســوى مقام معظم رهبرى به عنوان 
«ســال جهــش توليــد» در حوزه 
حمايت از بخش خصوصى استان و 

سرمايه گذارى چه برنامه اى داريد؟
خيلى مشــتاق هستيم مســائل مربوط به 
كارخانجات راكد و غيرفعال را بررســى و 

حل كنيم. ان شاءا... ورود پيدا مى كنيم.
 در استان آمار تخلفات 

در قوه قضاييه چگونه است؟
در زمينه مفاســد قضايى پرونده خاص يا 
شاخصى در استان نداريم، مراجع نظارتى 
مرتب نظارت مى كننــد اما تاكنون موردى 

منعكس نشده است.

 چقدر توجه بــه مطالبات مردم 
مدنظر شماست؟

اگــر مردم به ما مراجعــه كنند و مطالبه اى 
داشته باشند قطعا وظيفه خود مى دانيم كه 
پيگير باشيم، هر شــخصى هم كه تاكنون 
مراجعه كرده پيگير موضوعش شــديم يا 
حداقل به اداره مربوطــه منعكس كرديم؛ 

معتقديم در اين زمينه كوتاهى نشده است.
 نرخ عوارض آزادراه 

همدان- ساوه به كجا رسيد؟
اين پرونده يك موضوع كشــورى است؛ 
بنابراين تصميمات كشورى هم درباره آن 
اتخاذ مى شود، البته سال گذشته كه معاونان 
وزيــر به همدان آمدند، قول دادند ســطح 
پيمايش رعايت شــود و تا پايان شهريور، 
الكترونيكى شــدن دريافت عوارضى اين 
مسير اجرايى گردد. از آنجايى كه  اين كار 
در دســت تهران است ما پيگير هستيم كه 
حداقل ســطح پيمايش براى استان اعمال 

شود.
دربــاره  دادگســترى  ورود   
چگونه  كوه خــوارى  و  زمين خوارى 

خواهد بود؟
هر موردى باشــد برخــورد مى كنيم راه و 
شهرســازى طبق دستورى كه داديم مرتب 
رفــع تصــرف مى كنند، اگر مــوردى هم 
گزارش شود از طريق ساير ضابطين ورود 

مى كنيم.

 چرا همدان بيشترين زندانيان را 
در غرب كشور دارد؟

اين موضوع داليل مختلفى دارد، شــدت 
برخورد در حوزه مواد مخدر خود به خود 
سبب مى شد آمار زندانيان افزايش پيدا كند 

اما اين رويكرد درحال تغيير است.
 ورود دادگســترى درباره گرانى 

مسكن چيست؟
سراسر كشــور با مشــكل گرانى مسكن 
مواجه است، رســيدگى به اين موضوع بر 
عهده دستگاه هاى متولى چون استاندارى، 

راه و شهرسازى و شهردارى ها و ... است.
ما نيز در جلسه اى به اين جمع بندى رسيديم 
كه در ارتباط با اجاره بها مداخله كنيم، ساير 
قسمت ها مستلزم ساختارهاى ديگرى است 

كه فعال فراهم نيست.
بنابراين هفته گذشته درباره اجاره بها تصميم 
گرفتيم كه افزايش بيش از 25 درصد آن در 
استان ممنوع شود. البته اين ايده در برخى 
استان ها چون ايالم و كرمان با درصدهاى 

مختلف درحال اجرا است.
همچنين روز گذشــته رئيس جمهور نيز 
در ســتاد ملى كرونا تصميمــى مبنى بر 
تعيين سقف حداكثر افزايش 25 درصدى 
اجــاره بها با اصالحــات، تعيين ضوابط 
و شــروطى را براى كالن شهرها بيش از 
25 درصد و در بقيه شــهرها بيش از 15 

درصد مصوب كرد.

نيلوفر بهرمندنژاد »
وقف سنت حسنه اى اســت كه در تمام ادوار تاريخ 
برخى انسان هاى نيك انديش به آن عمل كرده  و پرونده 
اعمال خويش را تا قيامت باز گذاشته اند تا ديگران از 

فوائد آن بهره مند شوند.
كلمه انفاق و مشتقات آن به معناى بخشش، چندين بار 
در قرآن ذكر شده است كه بيانگر ارزش و اهميت اين 

موضوع مهم است.
فارق از هر نوع گرايش كسانى به انفاق و وقف روى 
مى آورند كه دغدغه مند هستند و نمى خواهند همه ى 
آنچه را كه دارند تنها براى خود و بازماندگانش بماند 
بلكه آن را با بخشى از جامعه ى بشرى و هم نوعانشان 
قسمت مى كنند البته به شكلى كه بهره مندان تا هميشه 
از آن بهره مند باشند پس وقف هيچگاه از بين نمى رود.

  مفهوم اصلى وقف
واژه وقف را با لغت يا عبارات گوناگون تعريف 
كرده اند كه همه آنها داراى معانى جامع و مشتركى 

هستند.
وقــف عبارت از حبس كــردن عين ملك و مصرف 
كردن منافع آن در راه خداســت و در اصطالح قانون 
مدنى، حبس عين ملك و شــئ، زمين و ساختمان و 
جارى كردن منفعت آن بر حسب نيت واقف و وقف 

كننده تعريف شده است.
به طور مثال وقتى مى گوييم زمين را به مساكين وقف 
كرديم، يعنى زمين را در راه خدا و تامين نياز نيازمندان 
حبس كرديم و در اينجا وقف به معنى حبس اســت. 
بــه عبارت ديگر آن مال را از اختيار خود و غير خود 
خارج كرده و در اختيار وقف قرار مى دهيم تا منافع آن 
براى هميشه در راستاى تامين نياز نيازمندان مصرف 

شود و اصل آن تا هميشه باقى بماند. 
  اركان مهم وقف 

وقف از 6 ركن مهم تشكيل مى شود:
■ واقف: همان كسى است كه مالى را وقف مى كند

■ مال موقوف: مالى است كه وقف مى شود
-موقوف عليه: كسى يا كســانى كه مال بر آنها وقف 

شده است

■ نيت: آنچه كه واقف قصد تحقــق آن را دارد يا به 
عبارتى دغدغه ى اوست

■ قبض: قبض به معناي در اختيار گرفتن مال اســت، 
به نحوي كه امكان تصرف دلخواه يا مورد توافق طرفين 

عقد وجود داشته باشد
■ اقباض: واقف براى نيتى كه كرده اســت بايد طبق 

نيت خود كار مربوطه را انجام دهد
  شرايط انتقال مال موقوفه 

كســى كه در موقع حيات خود امالكى داشته و وقف 
كرده است بايد 3 شرط را رعايت كند.

1- پس از وقف بايد آن را در اختيار متولى قرار دهد 
(ولى مى تواند شــرط كند تا زمانى كه زنده است در 

اختيار خودش باشد)
2-پس از وقف حق فروش مال وقف شده را ندارد.

3-بيش از 3 سال اجاره داده نشود.
  اداره اوقاف و امور خيريه در يك نگاه

اداره كل اوقاف و امور خيريه استان همدان با 6 اداره 
تابعه و 2 نمايندگى در شهرســتان ها وظيفه  مديريت، 
نظارت و اداره  موقوفات و بقاع متبركه اســتان را بر 

عهده دارد.
تعداد موقوفات استان 3 هزار و 334 موقوفه و تعداد 
رقبات 48 هزار و 370 رقبه اســت. رقبه به امالك و 
دارايى هايى گفته مى شود كه متعلق به موقوفه هستند 
و درآمد آنها صرف اداره  موقوفه و اجراى نيات واقف 
مى شود. بقاع متبركه  استان همدان 231 مورد است كه 
برخى از آنها به عنوان بقاع شاخص و مدفن فرزندان 

بالفصل امامان معصوم(ع) شناخته شده اند. 
موقوفات اســتان همدان شــامل مســاجد، حسينيه، 
بيمارستان، مجتمع هاى مسكونى، زمين هاى كشاورزى، 
امامزادگان و بقاع متبركه، دارالقرآن، مدرســه علميه، 
زينبيه، مدرسه علميه و... مى باشد كه تعداد آن 3 هزار 

و 426 است.
عمدتا موقوفات داراى متولى مى باشــد و آنهايى كه 
متولى ندارند طبــق قانون اداره اوقاف به عنوان متولى 
آنها شناخته مى شود. با فرض اينكه يك موقوفه متولى 
دارد، هرگونه دخل و تصرف در عين موقوفه و صرف 

منافــع وقف بايــد زيرنظر متولى 
شــرعه موقوفه و به صالح وقف 

باشد و خالف آن جايز نيست.
هرگونه تصرف در موقوفه بايد با 
اجازه و زيرنظر متولى شــرعى و 
قانونى باشد و فقط بودن يك متولى 
همچنين هرگونه  و  اســت  كافى 
اســتفاده و بهره بــردارى از وقف 
بايــد زيرنظر متولــى و در جهت 
نيت واقف و صالح موقوفه باشد. 

موقوفات داراى شخصيت حقوقى مستقل هستند و در 
اين خصوص قانون از آنها حمايت مى كند.

 موقوفات شاخص استان همدان 2 مورد است: موقوفه 
بهاءالملك و موقوفه سيف الدوله كه هريك داراى ابعاد 
گسترده اقتصادى، فرهنگى، درمانى، خدماتى هستند 
و سبب شــده اين 2 موقوفه، شاخص باشند.موقوفه 
درمانــگاه بهاءالملك واقــع در اعتماديه، بزرگ ترين 
موقوفه همدان به شــمار مى آيد و نيت واقف آن دارو 
و درمان اهالى 32 روستا در استان است. براى اطالع 
بيشتر از وضع موقوفات استان با يكى از رؤساى اداره 

كل اوقاف گفت وگويى داشتيم.
رئيس اداره تحقيق و شــعبه حقوقــى درگفت وگو 
با همدان پيام درباره وظايف و ســاختار اين شــعبه 
بيان كــرد: اداره تحقيق از 2 واحــد حقوقى و واحد 
حسابرسى تشــكيل شده است كه هر يك وظايف و 

اختياراتى را در اين شعبه بر عهده دارند.
 از وظايف واحد حسابرســى مى توان رســيدگى به 
درآمــد و هزينه موقوفات و بقــاع و اماكن متبركه و 

مؤسسات و انجمن هاى خيريه  اشاره كرد.  
 همچنين از وظايف واحد حقوقى مى توان به تحقيق 
در رســيدگى و اعالم نظر درباره تشــخيص متولى، 
ناظر، موقوف عليه موقوفات و اظهارنظر درباره تطبيق 
مصارف درآمد موقوفات با مفاد وقف نامه، رسيدگى 
به تعــدى و تفريط و اهمال متوليــان و هيأت امنا و 
ناظران اشــاره كرد. حميد تركمان در ادامه در رابطه با 
متولى و ناظر وقف توضيح داد كه قوانين آن در عقد 

وقف بســيار تأثيرگذار است. متولى 
موظف اســت به همــان ترتيبى كه 
واقف مشــخص كرده است به انجام 
امور بپردازد، البته درصورتى كه واقف 
وظايف را مشــخص نكرده باشــد، 

وظيفه متولى همان امور رايج است.
 متولى و ناظر مى توانند افراد حقيقى 
يا حقوقى باشــند و اگر خود واقف 
فردى را به عنوان متولى تعيين نكرده 
باشــد، اوقاف به طور طبيعى متولى 

موقوفه خواهد شد.
وى درباره هزينه هايى كه صرف امور خيريه در اوقاف 
مى شود، اين گونه اظهارنظر كرد: اوقاف به هيچ عنوان 
نمى تواند ريالى از درآمد موقوف را طبق خواسته هاى 
خود مصرف كند؛ چون هر واقفى براى درآمد موقوفه 
خود نيت گذاشته است و بايد طبق همان نيت مصرف 
شــود، هدف و برنامه ما بر صدور نظريه هاى مصرف 
نيز واقع است و نبايد موقوفه اى بدون نظريه مصرف 
باشد كه بر اين اساس بايد براى همه موقوفات بدون 

وقف نامه، نظريه صادر شود.
تركمان در پايان عنوان كرد: موقوفات توســط متولى 
و ناظرى اداره مى شــود كه خود واقف تعيين مى كند، 
اگــر واقف خودش متولى تعييــن نكند، اين موقوفه 
تحت عنــوان موقوفه متصرفى توســط خود اوقاف 
اداره مى شــود. ما يك اصطالحى تحت عنوان ناظر 
اطالعى و ناظر استصوابى داريم كه در تعريف نظارت 
استصوابى گفته مى شــود نظارتى است كه اقدامات 
متولى با تصويب ناظر انجام مى شود و نظارت اطالعى 
تنها نظارتى است كه بر اقدامات متولى به ناظر اطالع 

داده مى شود.
تركمان در پايان اظهار كرد: مردم درصورت قصد وقف 
با خيال راحت اقدام به وقف اموال خود طبق دغدغه هاى 
خودشان كنند و اداره اوقاف با تمام توان و در كنار آنها 
خواهد بود و به وظيفه  خود در راســتاى كاهش فقر و 
تســهيم اموال خصوصى و بهره مند كردن همه ى آحاد 

جامعه از نعمت هاى خداوند عمل خواهد كرد. 

دادستان همدان با اشاره به سال جهش توليد تاكيد كرد

حمايت از واحدهاى توليدى 
براى بازگشت به كار

با زمين  خواران و كوه خواران برخورد مى كنيم
پيگير راه اندازى مجتمع قضايى اقتصادى هستيم

حمايت از كارخانه هاى راكد و غيرفعال براى بازگشت به توليد

براى انجام 
تست سرولوژى كرونا
 اصرار نداشته باشيد

 يك متخصص بيمارى هاى عفونى، درباره تست 
ســرولوژى كرونا اعــالم كرد كه اين تســت براى 
تشــخيص بيمارى كاربردى نــدارد و تنها مى تواند 

كاربرد اپيدميولوژى داشته باشد.
مســعود مردانى در گفت وگو با ايسنا، درباره شرايط 
استفاده از تســت ســرولوژى كرونا، گفت: تست 
ســرولوژى كرونا براى تشــخيص و درمان بيمارى 
كوويد19 اهميتى ندارد؛ تنها اســتفاده اين تست ها 
براى بررسى وضعيت اپيدمى و اپيدميولوژى است. 
بيماران با مشاهده تب و لرز، بدن درد، اسهال و... اگر 
تست ســرولوژى (خونى) انجام دهند با تست صد 
درصد منفى روبه رو مى شوند و تنها پول خود را هدر 
مى دهند. در مرحله تشخيص بيمارى تست مولكولى 
يا PCR ارزشمند است و تست سرولوژى ارزشى 

براى تشخيص نخواهد داشت.
وى افزود: آنتى بادى هاى عليــه بيمارى حداقل 14

تــا 21 روز پس از بروز كوويــد_19 در بدن ايجاد 
مى شــود، از اين رو براى تشــخيص بيمارى مؤثر 

نخواهد بود. 
مردانى تأكيد كرد: تست سرولوژى براى افرادى كه 
بر اساس تشخيص ها به بيمارى كرونا مبتال بوده اند 
و مى خواهند پس از بهبود مطمئن شوند بيمارى شان 
واقعا كرونا بوده و يا ممكن است پس از مدتى مجددا 
به بيمارى مبتال شوند، مؤثر است. البته اين تست در 

اين شرايط نيز بايد با تشخيص پزشك انجام شود. 
وى بــا بيان اينكه كيت هاى تســت ســرولوژى 
توســط يك شــركت دانش بنيان در كشــورمان 
توليد مى شــود،  تصريح كرد: اين كيت ها با قيمت 
مناســب در اختيار آزمايشگاه ها قرار گرفته است 
و هزينــه انجام آن نيز حــدودا صد تا 150 هزار 

است.  تومان 
اين متخصص بيمارى هاى عفونى ادامه داد: يكى از 
مشــكالت اين اســت كه فرد پس از انجام آزمايش 
اشتباه ســرولوژى براى تشخيص كرونا كه فايده اى 
هم نخواهد داشــت و جواب منفى خواهند گرفت،  
تصور مى كنند به كرونا مبتال نيستند و ممكن است با 
رعايت نكردن نكات بهداشتى سبب انتقال ويروس 

به سايرين شوند. 

رئيس اداره تحقيق و شعبه حقوقى:

 اوقاف نمى تواند درآمد موقوف را طبق خواسته هاى خود مصرف كند
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شور و شوق خبرى در استان كم فروغ است
مهدى ناصرنژاد »

 چند ماهى اســت بالى ويروس كرونا در جهان مزيد بر علت ها 
و مشكالت اجتماعى و اقتصادى فراوانى در كشور خودمان هم شده 
اســت، به همين دليل اســت كه اخبار مربوط به بحران كرونايى و 
پرداختن رسانه هاى كشور به اين مشكل جهانى و در كنار آن توجه 
افكار عمومى به نابه ســامانى هاى شديد اقتصادى در جامعه داخلى، 
ديگر رويدادها و تحوالت معمول را به شــدت تحت تأثير قرار داده 
و بى گمان بســيارى كارهاى مهم در چرخه اجرايى كشورمان نيز از 
نگاه خبرى و اطالع رســانى مغفول مانده است و چنانچه منصفانه و 
دور از تعصبات حرفه اى به اين نقصان سراسرى بنگريم، بايد گفت 
اين رويكرد ناخواســته رسانه اى در جامعه استان خودمان پررنگ تر 

به نظر مى رسد!
بايــد اذعان كنم خود من كه بيشــتر براى آگاهــى و آمادگى اذهان 
عمومى نسبت به خطرات كرونا، بخش عمده فرصت هايم را به اين 
موضوع اختصاص داده ام و يا تحت تأثير گرانى هاى لجام گســيخته 
قيمت هــا مطالب زيــادى نوشــته ام، به تازگى دچار اين احســاس 
ناملموس شــده ام كه قلمم از آلودگى رنگ و تركيب با موضوعات 
اين چنينى به شدت افسردگى گرفته و خودم نيز وقتى مى خواهم روى 
موضوعات كرونايى و گرانى هاى خســته كننده تمركز كنم، به شدت 
دچار سرگيجه مى شــوم و حس و حال نوشتن را از دست مى دهم. 
از سوى ديگر ما قديمى ها عادت داريم با نوشتن نفس بكشيم، يعنى 
اگر اتفاقى بيفتد و نتوانيم بنويسيم، گويى ُشش مان را يك آدم از خدا 
بى خبر از ســينه بيرون كشيده باشد و بگويد: «حق ندارى بنويسى!». 
در چنيــن حال و هــواى برزخى بود كه به فكرم رســيد در مقابل 
اخبار خاكسترى، كمى هم براى فعاليت هاى خدمات رسانى حداقل 
در اســتان خودمان وقت بگذارم كه آيا در سايه شوم كرونا، فعاليتى 
هم در اســتان جارى هست يا نه؟! اين گونه بود كه تصميم گرفتم با 
مســئول اصلى برنامه ريزى و توسعه در اســتان تماس بگيرم. ظاهر 
پورمجاهد، معاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع استاندار 

همدان همان شخصى است كه مى شناسم.
به يقين پورمجاهد قديمى ترين مدير دولتى در استان است و مى شود 
گفت او تاريخ زنده تحوالت سياســى و اجرايى و خدمات عمرانى 
انقالب در اســتان همدان به شمار مى آيد و انســان وارسته و مدير 
بى حاشيه اى است كه تمام عمر اجرايى خود را در مسئوليت متعدد و 
دشوار از مقام فرماندار، حداقل در 3 شهرستان بزرگ استان، رياست 
سازمانى و معاونت پرمشغله ترين حوزه استاندارى گذرانده و تاكنون 
خدمات ارزنده اى در بخش هاى گوناگون صنعت و اشتغال آفرينى و 

عمران و آبادانى از او در استان همدان به يادگار مانده است.
پورمجاهد بهتر از هر مدير و دلسوزى در استان مفهوم توسعه واقعى 

را مى داند و خوب و بد عملكردها را مى شناسد.
صراحتًا به آقاى پورمجاهد مى گويم از خبرهاى كسالت آور خسته ام 

و به اصطالح از ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
خواستم پيش دســتى كنم و از پورمجاهد پرسش كردم، چرا ارتباط 

مديران با رسانه ها كم شده است؟
اما مثل اينكه او خداى ناكرده از برخى رسانه هاى استان تكدر خاطر 
داشته باشــد، پاسخ داد، شــما كجا تحوالت رو به جلوى استان و 
زحمات مديــران در اين اوضاع و احوال دشــوار را پيگيرى كرده 
و پرسش داشــته ايد كه ما پاسخ نداده باشــيم! به ظن صحيح آقاى 
پورمجاهد كه گفت، خبرنگار يعنى پلى براى ارتباط دوسويه جامعه 
و مســئوالن، وليكن گويا اغلب نشريات آنقدر به اخبار حاشيه اى و 
پراكنده مشغول هستند كه موازنه بين انعكاس به حق تحوالت خوب 

و بد به هم خورده است!
 نظر معاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع اســتاندار اين 
اســت كه جامعه حق دارد از تمام رويدادها و وجود مشكالت آگاه 
باشــد و رويكردهاى خود را انتخاب كند و مديران نيز وظيفه دارند 
خود را در جريان مسائل روز جامعه از زبان و قلم رسانه قرار دهند 
و براى پاسخگويى به افكار عمومى آمادگى داشته باشند، وليكن در 
همان اندازه كه مشــكالت مردم را اذيت مى كند، مسئوالن و مديران 
نيز از برخى جوسازى ها و حاشيه پراكنى ها نسبت به معدودى رسانه 
و خبرنگار دلزده مى شوند! چون مشاهده مى شود عملكرد و خدمات 
دســتگاه هاى اجرايى اســتان و مديران خادم به حاشــيه مى رود! به 
گفته اين معاون اســتاندار، آيا مردمى كــه از تحوالت مثبت جامعه 
خود خوشحال و اميدوار مى شــوند، حق ندارند از مجارى درست 
در جريان اخبــار و عملكردها قرار بگيرند و قضــاوت كنند؟ البته 
آقــاى پورمجاهد در اين باره مصداق هاى عينى هم داشــت و برايم 

بازگو كرد. 
انصافًا با شــناختى كه از چنين مرد عمل و اجرا سراغ دارم به او 
و ديگر مديــران صادق و خدمتگزار كه خوشــبختانه تعداد آنان 
در استان بسيار اســت، بايد حق داد كه در مقام خود از رسانه ها 
و حتى قشــرهايى از مردم، مطالبه گر هم باشــند! انصاف بر اين 
اســت كه بدانيم اگرچه جامعه بــراى حركت و حيات لزومًا بايد 
به دســته هاى مختلف تقســيم بندى شــود و به هر كس وظيفه اى 
واگذار مى شــود اما هر كس در هر مقــام و وظيفه بايد صداقت 
و شــجاعت روبه رو شــدن با واقعيت ها را داشته باشد و عواقب 
عملكرد خويش را بپذيرد، فرقى ندارد يك انســان عادى باشى يا 

خبرنگار و يا يك مسئول ارشد!!!

ساخت يك سامانه  شبيه ساز واقع گرا 
به دست محققان MIT براى آموزش 

خودروهاى خودران

 محققان انســتيتو فناورى ماساچوســت موفق به ســاخت يك 
سيســتم شبيه سازى شــده اند كه به كمك هوش مصنوعى مى تواند 
براى آموزش خودروى خودران در شــرايط خاص و پيچيده مورد 

استفاده قرار گيرد.
شبيه ســازها ســال ها اســت كه براى آموزش راننــدگان، خلبانان 
و فضانوردان مورد اســتفاده قرار مى گيرند و اكنــون از آن ها براى 
آموزش خودروى خودران نيز اســتفاده مى شود و سيستم جديدى 
كه توسط محققان انستيتو فناورى ماساچوست (MIT) ساخته شده، 

اميدبخش ترين مورد كنونى است.
در سيســتم شبيه ســازى تركيــب و تبديل تصوير مجــازى براى 
خودمختارى (VISTA) خودروهاى خودران مجبور نيستند به طور 
مستقيم وارد خيابان واقعى شوند. در عوض آن ها مى توانند از طريق 
دنياى مجازى ايجاد شــده همراه  با تعداد نامحــدودى از امكانات 

فرمان دهى، حركت كنند.
 (edge case) ــراى شــرايط خــاص ــژه ب ــاورى به وي ــن فن چني
ــور  ــا مجب ــوه ي ــد تصــادف بالق ــادر مانن ــد اســت؛ حــوادث ن مفي
شــدن بــه تــردد در مســيرهاى خــارج از جــاده يــا آفــرود از جملــه 
ــود. در  ــه مى ش ــاص گفت ــرايط خ ــه آن ش ــه ب ــت ك ــواردى اس م
ــترس  ــى در دس ــاى واقع ــى از دني ــات كامل ــرايط، اطالع ــن ش اي
نيســت تــا خودروهــاى خــودران بتواننــد از آن هــا به عنــوان مــدل 

آمــوزش اســتفاده كننــد. 
ــال راحــت  ــا خي در داخــلVISTA ، ايــن رويدادهــا مى تواننــد ب

تجربــه شــوند.
هنگامــى كه كنترل گر خودروى بدون راننده در داخل شبيه ســازى 
قــرار مى گيرد، فقط مجموعه داده هاى كوچكــى از رانندگى واقعى 
انسان به آن  داده مى شــود. كنترل كننده بايد خود بياموزد كه چگونه 
برســد و براى مســافرت بيشتر  B به A با خيال راحت از نقطه ى

پاداش مى گيرد.
هنگامى كه كنترل گر خودروى خودران اشتباه كند، سيستم از آنچه با 
عنوان يادگيرى تقويت كننده شناخته مى شود، براى آموزش كنترل گر 
خودروى خودران استفاده مى كند تا دفعه بعدى انتخاب بهترى داشته 
باشد. كنترلر به تدريج مى تواند بدون تصادف براى مدت طوالنى ترى 

رانندگى كند.
الكســاندر امينــى، دانشــجوى دكتــراى آزمايشــگاه علــوم كامپيوتــر 
دراين زمينــه   MIT دانشــگاه   (CSAIL) مصنوعــى  هــوش  و 

مى گويــد:
جمع آورى داده در اين موارد حاشــيه اى(موارد خاص) كه انسان ها 
در جاده تجربه نمى كنند، دشــوار اســت. با اين حال، در شبيه سازى 
ما، سيســتم هاى كنترل مى توانند آن شرايط را تجربه كنند، خودشان 
بياموزند كه طبق آن شرايط بهبود يابند و هنگام استقرار روى وسايل 

نقليه در واقعيت، كارا بمانند.
 پيــش از ايــن از موتورهــاى شبيه ســازى بــراى آمادگــى و 
آمــوزش خودروهــاى خــودران اســتفاده شــده اســت؛ امــا معمــوالً 
اختالف هايــى بيــن دنيــاى مصنوعــى شبيه سازى شــده توســط 
هنرمنــدان و مهندســان بــراى شبيه ســاز و دنيــاى واقعــى در 

ــود دارد. ــارج وج خ
درباره VISTA، شبيه ساز توســط داده ها هدايت مى شود؛ بنابراين 
عناصر جديد مى توانند از داده هاى واقعى تركيب شــوند. از شــبكه 
عصبــى حلقوى) نوعــى AI كه معمــوالً براى پــردازش تصاوير 
استفاده مى شود)، براى ترســيم صحنه اى سه بعدى و ايجاد نمايش 
فوتورئاليســتى استفاده مى شــود كه كنترل كننده  خودروى خودران 

مى تواند به آن پاسخ دهد.
ساير اشياى متحرك در صحنه، از جمله خودرو و افراد نيز مى توانند 
توسط شبكه هاى عصبى مجهز به VISTA، ترسيم شوند. اين نوعى 
تغيير نسبت به مدل هاى آموزش سنتى است كه يا از قوانين تعريف 
شــده توسط انسان پيروى مى كنند يا سعى مى كنند از آنچه رانندگان 

انسانى انجام مى دهند، تقليد كنند.
امينى مى گويد: ما در اســاس مى گوييــم، اينجا محيطى وجود دارد. 
شما مى توانيد هر كارى را كه مى خواهيد انجام دهيد. به وسايل نقليه 

برخورد نكنيد و داخل خطوط بمانيد.
ــوب كار  ــز خ ــل ني ــاورى در عم ــن فن ــه اي ــد ك ــر مى رس به نظ
ــا  ــل) ب ــر (6/214 ماي ــزار كيلومت ــه 10 ه ــرى ك ــد؛ كنترل مى كن
VISTA آمــوزش ديــده و روى خــودروى خــودران واقعــى 
ــاى  ــت در خيابان ه ــال راح ــا خي ــت ب ــود، توانس ــه ب ــد يافت پيون
مســيرى كــه از پيــش نديــده بــود، حركــت كنــد و از موقعيت هــاى 
ــودن نيمــى از خــودرو از جــاده)  ــرون ب ــد بي تصــادف بالقوه(مانن
ــى  ــتم، معرف ــن سيس ــدى در اي ــه بع ــد. مرحل ــرون آي ــربلند بي س
پيچيدگى هايــى ماننــد آب وهــواى بــد يــا رفتــار نامنظــم و متغيــر 

ــه اســت. ــاير عناصــر موجــود در صحن توســط س
مقاله اى كه به تشريح اين سيســتم مى پردازد در نشريات رباتيك و 
اتوماسيون IEEE منتشر شده است و در كنفرانس  بين المللى آينده 

در زمينه  رباتيك و اتوماسيون ICRA ارائه خواهد شد.

معاون وزير راه و شهرسازى:
قيمت مسكن واقعى نيست

 در شــرايطى كه معامالت مسكن كاهش پيدا كرده، قيمت افزايش يافته كه اين نشان 
مى دهد رشد قيمت ها غيرواقعى و متأثر از تالطمات بازارهاى رقيب است.

معاون وزير راه و شهرسازى گفت: شرايطى كه هم اكنون در بازار مسكن حاكم است ربطى 
به حوزه درون بخشى ندارد و از بازارهاى رقيب نشأت گرفته است.

محمود محمودزاده به ايســنا گفت: اگر به آمار دقت كنيــم، مى بينيم كه خريد و فروش 
مسكن كم شده ولى در عين حال با افزايش قيمت مواجه هستيم، درحالى كه رابطه اين 2 

مؤلفه بايد مستقيم باشد.
محمــودزاده تصريح كرد: وقتى خريد و فروش پايين مى آيــد و در عين حال قيمت باال 
مى رود، نشان مى دهد كه اين اعداد غيرواقعى و متأثر از تالطمات بازارهاى موازى است.

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازى درباره راهكارهاى وزارتخانه براى كنترل 
بازار مســكن گفت: وزارت راه و شهرسازى براى ساماندهى به وضعيت بخش مسكن از 

بيش از يك سال پيش پويايى داشته و به تازگى اقدام اضافه ترى انجام نداده ايم.
وى خاطرنشــان كرد: در طرح اقدام ملى مســكن كارها آغاز شده و خوشحاليم كه ساير 
مراجع هم به حوزه مســكن توجه مى كنند، طرح ها را مى شــنوند و اگر نظرات اصالحى 

دارند، بيان مى كنند تا بتوانيم از آن ها بهره بگيريم و برنامه هاى خود را تكميل كنيم.

محمودزاده، طرح اقدام ملى توليد و عرضه مسكن، كمك به ايجاد تحرك براى پروژه هاى 
نيمه كاره بخش خصوصــى و اجاره دارى حرفه اى را از جملــه برنامه هاى وزارت راه و 

شهرسازى برشمرد.
متوســط قيمت هر متر مربع مسكن شهر تهران در خردادماه 1399 بالغ بر 18/95 ميليون 
تومان بوده كه نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه سال گذشته به ترتيب معادل 11/6 و 42/5 

درصد افزايش نشان مى دهد.
بر اساس اعالم بانك مركزى، همچنين تعداد معامالت آپارتمان هاى مسكونى شهر تهران 
در خردادماه سال 1399 به ده هزار و 800 واحد رسيد كه در مقايسه با ارديبهشت امسال 

4/7 درصد كاهش يافته و نسبت به خرداد پارسال 80/1 درصد افزايش داشته است.

 براســاس تصميم ستاد تنظيم بازار كشور 
قيمت مرغ 15 هزار تومان درنظر گرفته شده 
و هر اســتان به فراخور شرايط اجازه دارد تا 
5 درصد افزايش يا كاهش داشته باشد. اما در 
همدان همان قيمت 15 هزار تومان براي هر 

كيلو مرغ درنظر گرفته شد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان با اشــاره به اينكه قيمت مرغ در ساير 
استان ها 15 هزار و 750 تومان است، اظهار 
كرد: همدان قيمت 15 هزار تومان را رعايت 
كرد، درحالى كه براساس مصوبه دولت قيمت 

مرغ 15 هزار و 750 تومان بوده است.
حميدرضا متين ادامه داد: در ماه هاى گذشته 
قيمت مرغ در بازار به 9 هزار تومان رســيده 
بود و به دليل كرونا هم كســى مرغ نمى خريد 
و مرغــداران زيان شــديدى  دادنــد. بر اين 
اســاس و در راســتاى حمايت از مرغداران 
دولت تصميم گرفت درصدى به قيمت مرغ 

اضافه شود.
متين به ايسنا گفت: قيمت مرغ در ذهن مردم 
9 هزار تا ده هزار تومان بوده و به همين دليل 
احساس مى شود قيمت افزايش زيادى دارد، 
درحالى كه نرخ مــرغ 12 هزار و 500 تومان 
بوده كه با تصميم تنظيم بازار، قيمت 15 هزار 

تومان درنظر گرفته شد.
وى با بيان اينكــه درحال حاضر التهابى براى 
خريد مرغ در بازار وجود ندارد، خاطرنشــان 
كرد: در روزهاى گذشته مرغ منجمد به قيمت 
13 هــزار و 300 تا 13 هــزار و 700 تومان 
در بازار همدان توزيع شــد اما مردم استقبالى 

نداشتند.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان با اشــاره به توزيع ده تن مرغ منجمد 
در بازار روز يكشنبه نيز يادآور شد: بيش از 2
هزار تن مرغ منجمد در استان دپو شده است 

كه بايد به تدريج خارج كنيم.
وى تصريــح كرد: 11 واحــد بيش از قيمت 
مصوب تنظيم بازار به فروش مرغ اقدام كرده  

بودند كه بالفاصله با آنها برخورد شد.
اين مقام مســئول با بيان اينكه بازار متالطمى 
در زمينه محصوالت مصرفى خانوار نداريم، 
افزايش قيمت ها  خاطرنشــان كرد: با وجود 
بــازار متالطمــى در زمينه ســبد غذايى و 

محصوالت مصرفى خانوار نداريم.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان با اشــاره به دپوى محصوالت غذايى 
مورد نياز سبد خانوار، بيان كرد: دپوى بسيار 
فراوانى از محصــوالت مورد نياز و كاالهاى 
اساسى ســبد خانوار در استان وجود دارد اما 
مانند سال گذشته مردم ميل چندانى به خريد 

ندارند.
متين افــزود: درحال حاضر انبارهاى اســتان 
پر اســت و موجودى انواع شــوينده، برنج، 
ماكارانى و مرغ و ساير كاالهاى اساسى استان 

بسيار باالست.

وى درباره قيمــت حبوبات نيز گفت: قيمت 
لوبيا هزار تومان و عدس 500 تومان كاهش 
قيمت داشته و برنامه دولت در زمينه حبوبات 
واردات اســت اما واردكنندگان همتى براى 

واردات حبوبات ندارند.
وى با اشــاره به اينكه قيمت لوبياچيتى در 
بــازار بين 26 تا 28 هــزار تومان و عدس 
23 تا 24 هزار تومان اســت، خاطرنشــان 
كرد: فروشــگاه كوروش كه لوبيا چيتى را 
به نرخ 38 هزار تومــان و عدس 36 هزار 
تومان مى فروخت كــه پرونده اى براى اين 

شد. تشكيل  فروشگاه 

 امــروزه وجود راه آهن به عنــوان يكى از 
زيرســاخت هاى مهم و تأثيرگــذار در بحث 
توسعه عمومى از جمله اقتصادى مورد توجه 

مديريت ارشد استان همدان قرار دارد.
معاون هماهنگــى امور اقتصادى و توســعه 
منابع استاندار همدان در گفت وگو با خبرنگار 
كشورمان  راه آهن  شــبكه  توسعه  همدان پيام، 
به نقاط اســتان همدان را يك سرمايه گذارى 
هوشــمندانه و هدفمند توسط دولت توصيف 
كرد و افزود: با آمدن خط سراســرى راه آهن 
بــه همــدان ســرفصل جديدى در توســعه 
اقتصادى و به تبع آن توســعه عمومى در اين 
استان آغاز شده است و به همين دليل بسيارى 
برنامه هاى اساســى در حوزه هــاى گوناگون 
توسط بخش هاى دولتى و غيردولتى از جمله 
حمل ونقل عمومى مســافر و بــار با توجه به 
امكان قابل صرفه و اطمينانى نظير شبكه ريلى 

انجام مى شود.
ظاهــر پورمجاهــد اظهار كرد: ايجاد شــبكه 
ريلــى جابه جايى مســافر و بار در اســتان و 
ســرمايه گذارى هاى عظيمى كه در اين بستر 
درحال انجام اســت، درصورتى به بار نشسته 
و ثمربخش خواهد بود كه از تمام ظرفيت هاى 

اين حوزه گسترده استفاده كامل به عمل آيد و 
تمام سازمان ها و شركت هاى اقتصادى به اين 
باور و اطمينان برسند كه شبكه راه آهن با تمام 
توان و كارآمدى خود در اســتان وجود دارد 
و هرآن امكان دسترسى به هر نقطه كشورمان 
بــراى فعاليت هاى اقتصادى از طريق شــبكه 

ريلى ممكن شده است.
وى در ايــن ارتبــاط يــادآور شــد، يكى از 
مجهزترين پايانه هاى مســافرى راه آهن كشور 
در همدان در شرف ساخت است و جانمايى 
مناسب و بسيار راحت از لحاظ دسترسى مردم 
به اين پايانه انجام شــده و پيمانكار و مراحل 

اجرايى اين طرح نيز مشخص مى باشد. 
به گفته وى، تا آماده شدن پايانه جديد مسافرى 
راه آهن، شــهروندان همدانى و هم استانى ها از 
پايانه فعلى كه آن هم با سرعت مراحل تكميلى 
و زيباســازى خــود را مى گذرانــد جابه جا 

مى شوند.
 پــور مجاهــد همچنين گفت: خوشــبختانه 
مديريــت راه آهــن همدان در يكســال اخير 
ايده هــاى ثمربخشــى بــراى بهره گيــرى از 
ظرفيت هاى گسترده شــبكه ريلى در همدان 
اجرا كرده اســت و در ايــن مدت افزون بر 6

هزار تن نهاده دامى با ســفارش شركت هاى 
دولتى و بخش خصوصــى از بنادر جنوبى و 
ديگر نقاط ايران به همدان حمل شــده است 
و اين گامى بزرگ بــراى اعالم حضور فعال 

راه آهن در استان همدان به شمار مى آيد. 
معاون اســتاندار همــدان از اعالم آمادگى و 
برنامه ريزى اســتان براى حمل محموله هاى 
صادراتــى اســتان از جملــه محصــوالت 
زراعى، باغى و دامــى و همچنين توليدات 
كارخانجات سيمان استان و نيز فرآورده هاى 
صنايع غذايــى و مواد معدنى به گمرگات و 
نقاط مرزى كشــورمان سخن گفت و افزود: 

به منظور ســرعت عمل در عمليات تخليه و 
بارگيرى محموله هاى وارداتى و صادراتى و 
همچنين امكان دپوسازى و انبار مطمئن كاال 
در ايســتگاه هاى راه آهن همدان با 2 شركت 
سرمايه گذارى عمده توافق به عمل آمده است 
تا با ايجاد تأسيسات مكانيزه و ماشينى، استان 

را در اجراى اين امر يارى كنند.
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع 
استاندار همدان در ادامه گفت وگو به اين نكته 
مهم نيز اشاره داشت: كه موضوع اطمينان بخشى 
به حيات اقتصــادى و فعاليت كاميون داران و 
فعاالن حوزه حمــل ونقل جاده اى نيز جدا از 
توسعه شــبكه ريلى براى حمل محموله هاى 
صادراتى و وارداتى نيست و بخش بزرگى از 
كار به عهده كاميون داران اســت تا بارگيرى از 
محل كارخانجات و شركت ها و بارانداز ها در 

سطح استان را به انجام رسانند. 
پورمجاهد اظهار اميدوارى كــرد: تا با افتتاح 
قريب الوقــوع خط آهــن همــدان، مالير و 
همچنين اتصال شهرســتان نهاوند به شــبكه 
راه آهن اســتان، تحــول بزرگــى در حيات 
اقتصادى و ايجاد زمينه هاى بيشــتر اشــتغال 

پايدار دراستان اتفاق بيفتد.

ستاد تسهيل احياگر مطالبات بانكى 
شده است

 نبود شفافيت در 
اولويت بندى رفع 
موانع توليد

 جانشين قرارگاه مطالبه گرى دانشجويى 
شــهيد احمدى روشن گفت: ســتاد تسهيل 
بــه احياكننده مطالبات بانكى تبديل شــده، 
به طورى كــه واحد توليدى ورشكســته كه 
توانايى پرداخت وام پيشين را ندارد به ناچار 
وادار به پذيرش وام جديد بانكى مى كند تا 

بتواند وام پيشين خود را تصويب كند.
 عرفــان احســانى اظهار كرد: بــا توجه به 
تصويب قانون ايجاد ســتاد تســهيل و رفع 

موانــع توليد توســط مجلــس و ابالغ آن 
بــراى اجرا بــه دولت اين مصوبه 4 ســال 
در دولت معــوق ماند تا دى ماه ســال 98
آئين نامه اجرايى آن تصويب و الزام آور براى 

دستگاه هاى ذى ربط مى شود.
وى بــه فارس گفت: اين ســتاد كه زيرنظر 
وزرات امور اقتصادى و دارايى شكل گرفته 
در اســتان ها به رياست استاندار و دبير كلى 
رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
شــكل مى گيــرد و از جمله دســتگاه هاى 
يارى رســان ســتاد نمايندگان بانك مركزى 
هســتند كه به توصيه اســتاندار در هر شهر 

انتخاب مى شوند.
جانشــين قرارگاه مطالبه گرى دانشــجويى 
شهيد احمدى روشــن ادامه داد: با توجه به 
گذشت چندين سال از ايجاد ستاد تسهيل و 
رفع موانع توليد در استان همدان و برگزارى 

جلساتى كه در سال هاى گذشته برگزار شده 
اســت، هنوز ابهامات بسيار جدى در شيوه 
كمك رسانى و اجرايى اين ستاد وجود دارد.

وى با بيان اينكــه از جمله ابهامات مى توان 
و  كارخانه  اولويت بنــدى  چگونگــى  بــه 
مشكالت  رفع  براى  ورشكسته  شركت هاى 
اشــاره كرد، گفت: با پيگيرى از استاندارى 
همدان نــوع خاصى از ســازوكار تعريف 
نشده مواجه شده ايم و هر دفعه فقط ليست 

مربوطه به روز رسانى مى شود.
احسانى اظهار كرد: تا زمانى كه نقش اصلى 
را بانك هــا بازى مى كنند، ســتاد تســهيل 
نمى توانــد هيچ گونــه رفع موانعــى براى 

توليدى هاى استان انجام دهد.
وى افزود: ستاد تســهيل و رفع موانع توليد 
امروز به احياكننده مطالبات بانكى تبديل شده 
اســت، به طورى كه واحد توليدى ورشكسته 

كــه توانايــى پرداخت وام پيشــين را ندارد 
به ناچــار وادار به پذيــرش وام جديد بانكى 
مى كند تا بتواند وام پيشــين خود را تصويب 
كند، به عبارتى وام روى وام مى آورد؛ آيا اين 
راه علمى و تجربى رفع موانع توليد است؟

جانشين قرارگاه مطالبه گرى دانشجويى شهيد 
احمدى روشــن اظهار كرد: به اذعان مسئوالن 
استانى برخى پروژه ها توجيه اقتصادى ندارند، 
پس چرا ســهم كمك رســانى به آنهــا  را در 

توليدى هاى ديگر استفاده نمى كنند؟
وى افزود: نبود شــفافيت در اولويت بندى 
شــركت هاى توليدى براى تســهيل و رفع 
موانع موجود موجب ايجاد يك تفكر رانت 
و بى اهميتــى در گزينش هــا را ايجاد كرده 
و محور عملكرد اقتصادى اســتان توســط 
اســتاندارى را متزلــزل و بى برنامه نشــان 

مى دهد.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان:

قيمت مرغ مصوبه كشورى است

اثرات حياتى راه آهن در همدان آشكار مى شود

همدان پیام در کنار شامست!
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رئيس شوراى شهر همدان:
ايده ايجاد «پارك امداد» در صحن شوراى 

شهر همدان بررسى خواهد شد
  رئيس شــوراى شهر همدان گفت: پيشــنهاد جمعيت هالل احمر 
همدان مبنى بر طراحى «پارك امداد» در صحن شــوراى شهر همدان 

بررسى خواهد شد.
بــه گزارش مهر، كامران گردان در صحن شــوراى شــهر همدان گفت: 
به منظور قدردانى از مقام سردار شهيد حاج ميرزا محمد سلگى و با هدف 
حفظ آرمان هاى انقالب و نظام جمهورى اســالمى ايران، بلوار بهشــت، 
حدفاصل ميدان امام حسن مجتبى(ع) تا منطقه سيلو به نام سردار بزرگ 

و بى ادعا نامگذارى مى شود.
گردان افزود: همچنين براى پاسداشــت و قدردانى از تالش كادر درمانى 
و پزشــكى، پرســتاران، بهياران و تمامى نيروهاى خدوم عرصه سالمت 
كــه در خط مقدم مبارزه بــا ويروس كرونا مؤثر واقع شــده اند، خيابان 
حكما، حدفاصل بلوار شاهد و بلوار شهيد مطهرى به منظور همجوارى با 
بيمارستان آموزشى و درمانى بعثت به نام «مدافعان سالمت» مزين شد.

وى در ادامه بر اســاس پيشــنهاد جمعيت هالل احمر همدان مبنى بر 
طراحى پارك موضوعى با موضوع «امداد» در شهر همدان همراه با درنظر 
گرفتن المان هاى آموزشى به منظور آموزش هاى بصرى امدادى و نجات و 
كمك هاى اوليه براى نخستين بار در دنيا، گفت: اين پيشنهاد، ايده بسيار 
خوبى است كه قابليت بررســى در صحن شورا را دارد، از اين رو نيازمند 
طرحى جامع و مناســب بدون آزمون و خطاست كه اگر الگويى در دنيا 

مطرح است، استقبال خواهيم كرد تا ماندگار شود.
 گردان با تأكيد بر طراحى مناســب المان هاى شهرى در حوزه آموزش 
امداد و نجات، ادامه داد: جايگزين كردن المان هاى آموزشى امداد و نجات 
به جاى المان هاى غيردائمى در سطح شهر به ويژه در پارك هاى حاشيه اى 

نيز مى تواند مدنظر قرار گيرد.
وى ضمن قدردانى از همت صادقانه نيروهاى تالشگر جمعيت هالل احمر 
استان به ويژه در حوزه پيشگيرى از ويروس كرونا، گفت: مديريت شهرى 
در مسائل امداد و نجات، آموزش شهروندى، حوادث شهرى تقريباً عملكرد 

مناسبى داشته كه اميدواريم روند مناسب ترى دنبال شود.
  بهره گيرى از ظرفيت نمايندگان مجلس 

براى توسعه استان
نايب رئيس شــوراى شــهر همدان هم در ادامه جلسه با توجه به اينكه 
حميدرضا حاجى بابايى، نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى 
اسالمى، رياست كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس را برعهده 
گرفته است، گفت: اين كميسيون تخصصى از تأثيرگذارترين كميسيون ها 
در مجلس محسوب مى شــود. حميد بادامى نجات گفت: انتظار مى رود 
تمامى مسئوالن اســتان به ويژه حوزه مديريت شهرى همدان از ظرفيت 
حضور رئيس همدانى كميســيون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس، 

حداكثر بهره بردارى را براى توسعه استان و شهر همدان داشته باشند.
وى اظهار كرد: در اين زمينه مى توان ضمن بهره گيرى از ظرفيت موجود، 
نســبت به تعريف كدهاى بودجه اى و تأمين محل اعتبارات مناســب و 

تخصيص آن به ويژه در حوزه مديريت شهرى اقدام كرد.
  همدان امن ترين منطقه از نظر اسكان

رئيس كميســيون اقتصاد، ســرمايه گذارى و گردشــگرى شوراى شهر 
همدان نيز با تأكيد بر اهميت حوزه فعاليت جمعيت هالل احمر، گفت: 
فرهنگ سازى در حوزه امداد و نجات در بين عموم جامعه بسيار اثرگذار 
است؛ از اين رو پيشنهاد مى كنيم ظرفيت مساجد و محل تجمع مردم در 

پارك ها به منظور ارائه آموزش هاى كمك هاى اوليه موردتوجه واقع شود.

آگهى تاسيس، تغييرات شركت
تاســيس موسســه غيــر تجــارى نظــام پزشــكى شهرســتان رزن درتاريــخ 1399/04/04 بــه شــماره ثبــت 76  بــه شناســه ملــى 14009233979 ثبــت و امضــا ذيــل دفاترتكميــل گرديــده كــه 

خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى ميگــردد. 
ــم   ــكى  .ب  - تنظي ــور پزش ــا ام ــط  ب ــاى  مرتب ــا و آئين نامه ه ــا، تصويب نامه ه ــح ، طرحه ــن  لواي ــه  و تدوي ــورتى  در تهي ــر مش ــف  - اظهارنظ ــازمان  : ال ــارات  س ــف  و اختي ــوع :وظاي موض
دســتورالعمل هاى  تبليغاتــى  و آگهى هــاى  داروئــى  و مــواد خوراكــى  و آشــاميدنى  و آرايشــى  و بهداشــتى  و امــور پزشــكى  و اعــالم  بــه  مراجــع  ذى ربــط  . تبصــره  - ســازمان  نظــام  پزشــكى  
موظــف  اســت  حداكثــر ظــرف  مــدت  پانــزده  روز از تاريــخ  وصــول  اســتعالميه ، نظــر خــود را بــه  مراجــع  ذى ربــط  اعــالم  نمايــد . ج  - تدويــن  و تصويــب  مقــررات  و ضوابــط  خــاص  صنفــى  
مربــوط  بــه  اســتاندارد كــردن  تابلوهــا و سرنســخه هاى  موسســات  پزشــكى  و پزشــكان  شــاغل  حــرف  پزشــكى  و وابســته  پزشــكى  . د - اجــراى  برنامه هــاى  آمــوزش  مــداوم  اعضــاء موضــوع  
ايــن  قانــون  در راســتاى  قانــون  آمــوزش  مــداوم  جامعــه  پزشــكى  بــا مجــوز وزارت  بهداشــت ، درمــان  و آمــوزش  پزشــكى . هـــ - صــادر نمــودن  كارت  عضويــت  بــراى  اعضــاء ســازمان  موضــوع  
ايــن  قانــون  . و - رســيدگى  انتظامــى  بــه  تخلفــات  صنفــى  و حرفــه اى  شــاغلين  حــرف  پزشــكى  كــه  عنــوان  جرائــم  عمومــى  را نداشــته  باشــند . ز - اظهارنظــر كارشناســى  در مــورد جرائــم  
پزشــكى  بــه  عنــوان  مرجــع  رســمى  بــه  دادگاههــا و دادســراها .ح  - همــكارى  بــا مراجــع  ذى صــالح  در جهــت  رســيدگى  بــه  تخلفــات  غيرصنفــى  و جرائــم  شــاغلين  بــه  حــرف  پزشــكى  و 
وابســته  بــه  پزشــكى  و اظهارنظرهــاى  كارشناســى  مشــورتى  در ايــن  رابطــه  بــا مراجــع  ذى ربــط  . ط  - همــكارى  بــا مراجــع  ذى صــالح  در جهــت  حفــظ  احتــرام  و شــؤون  پزشــكى  در جامعــه 
ــا مراجــع  ذى ربــط  در جهــت  گســترش  فعاليت هــاى  علمــى  و تحقيقاتــى  و انتشــارات  پزشــكى . ك  - اظهارنظــر و مشــاركت  فعــال  بــه  هنــگام  تعييــن  يــا تجديدنظــر در   . ى  - همــكارى  ب
ــى  كشــور  ــات  درمان ــى  خدم ــون  بيمــه  همگان ــاده  (1) قان ــط  بنــد (8) م ــا در بخــش  غيردولتــى  براســاس  ضواب ــى  بخــش  دولتــى  و تعييــن  تعرفه ه ــات  بهداشــتى  و درمان تعرفه هــاى  خدم
مصــوب  1373/08/03 و همــكارى  بــا مراجــع  ذى صــالح  در اجــراى  آن . تبصــره  - درصــد تعهــد ســازمانهاى  بيمه گــر در قبــال  تعرفه هــاى  فــوق  توســط  شــورايعالى  بيمــه  خدمــات  درمانــى  
همــه  ســاله  تعييــن  خواهــد شــد . ل  - اظهارنظــر و مشــاركت  فعــال  در تعييــن  و يــا تجديدنظــر در ميــزان  ماليــات  و عــوارض  مشــاغل  موسســات  و شــاغالن  حــرف  پزشــكى  و همــكارى  بــا 
ــز پاراكلينيــك  در  ــى  و بهداشــتى  و ديگــر مراك ــا، مؤسســات  درمان ــورد مطب ه ــى  درم ــا و دســتورالعمل هاى  نظارت ــن  آئين نامه ه مراجــع  ذى صــالح  در وصــول  آن  . م  - مشــاركت  در تدوي
بخــش  خصوصــى  . ن  - صــدور پروانــه  اشــتغال  مطب هــاى  پزشــكى  و حــرف  وابســته  و تمديــد آنهــا و مشــاركت  در صــدور پروانــه  مؤسســات  پزشــكى  براســاس  مقــررات  و ضوابــط  وزارت  
بهداشــت ، درمــان  و آمــوزش  پزشــكى  . ق  - عضويــت  در شــوراهاى  گســترش  و برنامه ريــزى  دانشــگاهها و مشــاركت  در تعييــن  ظرفيــت  دانشــگاههاى  دولتــى  و غيردولتــى  . ر - همــكارى  در 
ــى  شــاغالن  حــرف  پزشــكى  كم درآمــد  ــع  مشــكالت  رفاهــى  و مال ــه  رف ــى  و بيمارســتانى  . ش  - كمــك  ب ــز درمان ــراى  مراك ــن  آئين نامه هــاى  ارزشــيابى  و مشــاركت  در اجــراى  آن  ب تدوي
و خســارت  ديــده  ازطريــق  صنــدوق  تعــاون  و رفــاه  . ت  - همــكارى  بــا مراجــع  ذى ربــط  در ارائــه  خدمــات  امــدادى ، بهداشــتى  و درمانــى  بــه  هنــگام  بــروز حــوادث  و ســوانح  غيرمترقبــه  از 
طريــق  تشــويق  و بســيج  اعضــاء ســازمان  . س  - مشــاركت  فعــال  در تدويــن  برنامه هــاى  آموزشــى  گــروه  پزشــكى . ع  - همــكارى  و مشــاركت  در جهــت  اشــتغال  فارغ التحصيــالن  گــروه  
پزشــكى  . ف  - انجــام  كليــه  مســؤوليت ها، وظايــف  و اختياراتــى  كــه  تاكنــون  در قوانيــن  مختلــف  از ســوى  مجلــس  شــوراى  اســالمى  بــه  ســازمان  نظــام  پزشــكى  جمهــورى  اســالمى  ايــران  
محــول  گرديــده  اســت"ثبت موضــوع فعاليــت مذكور،بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعاليــت نمــى باشــد" 2 - مــدت : از تاريــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود 3 - مركــز اصلــى : اســتان 
همــدان، شهرســتان رزن، بخــش مركــزى، شــهر رزن، محلــه بلــوار امــام خمينــى(ره)، شــهيد خانورديلو،كوچــه رفعــت ، خيابــان (شــهيد حــاج ســتار ابراهيمــى) ، پــالك 26 ، ســاختمان 
پزشــكان روزبــه ، طبقــه همكــف كدپســتى 6568116753 4 - اوليــن مديــران : آقــاى حســين عينــى بهمنــد بــه شــماره ملــى 3990186426 بــه ســمت رئيــس ونماينــده هيئــت مديــره 
خانــم پروانــه كرمــى بــه شــماره ملــى 0051352133 بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره آقــاى عليرضــا هاشــميان نــژاد بــه شــماره ملــى 0062494333 بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره خانــم 
مريــم گنجــى بــه شــماره ملــى 0490176313 بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره خانــم فاطمــه دهقــان بــه شــماره ملــى 2120362556 بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره آقــاى محمــد رضــا 
اكبــرى بــه شــماره ملــى 3990034502 بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره آقــاى نعمــت الــه احمــدى بــه شــماره ملــى 3990301195 بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره آقــاى تــورج جعفــرى بــه 
شــماره ملــى 3990648403 بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره آقــاى ابراهيــم وثاقتــى جــالل بــه شــماره ملــى 3990950436 بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره خانــم ليــال موســوى بــه شــماره 
ملــى 3991961075 بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره آقــاى حميــد صادقــى بيــدار بــه شــماره ملــى 3992556328 بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره همگــى اعضــاى هيــات مديــره بــراى 
مــدت 4 ســال انتخــاب گرديدنــد. 5 - دارنــدگان حــق امضــاء : كليــه اوراق عــادى و ادارى اســناد بهــادار و تعهــدآور ســازمان از قبيــل چــك و ســفته و بــراوات و قراردادهــاى اســالمى بــا دو 
امضــاء آقايــان حســين عينــى بهمنــد باكدملــى 3990186426 و نعمــت الــه احمــدى باكدملــى 3990301195 همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد. 6 - اختيــارات مديرعامــل : طبــق 
اساســنامه 7 - روزنامــه همــدان پيــام جهــت درج آگهــى هــاى موسســه انتخــاب گرديدنــد. بــه اســتناد مجــوز شــماره 36763/40/100/398 مــورخ 1398/10/04 ســازمان نظــام پزشــكى 

جمهــورى اســالمى ايــران آگهــى گرديــده اســت. 
(894213) 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى رزن

آگهى تاسيس، تغييرات شركت
تاســيس شــركت بــا مســئوليت محــدود حســاب جاويــد هگمتانــه درتاريــخ 1399/04/04 بــه شــماره ثبــت 14184 بــه شناســه ملــى 
ــردد.  ــى ميگ ــوم آگه ــالع عم ــت اط ــر جه ــرح زي ــه ش ــه آن ب ــه خالص ــده ك ــل گردي ــل دفاترتكمي ــا ذي ــت و امض 14009234984 ثب
موضــوع فعاليــت :انجــام كليــه امــور حســابدارى شــركتها، فروشــگاه هــا و مراكز فــروش، تهيــه و تنظيــم دفاتــر قانونــى، تهيــه ترازنامه، 
اظهارنامــه مالياتــى و ارزش افــزوده، مشــاوره در زمينــه حســابدارى مالياتــى و تاميــن اجتماعــى درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهاى 
ــدان ،  ــتان هم ــدان ، شهرس ــتان هم ــى : اس ــز اصل ــدت نامحــدود مرك ــه م ــت ب ــخ ثب ــت : از تاري ــدت فعالي ــط م الزم از مراجــع ذيرب
بخــش مركــزى ، شــهر همــدان، محلــه تپــه حــاج عنايــت ، شــهيد محمدحســين بشيرى[ســعادت] ، كوچــه ســتوده ، كوچــه (رودخانــه) 
ــزان  ــدى مي ــال نق ــغ 1,000,000 ري ــارت اســت از مبل ــى عب ــرمايه شــخصيت حقوق ــه اول كدپســتى 6514815169 س ــالك 30 ، طبق ، پ
ســهم الشــركه هــر يــك از شــركا آقــاى حميــد حضرتــى بــه شــماره ملــى 3875489195 دارنــده 500,000 ريــال ســهم الشــركه خانــم 
معصومــه حضرتــى بــه شــماره ملــى 3875605470 دارنــده 500,000 ريــال ســهم الشــركه اعضــا هيئــت مديــره آقــاى حميــد حضرتــى 
بــه شــماره ملــى 3875489195 و بــه ســمت نايــب رئيــس هيئــت مديــره بــه مــدت نامحــدود خانــم معصومــه حضرتــى بــه شــماره 
ملــى 3875605470 و بــه ســمت مديرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت رئيــس هيئــت مديــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان 
حــق امضــا : كليــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــركت از قبيــل چــك ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا و عقوداســالمى و همچنيــن 
كليــه نامــه هــاى عــادى و ادارى بــا امضــاء معصومــه حضرتــى بــه تنهايــى همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد. اختيــارات مديــر 
عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه كثيــر االنتشــار همــدان پيــام جهــت درج آگهــى هــاى شــركت تعييــن گرديــد. ثبــت موضــوع فعاليت 

مذكــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعاليــت نمــى باشــد. 
(894203) 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان

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

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

برابر رأي شــماره 1399/169مــورخ 1399/02/25 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رســمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاى احمد ضحاكى اكمل فرزند اصغر به شماره شناسنامه 10 صادره 
از اسدآباد در سه دانگ مشــاع از ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 
97/96 مترمربع در قســمتى از پالك 66 اصلي واقع در اســدآباد ، خيابان 
كاشــانى ، كوچه كاشانى 13 ، كوچه شــهيد عليمراد احمديان خريداري با 
واســطه از مالك رسمي آقاى شــعبان محمودى  محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.
(م الف 66)

تاريخ انتشار نوبت اول: 99/04/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/04/24

كامران متقى -  رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهى ابالغ اجرائيه طبق ماده 18 آيين نامه اجراى اسناد رسمى 
پرونده كالسه 9802834

ــى  ــدر: عوضعل ــام پ ــن ، ن ــدى روش ــى اس ــه عل ــيله ب بدينوس
، تاريــخ تولــد: 1369/12/22 ، شــماره ملــى:3860314319 ، 
ــد  ــانى: همدان،مجي ــه نش ــنامه: 3860314319 ،ب ــماره شناس ش
ــالغ  ــر اب ــه صنوب ــى، كوچ ــالل گروس ــهيد ج ــه ش ــاد، كوچ آب
مى شــود كــه بانــك رســالت جهــت وصــول مبلــغ 20/911/272 
ريــال بــه اســتناد قــرارداد بانكــى بــه شــماره 5926596  مــورخ 
ــده  ــوده و پرون ــادر نم ــه ص ــما اجرائي ــه ش 1396/09/28 علي
ــده و  ــكيل ش ــن اداره تش ــه 9802834 در اي ــه كالس ــى ب اجراي
ــه اينكــه شــما در محــل حضــور نداشــتيد و ابــالغ  ــا توجــه ب ب
واقعــى ميســر نگرديــده لــذا بنــا بــه تقاضــاى بســتانكار طبــق 
ــاد اجراييــه فقــط يــك مرتبــه در  ــاده 18 آئين نامــه اجــرا مف م
ــود و  ــى مى ش ــى آگه ــار محل ــاى كثيراالنتش ــى از روزنامه ه يك
چنانچــه ظــرف مــدت 10 روز از تاريــخ ايــن آگهــى كــه روز ابــالغ 
محســوب مــى گــردد، نســبت بــه پرداخــت بدهــى خــود اقــدام 

ــان خواهــد يافــت. ــى جري ــات اجراي ــد، عملي ننمايي
(م الف461)

تاريخ انتشار:1399/40/09 
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى همدان
 جالل حدادى

دان تان  اری  ا ر
تعريف مسيرى جديد براى توسعه گردشگرى 
در منطقه غرب كشور 
  رئيس كميسيون ســرمايه گذارى و گردشگرى شوراى شهر همدان 
گفت: انعقاد تفاهم نامه همكارى بين همدان، سنندج و كرمانشاه در حوزه 
مديريت شهرى مقصد جديد گردشــگرى در منطقه غرب كشور را رقم 

خواهد زد.
به گزارش مهر، حســين قراباغى در حاشــيه انعقاد تفاهم نامه همكارى 
مشترك همدان با شهرهاى سنندج و كرمانشاه در حوزه مديريت شهرى، 

گفت: در راســتاى اجراى مصوبات كميســيون تخصصى عملياتى شدن 
اهداف مقصد جديد گردشگرى در منطقه غرب كشور، جلسه هماهنگى 
و رايزنى در ســطح مديران گردشگرى سازمان هاى فرهنگى، اجتماعى و 

ورزشى شهردارى هاى همدان، سنندج و كرمانشاه صورت گرفت.
قراباغى افزود: پــس از جمع بندى امضاى نهايى تفاهم نامه مقصد جديد 
گردشگرى در منطقه غرب كشور توسط شهرداران يا رؤساى سازمان هاى 

فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى هاى ياد شده، انجام خواهد شد.
وى تأكيد كرد: بايد از ظرفيت مديريت شهرى براى كمك به گردشگرى، 
جذب و ماندگارى بيشــتر جامعه هدف توريستى در منطقه غرب كشور 

بهره برد.
قراباغى بيان كرد: اراده موجود در كميســيون اقتصاد، سرمايه گذارى و 
گردشــگرى شوراى شهر همدان بر اين اســت تا به سهم خود از تمامى 
ظرفيت هاى ممكن براى توســعه گردشــگرى همدان به عنوان پايتخت 

تاريخ و تمدن ايران زمين استفاده كنيم.
رئيس كميســيون اقتصاد، ســرمايه گذارى و گردشــگرى شوراى شهر 
همدان گفت: تالش شــده ضمن تعامل و هم فكرى بيشــتر با اداره كل 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان به عنوان متولى اصلى 
گردشگرى؛ همكارى خوبى براى به نتيجه رساندن مباحث داشته باشيم.

مدير خبرگزاري:
پروين قادري دانشمند

نام خبرنــگاران: محمدرضا بهرامي صفت، 
حسين بحيرايي

شماره تماس: 09183149040

https://www.mehrnews.com/service/Provinces/Hamedan

مديركل تبليغات اسالمى استان همدان خبر داد

همراهى شبكه تبليغى همدان 
با فعاالن عرصه سالمت 
در پيشگيرى از كرونا

  مديركل تبليغات اســالمى استان همدان گفت: 
شــبكه تبليغى مجموعه تبليغات اســالمى استان 
همدان براى كنترل و پيشــگيرى از شــيوع كرونا با 

فعاالن عرصه سالمت همراه است.
به گزارش مهر، حجت االســالم محمدهادى نظيرى 
در نشســتى با رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان 
بــا قدردانى از تالش هاى فعاالن حوزه ســالمت در 
پيشــگيرى و كنترل ويروس كرونا افزود: در راستاى 
كنترل فضا از همان روزهاى ابتدايى اســفندماه در 
هر شهرستان تيمى از معتمدين و افراد صاحب نفوذ 

تشكيل شد.
وى با بيــان اينكه تعطيلى اجتماعات مذهبى كارى 
دشوار بود كه در راستاى حفظ سالمتى مردم محقق 
شد، گفت: اين اقدام با گفت وگو، درايت، هوشمندى 

و ورود كارشناسانه به موضوع تصميم گيرى شد.
مديركل تبليغات اســالمى اســتان همدان با بيان 

اينكه در ماه هــاى اخير بر روى موضــوع در ابعاد 
معرفتى و ارتباط عقالنيت شــريعت كار شــد؛ زيرا 
بايد بيش از پيش به هوشمندى، عقالنيت و پويايى 
فقه شيعه توجه شود، گفت: شبكه تبليغى مجموعه 
تبليغات اســالمى اســتان همدان بــراى كنترل و 
پيشــگيرى از شيوع كرونا با سيستم سالمت همراه 

است.
نظيرى با يــادآورى اينكه در مــاه رمضان ظرفيت 
تبليغى در رسانه ها گســترش يافت، ابراز اميدوارى 

كرد: تهديد كرونا به فرصت تبديل شود.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى همدان نيز با اشاره به 
روند بروز كرونا، عالئم اين بيمارى و ناشناخته بودن 
ويروس اظهار كرد: سرعت همه گيرى ويروس كرونا 
بسيار باالست و بر اقتصاد جهان تأثيرگذار مشخصى 

داشته است.
رشيد حيدرى مقدم با مقايســه روند خدمت رسانى 

به بيماران كرونايى در ايران و ديگر كشــورها گفت: 
امروز غربالگرى مرگ در كشورهاى توسعه يافته انجام 
مى شــود، درحالى كه ما در كشــور ايران غربالگرى 
سالمت داريم و بى شــك عبور از كرونا سند افتخار 

ملى در كشور است.
وى با بيان اينكه در چند روز گذشــته تعداد ورودى 
مبتاليان بــه كرونا به بيمارســتان ها افزايش يافته 
اســت، گفت: بايد كار فرهنگى در سطح وسيع براى 

چگونگى زندگى با ويروس كرونا انجام شود.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى همدان با تأكيد بر 
اينكه نبايد از كنار كرونا به سادگى عبور كرد، گفت: 

ساده انگارى اين بيمارى پذيرفتنى نيست.
 تبليغات اسالمى براى تقويت ارزش ها 

و كرامت هاى انسانى تالش كند
 امام جمعه همدان در ديدار با رؤساى ادارات تبليغات 
اسالمى اســتان همدان با بيان اينكه تمام جان مايه 

وظايف تبليغات اســالمى اگر در يك جمله خالصه 
شــود، حفظ و تقويت ارزش ها و كرامت هاى انسانى 
است، گفت: ترويج انديشه اســالمى نياز امروز بشر 

است.
حجت االســالم والمســلمين حبيــب ا... شــعبانى 
اظهار كرد: حجت االســالم نظيــرى از انقالبى ترين، 
جهادى ترين و همراه ترين مسئوالنى بوده كه در اين 

مدت در همدان با ايشان در ارتباط بوده ايم.
وى افزود: نگاه جهــادى و انقالبى مديركل تبليغات 
اســالمى همدان، موجب شــده حــس دوگانگى با 

سازمان تبليغات وجود نداشته باشد.
امــام جمعه همدان با تبريك ايام ميالد امام رضا(ع) 
و حضرت معصومــه(س)، عنوان كرد: تمام جان مايه 
وظايف تبليغات اسالمى را اگر در يك كلمه خالصه 
كنيم، آن حفــظ و تقويت ارزش هــا و كرامت هاى 

انسانى است.

وى با اشــاره به اســاس نامه تبليغات اسالمى بيان 
كرد: يكى از موضوعات مهم در اين اســاس نامه دفاع 
عقالنى و منطقى از اســالم، نظام اسالمى و انقالب 
اسالمى است كه سازمان تبليغات بايد آن را وظيفه 

خود بداند.
شعبانى با تأكيد بر اينكه ترويج انديشه اسالمى نياز 
امروز بشر است، مطرح كرد: در دنياى امروز و به ويژه 
در فضاى مجازى آموزه هاى دينى و اسالمى ما مورد 
هجوم قرار گرفته كه اين موضوع كار را سخت تر و از 
طرفى مسئوليت فعاالن تبليغات اسالمى را دوچندان 

مى كند.
وى با بيان اينكه هر مســئول در برابر مسئوليتى كه 
دارد بايد پاسخگو باشد، عنوان كرد: تحول خوبى در 
سازمان تبليغات درحال رخ دادن است و همه موظف 
هستيم با تمام توان و با نگاه جهادى به وظايف خود 

عمل كنيم.

مدير مركز اسناد غرب كشور:
اسناد راكد شهردارى همدان 

تعيين تكليف مى شود
  مدير اســناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشــور از تعيين 
تكليف اسناد راكد شــهردارى همدان خبر داد و گفت: اسناد با 
ارزشــى از اواخر دوره قاجار در بايگانى راكد شــهردارى همدان 

وجود دارد.
به گزارش مهر، در پى توافق سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران و 
سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور و استقبال شوراى شهر 
و شــهردارى همدان، بررسى كارشناســى و تعيين تكليف اوراق 
راكد شــهردارى همدان با همكارى مركز اســناد غرب كشور در 

دستور كار قرار گرفت.
عليرضا تكلو، در جلســه مشــترك بــا معاونان و كارشناســان 
شــهردارى همدان و اعضاى كميســيون فرهنگى شوراى شهر 
همدان با بيان اينكه وضعيت اســناد راكد و داراى ارزش تاريخى 
شهردارى همدان مورد بررسى و آسيب شناسى قرار گرفت، گفت: 
در اين راستا درباره شناسايى، حفظ و نگهدارى و تسهيل در ارائه 

به محققان و پژوهشگران توافقات خوبى صورت گرفت.
وى افزود: اســناد با ارزشــى از اواخر دوره قاجــار، پهلوى اول و 
دوم و ســال هاى نخست انقالب در بايگانى راكد شهردارى وجود 

دارد و عالوه بر آن پرونده هــا و مكاتبات ادارى قابل توجهى نيز 
در بايگانى ها جمع آورى شده كه بايد با حضور كارشناسان مركز 

اسناد همدان ارزشيابى و تعيين تكليف شوند.
وى افزود: اين اسناد پس از انتقال به مركز اسناد، ميكروب زدايى و 
مرمت شده و پس از طبقه بندى و فهرست نويسى از طريق سايت 
كتابخانه ملى ايران در اختيار همه محققان و تاريخ پژوهان ايران 

و جهان قرار خواهند گرفت.
تكلو از همكارى با شــهردارى همدان در توسعه محتوايى موزه 
مردم شناسى همدان خبر داد و افزود: شهردارى همدان تصميم 
بر راه اندازى موزه و مركز مطالعات مردم شناســى شــهر همدان 
گرفته و به لحاظ زيرســاخت و آماده سازى فضا تقريباً به مراحل 
پايانى رسيده است كه در اين زمينه عالوه بر استفاده از اسناد در 
اختيار شــهردارى كه در توافق فوق تعيين تكليف خواهد شد، از 
منابع عظيم آرشــيو ملى ايران نيز براى هرچه غنى تر شدن اين 

موزه استفاده خواهد شد.
وى از اقدام شــوراى و شــهردارى در راستاى حفاظت از ميراث 
مكتوب و اســناد هويت مردم همدان قدردانى كرد و گفت: رفتار 
فرهنگى و دغدغه مندانه شــهردارى و شــوراى شهر بايد الگويى 
براى ســاير نهادهاى دولتى و خصوصى باشــد و در حفاظت از 
ميراث مكتوب استان كه بخشــى از هويت ملى منطقه و كشور 

است ما را يارى كنند.

مديركل ورزش و جوانان استان همدان:

مديريت اماكن ورزشى 
روستايى به سازمان هاى 
مردم نهاد واگذار مى شود

 مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان از واگذارى مديريت 
اماكن ورزشى روستايى به سازمان هاى مردم نهاد خبر داد.

به گزارش مهر، محســن جهانشــير در برنامه هفتگى نشست با 
رســانه ها با تبريك آغاز دهه كرامت اظهار كرد: امســال سومين 
جشــنواره اســتعدادهاى برتر در 65 رشته و با حضور 31 هيأت 

ورزشى برگزار خواهد شد.
وى با اشــاره به اينكه تاكنون براى برگزارى مسابقات و ميزبانى 
برخى رشته هاى ورزشى در استان همدان جلسات كارشناسى با 
حضور هيأت هاى ورزشى، مربيان و ورزشكاران برگزارشده است، 
گفت: اميدواريم با اقدامات صورت گرفته در ســومين جشنواره 

استعدادهاى برتر كشور ميزبانى برخى رشته ها را بپذيريم.
مديركل ورزش و جوانان اســتان همــدان به وضعيت پروژه هاى 
نيمه تمام ورزشى در همدان اشاره و عنوان كرد: تكميل پروژه هاى 
نيمه تمام باالى 70 درصد پيشرفت فيزيكى براى امسال مدنظر 

قرار گرفته است.

وى افزود: طبق بررسى هاى 7 پروژه ورزشى تا پايان سال 99 در 
اســتان همدان به بهره بردارى مى رسد كه اعتبار مورد نياز براى 

تكميل اين پروژه ها 32 ميليارد تومان خواهد بود.
وى افزود: برنامه ريزى ها به نحوى اســت زيرساخت هاى ورزشى 
نيمه تمام استان همدان سروسامان يابد و پروژه ورزشى بالتكليفى 

در همدان نداشته باشيم.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان در ادامه با اشاره فعاليت 
135 ســمن در اســتان همــدان، گفت: بخش عمــده فعاليت 
ســازمان هاى مردم نهاد اســتان همدان امــورات عام المنفعه و 

اجتماعى است.
وى افزود: ســمن ها بازوان اجرايى دستگاه هاى دولتى هستند و 

براى فعاليت آنها محدوديتى وجود ندارد.
جهانشــير با اشــاره به اجراى طرح هر روستا يك سمن، گفت: 
اقدامات خوبى در اين زمينه با همكارى فرمانداران صورت گرفته 
و تمامى بخشــداران و دهياران اســتان براى معرفى اين مهم به 

جامعه هدف جوان روستايى وارد عمل شده اند.
وى گفت: درحال حاضر 70 مكان ورزشــى در روستاهاى استان 
همدان وجود دارد كه با توجه به ظرفيت ايجادشــده از طريق 
وزارت ورزش براى واگذارى اماكن ورزشى روستايى به سمن ها 
اقدام شــده و آماده واگــذارى مديريت آن ها به ســازمان هاى 

مردم نهاد هستيم.



مريم مقدم  »
 در دهه هاى اخير استفاده مناسب از نواحى قديمى درون بافت هاى 
شــهرى اهميت بسيارى پيدا كرده اســت و بسيارى از اين نواحى كه 
غالبا در ميانه شهرها هم قرار دارند، به دليل قدمت در برگيرنده اماكن 

هستند.  تاريخى 
وظيفــه حفاظت از ســرمايه هاى تاريخى شــهر بر عهــده ارگان هاى 
ميراث فرهنگى و شهردارى اســت. بدون ترديد بافت تاريخى سرمايه اى 
اســت كه در صورت اعمال برنامه ريزى درست از سوى متوليان امور اين 
منطقه با خانه هاى تاريخى اش مى تواند به رونق صنعت گردشــگرى منجر 

شود. 
اما اين اتفاق خود به خود و بدون انجام اقدامات الزم صورت نمى گيرد و 
براى مديريت ساخت وساز در بافت تاريخى با حفظ جايگاه ابنيه تاريخى 

در همدان نيازمند بهره بردن از تجارب جهانى است. 

شايد باور اين مهم سخت باشد اما به واقع داشته هاى تاريخى ما در ايران 
غنى تر از داشــته هاى كشورهاى غربى است اما تفاوت ما با آنها در اين 

است كه ما به راحتى يك شبه تصميم مى گيريم يك مسير تاريخى در 
هگمتانه را آسفالت كنيم و يا با بلدوزر خانه هاى قديمى را 

در يك محله تاريخى با خاك يكسان كنيم. 
مســكن  خريد وفروش  بــازار  كه  هم  حاال 

متشنج شده اســت انگشت اتهام مديران 
شــهرى براى مديريت اين بحران به 

سمت بافت تاريخى شهر نشانه رفته 
است. براى دستيابى به راهكارهاى 
منطقى الزم است تجربه شهرهاى 
موفق جهان را به صورت جدى 

مرور كنيم.
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باباطاهر

ايران سرانجام صاحب 
«حساب اقمارى گردشگرى» شد

 فــاز اجرايى حســاب اقمارى گردشــگرى (TSA) به منظور 
سنجش اثرات اقتصادى صنعت گردشگرى در كشور آغاز شد. 

به گــزارش روابط عمومى معاونت گردشــگرى، مديركل دفتر 
برنامه ريــزى و حمايت از توســعه گردشــگرى گفت: اواخر 
سال گذشته قرارداد «استقرار حســاب هاى اقمارى گردشگرى 
(TSA) در چارچــوب نظــام جامع آمارى گردشــگرى» بين 
وزارت ميراث فرهنگــى، گردشــگرى و صنايع دســتى و مركز 
آمار ايران به منظور ايجاد ابزار بررســى منافع حاصل از صنعت 
گردشگرى، امكان سنجش بهره ورى صنعت گردشگرى، ميزان 
اشتغال زايى و محاسبه گردشــگرى در حساب هاى ملى كشور 

به امضا رسيد. 
عليرضا رحيمى افزود: به دنبال اقدامات و هماهنگى هاى انجام شده 
با سازمان جهانى جهانگردى، سازمان برنامه و بودجه كشور، مركز 
آمار ايران و بانك مركزى، بستر الزم به منظور پياده سازى و استقرار 
حساب اقمارى گردشگرى (TSA) از ابتداى سال جارى در كشور 

فراهم شد. 
وى بــا تأكيد بــر اينكه هدف كلــى از تهيه حســاب اقمارى 
گردشــگرى (TSA) ســنجش اثرات اقتصادى گردشگرى در 
كشــور به صورت ساالنه است، يادآور شــد: با وجود آمادگى 
براى اجراى حســاب هاى اقمارى در كشــور از آغاز امســال، 
متأســفانه به دليل شــيوع ويروس كرونا و ركود در بخش سفر، 
امكان مرحله اجراى آن فراهم نشــد كه از سرگيرى سفرها اين 

طرح وارد فاز اجرا خواهد شد. 

رحيمى گفت: حساب هاى اقمارى گردشگرى، اين امكان را فراهم 
مى كند كه جنبه هاى اقتصادى گردشــگرى در حســاب هاى ملى 
كشــور به طور مجزا بررسى و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند، با 
اجراى اين طرح و توجه به اهميت نقش گردشــگرى زمينه بهترى 
براى تجزيه و تحليل اثرات گردشگرى در اقتصاد و تصميم گيرى ها 

درباره گردشگرى فراهم مى شود. 
به گفته وى بسيارى از كشورها، استقرار نظام حساب هاى اقمارى 
گردشگرى را به صورت جدى در دستور كار خود قرار داده اند و با 
استفاده از اين حساب ها و نيز با ايجاد قوانين و تخصيص اعتبارات 
مورد نياز، سياستگذارى هاى كالن و تصميم گيرى هاى خرد حوزه 

گردشگرى را مديريت مى كنند. 
رحيمى ابراز اميدوارى كرد: با تهيه حساب اقمارى گردشگرى گام 
مهمى براى ايجاد ابزار بررسى منافع حاصل از صنعت گردشگرى، 

مقايسه رشد صنعت گردشــگرى با ساير بخش ها، امكان سنجش 
بهره ورى صنعت گردشــگرى، اشــتغال زايى و تراز پرداخت هاى 

ملى برداشت خواهد شد. 
حســاب اقمارى به عنوان يكــى از 3 پروژه كالن ســازمان وقت 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى، قرار بود در سال98

آماده شود كه بهره بردارى آن تا سال 99 طول كشيد. 
متداولــى  روش   (TSA) گردشــگرى  اقمــارى  حســاب 
بــراى اندازه گيــرى ســهم مســتقيم مصــارف گردشــگرى در 
ــه اى از  ــامل مجموع ــن روش ش ــت. اي ــى اس ــاد مل ــك اقتص ي
ــع  ــدازه و توزي ــان دهنده ان ــه نش ــوده ك ــط ب ــم مرتب ــداول به ج
اشــكال مختلــف مصــارف گردشــگرى در هــر كشــور و ســهم 
آن در توليــد ناخالــص داخلــى درآمــدى مالــى، اشــتغال و 
شــاخص هاى ديگــر اقتصــاد كالن در يــك اقتصــاد ملــى اســت. 

بــه بيــان ســاده تر TSA يــك حســاب مبتنــى بــر يــك جــدول 
ــا  ــارف ي ــع و مص ــه مناب ــت ك ــداول اس ــه اى از ج ــا مجموع ي
تغييــرات در دارايى هــا و بدهى هــا يــا دارايى هــاى مالــى و 
بدهى هــاى موجــود در يــك زمــان خــاص را بــراى يــك بخــش 

ــد.  ــت مى كن ــادى ثب ــى اقتص ــن از زندگ معي
در صورت دستيابى به اين حساب نه تنها مخارج گردشگر ورودى 
بر حســب محصوالت و پايگاه طبقاتى آن ها مشــخص مى شــود 
كــه مخارج گردشــگرى بومى نيز معلوم خواهد شــد. آمارى كه 
سال هاست تخمينى و براساس برآوردهايى كه دقيق نيست و روى 
ظرفيت سنجى سرمايه گذارى ها نيز اثر نامطوب داشته است، ارائه 
مى شود. همچنين ارزش افزوده ناخالص مستقيم گردشگر داخلى، 
ارزش افزوده صنايع گردشگرى، اشتغال گردشگرى و درآمدهاى 

ناخالص مشخص خواهد شد. 

استقبال كم همدانى ها
 در روزهاى ابتدايى بازگشايى سينما

 پس از اينكه شــيوع كرونا، سالن هاى سينما، تئاتر، جشنواره ها و... را 
تعطيل و درآمد آنها را با چالش جدى مواجه كرد، ســتاد مقابله با كرونا 

دستور بازگشايى سينماها را از تاريخ يكم تيرماه صادر كرد.
برخى سينماهاى كشور از يكم تيرماه فعاليت خود را آغاز كرده  و برخى 

ديگر با چند روز تأخير بازگشايى شدند. 
در همدان نيز سينماهاى فلسطين و قدس از روز چهارشنبه هفته گذشته 
كار خود را با 2 فيلم جديد «شــناى پروانه» و «خوب ، بد، جلف2» آغاز 
كرده اند كه طبق مشاهده  خبرنگار همدان پيام در 2 روز نخست بازگشايى، 
صندلى ها و گيشــه خالى سينما هاى همدان گوياى استقبال كم مردم بود. 
اما مديران اين 2 سينما انتظار فروش كم را در روزهاى نخست بازگشايى 

داشتند و به استقبال مردم از سينما در روزهاى آتى اميدوار بودند.
مدير سينما فلسطين همدان درباره استقبال همدانى ها از سينما در 2 روز 
ابتدايى بازگشايى سينماها گفت: در 2 روز ابتدايى استقبال خوبى از سينما 
نشد و كال حدود 80 بليت فروخته ايم كه بيشتر آن مربوط به فيلم «شناى 
پروانه» بود. انتظار نداشــتيم كه در چند روز ابتدايى استقبال خيلى خوبى 
شود ولى اميدواريم كه پس از چند ماه مردم مجددا براى تماشاى فيلم به 

سينما بيايند.
قره خانى درباره رعايت پروتكل هاى بهداشتى بيان كرد: سالن هاى نمايش، 
محل فروش بليت ســينما و همچنين ســالن هاى انتظــار دائم در حال 

ضدعفونى هستند.
مدير سينما قدس همدان نيز با اشاره به اينكه در 2 روز نخست بازگشايى 
سينما چيز حدود 70 بليت فروخته ايم، افزود: در چند روز نخست انتظار 
فروش بليت بيش از اينهم نداشتيم و حتما در روزهاى آينده شرايط بهتر 

شده و مردم استقبال بيشترى مى كنند.
ورمزيار همچنين افزود: پروتكل هاى بهداشتى در سالن ها رعايت مى شود 

و سالن ها به طور دائم ضدعفونى مى شوند.
در سالن سينما قدس همدان چند نفر منتظر نمايش فيلم خوب، بد، جلف2

بودند كه يكى از آنها كه دخترى جوان بود درباره بازگشايى سينماها گفت: 
يكى از مهم ترين تفريحات من ســينما رفتن است و ديدن فيلم در سينما 
يك لذت ديگرى دارد. در اين چند وقت كه سينما تعطيل بود، من فيلم ها 
را آنالين نگاه مى كردم ولى حس سينما را براى من نداشت و خوشحالم 
كه سينما باز شده است.در سمت ديگرى از سينما پسرى نوجوان بود كه 
خود را محمد معرفى كرد و گفت: من در اين 2 روز 2 بار براى ديدن فيلم 

به سينما آمده ام و از بازگشايى سينماها خوشحالم.
وى در ادامــه افزود: تمامى اماكن با رعايت بهداشــت مدتى اســت كه 
بازگشايى شده اند، ســينماها هم مثل بقيه جاهاى ديگر اگر پروتكل هاى 
بهداشــتى رعايت كنند چه اشــكالى دارد كه فعاليت كنند چون يكى از 
تفريحات ما نوجوان ها رفتن به ســينما است. در بيرون از سينما نيز يك 
رهگذر آقا به نام رضايى نظر خود را درباره بازگشايى سينما اين گونه بيان 
كرد: به نظرم بازگشايى سينماها نيز مثل ساير مكان هاى ديگر كه بازگشايى 
شــد، اشتباه بود. وى ادامه داد: سينما رفتن مورد واجبى نيست و مى توان 
از خانه نيز فيلم تماشا كرد، هر چقدر هم كه اصول بهداشتى رعايت شود 

ولى سينما يه فضاى سربسته است و ممكن است به كرونا مبتال شويم.
يك رهگذر خانم نيز كه مشــغول ديدن ويترين يــك مغازه بود، درباره 
بازگشايى سينما اظهار كرد: من اهل سينما رفتن نيستم و بازگشايى سينما 
برايم خوشــحالى خاصى به همراه ندارد ولى اگر اصول بهداشتى واقعا 
رعايت شود و مردم با فاصله كنار هم بنشينند به نظرم سينما نبايد تهديدى 
براى ابتال به كرونا باشــد.  با تمام اين نظــرات و بايدها و نبايدهايى كه 
براى بازگشايى سينما توسط ستاد مقابله به كرونا درنظر گرفته شده است، 
مديران ســينمايى و فعاالن عرصه سينما بايد تالش كنند كه يكبار ديگر 
اعتماد مردم را جلب كنند و با رعايت اصول بهداشتى و همچنين خالقيت 
در تبليغات مردمى كه از كرونا، قرنطينه و نبود تفريح سالم خسته شده اند 

را به سمت سالن هاى سينما بكشانند.
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■ قد  س1:
 شناى پروانه -خوب، بد، جلف2   

■ قد  س2: 
شناى پروانه -خوب، بد، جلف2

يادم تو را فراموش 
■ فلسطين1: 

 خوب، بد، جلف2  
فلسطين 2:
شناى پروانه

■ حديث:
امام على(ع):

لباس تميز غم و اندوه را مى برد و موجب پاكيزگى نماز است..
     

الكافي : 6 / 444 / 14

تغييــر نگرش به بافت هــاى تاريخى و 
جذابيت روزافزون

تجربه موفق احياى شــمارى از محله هاى تاريخى 
شــهرها كه در معــرض تخريب و نوســازى قرار 

داشــتند و اكنون به نقاطى زنده و پرشور و پويا 
تبديل شــده اند، چشــم انداز تازه اى است در 

بهبود استانداردهاى زندگى ، گردشگرى و 
تسهيالت مرتبط با آنها. 

تغيير نگــرش به بافت هــاى تاريخى و 
جذابيــت روزافزون اين نواحى و آگاهى 
از كيفيــت ذاتى آنها، ايــن محله ها را به 
نقاطى مطلوب و البته كمياب تبديل كرده 
كه در آنها حفظ و تقويت بافت اجتماعى 

و اقتصادى بــه موازات مرمــت و احياى 
فيزيكى انجام پذيرفته است. 

 از اين رو بايد تأكيــد كرد كه احياى محله هاى 
شــهرى تاريخى هم مستلزم نوسازى بافت كالبدى 
و هم اســتفاده اقتصادى يا بهره بــردارى از بناها و 
فضاهاســت و هم احيــاى كالبدى و هــم احياى 
اقتصادى ضرورى است. در چند دهه گذشته مقوله 
طراحى شــهرى به طور وسيعى بر مســأله احياى 
شــهرى متمركز شده است. شــهرهاى صنعتى در 
سراسر دنيا در تالش براى يافتن پاسخى به تغييرات 
ســاختارى اقتصاد و اولويت هاى بازار و تأثير آن بر 
شكل فيزيكى شهر بوده اند. طرح هاى احيا عمدتا بر 
نواحى مركزى شهرها و نواحى كنار ساحل متمركز 

بوده است. 
يكى از جنبه ها كه هم علت و هم معلول بســياري 
از معضالت شــهري است، وجود شهر كهن در دل 

شهر امروزى است. 
ماهيت ويژه شهر كهن و بافت هاى شهرى قديمى، 
هرگونــه بى توجهى بــه آن را از جهــات مختلف 
مردود مى ســازد؛ از جهت اقتصــادى؛ چون داراى 
امكانات بالقوه اى اعم از زيرســاختى و روساختى 
اســت؛ از جهت فرهنگى؛ چون خاســتگاه شــهر 

و امروزى و يــادگارى از  فرهنگ 
تاريخ پيشــين اســت؛ از جهت اجتماعى؛ زيرا چه 
در صورت متروك شــدن و چه تراكم كاربرى هاى 
نامناســب، بخشــى از جامعــه و ضامــن زندگى 
انســان ها اســت؛ از جهت كالبدى؛ چون با وجود 
همه فرســودگى هنوز داراى ارزش هاى معمارى و 

شهرسازى يكتايى است. 
در مجموع آنكه حتــى در صورت نبود ارزش هاى 
بالقوه و بالفعل ســهم آن از گســتره شهرها آنچنان 
در خور توجه اســت كه ناديده انگاشتن آن منطقى 
نمى باشــد. از ايــن روســت كه از ســال ها پيش، 
بهســازى و نوســازى و به طور كلــى مداخله در 
بافت هاى فرسوده شهرها به يكى از مسائل اساسى 
نظام برنامه ريزى كشورهايى كه داراى پيشينه اى از 

شهرنشينى بوده اند تبديل شده است. 

 حفظ ســاختمان هاى 
موجود

در فراينــد احيا، نقش مشــاركت 
صاحبــان ســرمايه در تأميــن مالى 
و مديريــت مناطق شــهرى انكارناپذير 
اســت و با توجه به مخارج باالى توســعه و 
بهســازى بافت هاى شــهرى، غالبــا بخش عمده 
منابــع را نهادهاى دولتى تأمين مى كنند؛ اگرچه اين 
موضوع در كشورهاى در حال توسعه يا جهان سوم 
به دليل نبود ثبات مديران و مســئوالن و نبود تعهد 
و تخصص الزم در برنامه ريزى، عمال به اغتشــاش 
در تصميم گيــرى و اتــالف ســرمايه هاى محدود 
طرح هاى نوســازى و احياى شــهرى مى انجامد و 
تجربه هــاى ناموفق و ناقص از نقش دولت مركزى 
تنها جنبه هاى تخريبى را در نظر مى آورد. با تأكيد بر 
اين نكات، در اين نوشتار، تجربه يكى از موفق ترين 
طرح هــاى حفاظــت و احيا در آمريكاى شــمالى 

به عنوان نمونه مرور شده است. 
جزيره گرنويل يا گرنويل آيلند، محدوده اى با وسعت 
تقريبى 14 هكتار در مركز شهر ونكوور كاناداست. 
اين محدوده با قدمت صد سال، محل استقرار برخى 
كارخانه ها بوده اســت كه پس از اجراى طرح هاى 

در  توســعه 
سال هاى دهه 1970، 
بــا حفــظ ســاختمان هاى 
موجــود، به محل ســالن هاى نمايش، 
بازار روز ، فروشــگاه هاى هنرى، رستوران و هتل 
تبديل شده است. امروزه اين ناحيه ونكوور داراى 

بيشترين تعداد بازديدكننده است. 
ســه جنبه از برنامه توســعه گرنويل آيلند موجب 
موفقيت اين طرح شــد كه 2 مورد از آنها به ايجاد 
مكانى مناسب مربوط مى شود. نخستين مورد، رشد 
و توسعه اقتصادى جديد در ساختمان هاى موجود يا 
درون پوسته ساختمان هاى موجود است كه پاسخى 
به خواست حفاظت ســاختار و استمرار شخصيت 
مكانى طرح است و بر منظر ساختمان هاى حفاظت 
شــده با جزئيات و طراحى خاص آنها تأكيد كردند 
كه سبب شاخص شــدن هويت طرح شد. دومين 
مورد، دربرگيرى و تركيــب كاربرى هاى گوناگون 
بود كه در ســاعات مختلف، روز پاسخگوى سنين 
مختلف باشــد. در نهايت اين طرح را دولت فدرال 
با برنامه اى ساده اجرا كرد. زمانى كه دولت متعهد به 
كار شد، در طول يك دهه، ايده به واقعيت اجرايى 
تبديل شد كه در طرح هاى شهرى پديده اى شگفت 

مى نمود. 
ادامه توســعه به گونه اى تقســيم شد كه به صورت 
طبيعى به روند رشد خود ادامه دهد. امروزه اين مكان 
احيا شده، همچنان مطابق با اصول اوليه اى فعاليت 

مى كند كه آن 
را به توســعه اى 
اين  رســاند.  موفــق 
طرح يكى از بهترين طرح هاى 
توســعه شــهر و لنگــرگاه در آمريكاى 
شــمالى اســت كه 2 جايزه «بازار توانمند، شــهر 

توانمند» و «بهترين محله» را دريافت كرده است. 
موفقيــت گرنويل آيلنــد را مى توان بــه مجموعه 
عواملــى از طراحى تا مديريت و تركيب كاربرى ها 
نســبت داد. زمينه اصلى تمام اينها بصيرت آفرينش 
محيطى بود كه ويژگى هايى را نشــان مى داد كه در 
مكان هاى ديگر شــهر ديده نمى شد. اين مطلب در 
ونكوور به اين معنى بود؛ دسترسى به بازار عمومى، 
مكانى براى تجمــع هنرمندان، خانواده ها، كودكان، 
گردشــگران و مكانى كه يادآور تاريخ صنعتى اين 
شهر باشــد. حفاظت در آن زمان روش رايجى در 
ونكوور نبود؛ به همين ســبب ايــن طرح مبتكرانه 
و بى سابقه بود. ســاختمان ها در قالب زمان منجمد 

نشدند و قرار هم نبود كه آنها را بازآفرينى كنند. 
همچنيــن جزيره بــا برانگيختن حــس كنجكاوى 
مردم را به درون خود مى كشــاند و به آنها تجربه اى 
خاص و شــايد هم نوســتالژيك مى داد و در عين 
حال، شخص مى توانست هر زمان كه بخواهد از آن 
بازديد كند؛ زيرا كليت فضا مقصد اســت نه جايى 
براى عبور. اين زيبايــى جذاب كه آفريننده هويتى 
محكم و اشتباه نشدنى اســت، تنها نتيجه برنامه اى 
جامــع با طراحى مناســب اســت. حفظ شــكل، 
خاطره و دورانديشــى طراحان شهرى كه مسئوالنه 
عمل كردند، گرنويل آيلند را تحســين برانگيز كرده 
اســت. رهبرى دولت و مداخله مستمر آن كيفيت 
طرح را تضمين كرد. تنها بدنه اى دولتى، با توانايى 
مداخله فارغ از مالحظات بازار مى توانست طرحى 
را اين گونه توســعه دهــد. براى ســرمايه گذاران 
خصوصــى انتخاب مســتأجران از روى حوصله و 
عقــد قراردادهاى اجاره مطلوب چه در ســال هاى 
دهه 1970 و چه در سال هاى دهه 2000 غير عملى 
و ناممكن بود. اين يك توجيه نيست، بلكه حقيقت 
اســت. اين طرح به اين دليل موفقيت به حســاب 
مى آيد كه در آن طراحى شــهرى آينده نگر، مداخله 
مســئوالنه دولت و مديريت بلندمــدت، مانند يك 

قطعه  موسيقى در كنار يكديگر قرار گرفته اند. 

نگاهى به نمونه موفق احياى بناهاى تاريخى در كانادا

توسعه گردشگرى نيازمند 
حفظ و احياى بافت تاريخى 

■ تجارب جهانى را در حفظ بافت تاريخى جدى بگيريم
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معاون ميراث فرهنگى خبر داد

ثبت ملى
 200 خانه مشاهير 
در سطح كشور
200 خانه مشــاهير در سطح كشور ثبت ملى 
شده و از آن ها حفاظت مى شود، اما تعداد ديگرى 
از خانه هاى مفاخر در دست ورثه قرار دارد و مردم 

بايد براى حفاظت از آن ها مشاركت كنند. 
معاون ميراث فرهنگى كشــور با عنوان اين مطلب 
گفت: تعدادى از خانه هاى مشــاهير كه در اختيار 
ورثــه قرار دارد بــه فروش اقدام كرده و ســپس 
موضــوع ثبــت را مطرح مى كنند، بــه اين منظور 
بــراى حفاظت از اين خانه هــاى تاريخى نيازمند 
مشاركت همه مردم، دســت اندركاران و مديريت 

شهرى هستيم. 
به گــزارش مهــر، محمدحســن طالبيــان درباره 
اعتبارات محدود حفاظــت از آثار تاريخى گفت: 
اعتبارات حوزه ميراث فرهنگى بســيار اندك است 
به طورى كه سال گذشته براى 33 هزار اثر ثبت ملى 

شده يك ميليارد و 900 ميليون ريال اعتبار داشتيم، 
در سال 97 نيز بودجه ميراث فرهنگى 700 ميليارد 

ريال بود. 
ــارات  ــوع اعتب ــا موض ــت: تنه ــه گف وى در ادام
ــتگاه ها  ــى دس ــد تمام ــه باي ــت بلك ــرح نيس مط
بــراى حفاظــت آثــار تاريخــى بــه ميراث فرهنگــى 
كمــك كننــد، تعــدادى از آثــار تاريخــى در 
ــاف اســت  ــد اداره اوق ــتگاه هايى مانن ــار دس اختي
تعــداد زيــادى نيــز مالــك خصوصــى دارد. 
ــرار دارد،  ــه ق ــار وزارت خان ــه در اختي ــارى ك آث
مرمــت آن هــا در حــد اضطــرار انجــام مى شــود. 
طالبيان درباره ارائه مشوق ها به مالكان خانه هاى 

تاريخــى گفت: بــراى مالــكان خصوصى آثار 
تاريخى، مشــوق هايى مانند كمك هاى بالعوض 
در نظــر گرفته ايم، به طورى كه به نســبت آورده، 
براى آن ها تســهيالت كم بهــره اختصاص داده 
مى شود. بسيارى از شهردارى ها عوارض مربوط 
به احيا و مرمــت اين خانه ها را حذف كردند. از 
مشــوق هاى ديگر مى توان به قرار گرفتن ليست 
خانه هــاى تاريخــى در بســته هاى تبليغاتــى و 
نقشه هاى گردشگرى اشاره كرد. خوشبختانه در 2

تا 3  سال گذشته جريان خوبى به نفع حفاظت از 
ميراث فرهنگى اتفاق افتاده است، به طورى كه سال 
گذشــته در سطح استان ها، بيش از 2 هزار و 500

پــروژه مورد حفاظت، مرمت، احيا و بهره بردارى 
قرار گرفت. 

وى با اشــاره به وجود 710 موزه در سطح كشور 
گفــت: تعــدادى از اين موزه ها مربــوط به ايجاد 
موزه هاى خصوصى است، تمامى اين موارد نشان 

مى دهد كه اقتصاد فرهنگى پايدار است. 
معــاون ميراث فرهنگى كشــور در پايان گفت: در 
دهه هاى گذشــته سازمان ســابق ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى عضو شــوراى عالى 
شهرســازى و معمارى نبود، امــا امروز عضو اين 
شــورا اســت و حق وتو براى حفاظــت از آثار 

تاريخى دارد. 


