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سوت زنى يا تبليغات شيپورى
 1- تبليغــات در ايران داســتان عجيبى دارد، 
از كپى بردارى و ترويج خشــونت گرفته تا تطهير 
مافيا و جنگ اعصاب تكرار مدام از تلويزيون و... 
داســتانى اســت كه در محصوالت تبليغاتى ايران 

مشهود بوده و جامعه را درگير خود مى كند...

يادداشت

2

تعطيلى اصناف چاره كار كرونا 
در شب يلدا نيست

 گــردش عنان گســيخته ويــروس كرونــا در 
فضاى ســالمتى كشورمان پس از يك دوره شديد 
و وحشــتناك صعودى كه حدود 2 مــاه به طول 

انجاميد، خوشبختانه يك هفته اى مى شود...

 2020 دســـامبر    14   1442 ربيع الثانـــى   28   1399 آذرمـــاه   24 دوشـــنبه  
تومـــان   3000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   3924 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 
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ثبت ساالنه 
17 تن فرسايش 
خاك 
در استان همدان

اتوكارواش 
«دسته گل» 
در همدان 
راه اندازى شد

همدانى ها 
تخلفات دارويى 
را به 190 
اطالع دهند

گامى براى 
خودكفايى كشور 
در توليد 
جعبه هاى دارويى

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

ورزش جودو در همدان بايد به روزهاى اوج بازگردد
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تبريك و تقدير
 جنـاب آقــاي دكتر

محمدعلى محمدى

مجيد يوسفى نويد 
 مدير منطقه 4 شهردارى همدان

فرماندار محترم همدان 
ــمت  ــما را در س ــته ش ــاب شايس انتص
عــرض  تبريــك  صميمانــه  جديــد 
ــات  ــى از زحم ــن قدردان ــوده و ضم نم
آقــاى  جنــاب  پيشــين  فرمانــدار 
حســين افشــارى، اميــد اســت 
در ســايه الطــاف الهــى همــواره شــاهد 
ــيم. ــما باش ــزون ش ــاى روزاف موفقيت ه

محم
تبريك و تقدير

 جنـاب آقــاي دكتر

محمدعلى محمدى

اتاق اصناف همدان و اتحاديه هاى 
تحت پوشش

انتصاب شايسته جنابعالى را به عنوان 
فرماندار محترم همدان 

همچنين  و  نموده  عرض  تهنيت  و  تبريك 
فرماندار  مناسب  همكارى هاى  و  زحمات  از 
و  افشارى  حسين  آقاى  جناب  پيشين  محترم 
معاون سياسى محترم ايشان جناب آقاى دكتر 
اصناف  اتاق  مجموعه  با  پيروالدين  محمدرضا 
كمال تقدير و تشكر را داريم. اميد است در سايه 

ايزد منان همواره پيروز و سربلند باشيد.

محم
تبريك و تقدير

 جنـاب آقــاي دكتر

محمدعلى محمدى

شهردارى و شوراى اسالمى 
شهر جورقان

انتصاب به جا و شايسته جنابعالى را به سمت 
فرماندارى شهرستان همدان

مى نماييــم.  عــرض  تبريــك  صميمانــه   
توفيــق روزافــزون شــما در جهــت توســعه و 
آبادانــى ايــن شهرســتان را از درگاه خداونــد 
منــان خواســتاريم. همچنيــن بــر خــود الزم 
ــه  ــاى صادقان ــات و تالش ه ــم از زحم مى داني
جنــاب آقــاى حســين افشــارى فرماندار 

اســبق قدردانــى و تشــكر نماييــم.

محم

 جنـاب آقــاي

مجيـد درويشى

شهردارى و شوراى اسالمى شهر فامنين 

تبريك و تهنيت

مديركل دفتر امور شهرى و شوراهاى
 استاندارى همدان

ــان از  ــه نش ــى ك ــته جنابعال ــا و شايس ــاب به ج انتص
ــه  ــما دارد را صميمان ــدى ش ــت و توانمن ــت، لياق دراي
تبريــك و تهنيــت عــرض نمــوده و رجــاى واثــق داريــم 
ــش  ــما نويدبخ ــته ش ــاى برجس ــد و كارآمدى ه تعه
رفيــع  قله هــاى  بــه  بيشــتر  هرچــه  دســتيابى 
ــدان  ــتان هم ــهردارى هاى اس ــعه ش ــرفت و توس پيش

ــود. ــد ب خواه

ن 

جناب آقاى 

عزيـزا... يـوسفى 
مديركل دفتر فنى استاندارى همدان 

ــرض  ــك ع ــى را تبري ــته حضرتعال ــاب شايس ــرت بخش انتص ــد مس نوي
نمــوده و از درگاه ايــزد منــان مزيــد توفيقــات بــراى خدمتــى سرشــار از 

ــوكل الهــى مســألت داريــم. شــور و نشــاط و مملــو از ت

 جنـاب آقــاي

دكتر عزيزا... يوسفى 

مسعود دهبانى صابر 
مدير منطقه 1 شهردارى همدان 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبببببببببببببببببررررررررررتبريك و تهنيت

مدير كل محترم دفتر فنى استاندارى همدان 
انتصاب  به جا و شايسته جنابعالى   را  صميمانه  تبريك و تهنيت عرض 

مى نمائيم. 
از خداوند متعال سربلندى و موفقيت روز افزونتان را خواستاريم .

همچنين از خدمات ارزنده جناب آقاى مهندس كيوان كاظمى مستقيم 
مدير كل محترم سابق دفتر امور فنى استاندارى همدان كمال تقدير و 

تشكر را داريم. 

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

# منـ  ماسكـ  مى زنم

خانه «سماوات» همدان ملى شد
شهردار جورقان:

محل تخليه نخاله هاى ساختمانى 
به خوشه هاى صنعتى تبديل شد

بررسى احتمال نشستن حاجى بابايى بر كرسى 
رياست مجلس در سال آينده

آيا قاليباف به پاستور رفته 
و صندلى رياست را 

به حاجى بابايى مى سپارد؟
4

3

حذف خط آهن 
همدان - تاكستان 

ممكن نيست
■ با حذف ريل همدان 

تاكستان، عراق و شهرهاى 
جنوبى از اتصال به شمال 
كشور محروم مى شوند

■ بيجار
تاكستانتاكستان
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خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

سوت زنى يا تبليغات شيپورى
 1- تبليغات در ايران داستان عجيبى دارد، از كپى بردارى و ترويج 
خشونت گرفته تا تطهير مافيا و جنگ اعصاب تكرار مدام از تلويزيون 
و... داســتانى اســت كه در محصوالت تبليغاتى ايران مشهود بوده و 

جامعه را درگير خود مى كند.
زمانى فرانچســكو مدام تكرار مى شــود تا رپ با طرفداران فيلم هاى 
مافيايى به جامعه معرفى شــود، هرچند همه در فرانچسكو مى مانند و 
اين فرانچسكو است كه در جامعه شناخته مى شود و زمانى بايا به جاى 

اينكه كسب وكار همه را اينترنتى كند، تنفر از مبلغ را دامن مى زند.
در كنار ايــن تبليغات تلويزيونى پايين كشــيدن تبليغات فرهنگى و 
بى  توجهى به ترويج خشونت در تبليغات بنرى هم در شهر همدان، به 

مسائل تبليغات اضافه مى شود.
2- با تمام اين مشــكالت، اين تبليغات با روش مستقيم است و همه 

مى دانند كه قصد و نيت از تهيه آنها تبليغ كار يا محصولى است.
اما مشــكل زمانى بروز مى كند كه گروهى تجارى يا توليدى بخواهند 

كار خود را نه تبليغ مستقيم كه تبليغ غيرمستقيم كنند.
در اين فرايند حتى فرد مبلغ هــم نمى داند، درحال تبليغ محصول يا 
كارى اســت و حتى با باور به ارزشى واال در جامعه اين كار را انجام 

مى دهد.
3- تبليغات غيرمســتقيم هم نوعى تبليغ است اما در مواقعى مبلغ از 
انجام كار تبليغى آگاه نيســت و حتى گمان بر افشاگرى و سوت زنى 
دارد، امــا بى اطالع از اصــل موضوع در شــيپور تبليغاتى مى دمد و 

شيپورزنى را نادانسته جايگزين سوت زنى مى كند.
در اين شرايط جامعه نيز با موجى كه از سوت زنى راه افتاده، با فعاليت 
و اقدامى كه به ظاهر تخلف دارد اما در اصل براى تبليغات و استفاده از 
شيپور تبليغى سوت زنى، كار را با تخلف جلوه مى دهد، آشنا مى شود 
و حتى قيمت محصول نهايى نيز به دليل آشنا شدن مردم و بى نيازى به 

تبليغات خريدار براى تبليغ مجدد، افزايش نيز مى يابد.
4- در تبليغات غيرمستقيم با روش بهره گيرى از شيپورزنى افشاگرانه، 
معموال فعاالن رسانه اى هدف اصلى هستند تا با حساس شدن آنها، كار 
افشاگرى و ســوت زنى در سطحى وسيع آغاز شود و با تخلف نمايى 
عمدى از ســوى گروهى كه تبليغ مى شــوند، ســوت زنى تبديل به 

شيپورزنى تبليغاتى شود.
به همين دليل دقت در انتخابات ســوژه فســاد و تخلف براى فساد 
از ســوى تمام ســوت زنان صاحب تريبون ضرورت دارد تا در دام 

شيپورزنى رايگان گرفتار نشوند.
5-مدتى است در همدان گروه هايى به تبليغات با روش تخلف نمايى 
عمدى و وارد كردن سوت زنان صاحب تريبون به بحث و بهره بردارى 

تبليغاتى روى آورده اند.
اين گروه در كار خود بســيار موفق بوده و توانســته حتى بسيارى از 
دســتگاه هاى نظارتى را نيز براى پيشــگيرى از تخلفى كه فقط ادعا 
مى شــود، وارد صحنه كند و نام محصول نهايى اين گروه بدون هزينه 

مالى بارها از سوى تريبون ها و مسئوالن تكرار شود.
6- ايــن گروه پس از باال گرفتن ســوت زنى ها، بــه ارائه گزارش از 
محصول نهايى نيز اقدام كرده اســت و بيشتر رسانه ها اين توضيحات 
را كه بخش ديگرى از معرفى و تبليغ محصول نهايى است، به صورت 

رايگان منتشر كرده اند.
در واقع، تاكنون اين گروه توانســته با هياهوســازى، اذهان را متوجه 
اقدامات خود كند، مسئوالن را به اظهارنظر درباره محصول خود وادارد 
و توضيحات تبليغى محصول نهايى خود را رايگان در رسانه ها منتشر 

كند!
7- تبليغات در دنياى امروز بخشــى از كار است و تبليغات مستقيم 
هرچند تكليف مخاطب را روشن مى كند اما شيوه مورد استفاده همه 

فعاالن اقتصادى نيست.
در اين شــرايط تبليغات غيرمستقيمى كه با اصول تبليغاتى همخوانى 
ندارد مانند تبديل سوت زنى به شيپور تبليغى، روش هايى نادرست و 
عارى از اخالق اســت، به همين دليل دقت در انتخاب ســوژه براى 
ســوت زنى در كنار دقت مســئوالن براى اظهارنظر درباره فرايندها و 
پيشــگيرى از تبليغات غيرمستقيم با تخلف نمايى به قصد بهره بردارى 

تبليغى از نيت خير سوت زنان، ضرورى است.

جامعه نيازمند توجه جدى مسئوالن به عدالت اجتماعى 
است

 نماينده ولى فقيه در همدان وجود بيمه تكميلى براى همه بيمه شدگان تأمين اجتماعى 
را گامى مهم و ضرورى ارزيابى كرد و از لزوم جدى توجه به عدالت اجتماعى در جامعه 

خبر داد، به طورى كه يكى از اين راه ها تقويت سازمان تأمين اجتماعى است.
به گزارش تسنيم، حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى در ديدار با مديركل تأمين 
اجتماعى همدان با تأكيد بر لزوم تقويت اين ســازمان در عرصه خدمت رسانى ها، اظهار 
داشت: تقويت سازمان تأمين اجتماعى مى تواند در توسعه عدالت اجتماعى تأثيرگذار باشد 

و اين افزايش توان نيز مى تواند در برخى موارد نواقص موجود را جبران كند.
وى با بيان اينكه در دين اســالم نيز بر رسيدگى به اقشار محروم بسيار تأكيد شده است، 
مطرح كرد: اگر از نظر اسالمى هم به اين مسأله نگاه كنيم، رسيدگى به اقشار كم درآمد و با 
بهره بردارى كمتر جزو وظايف حاكميت است. نماينده ولى فقيه در استان همدان با اشاره 
به اينكه برنامه ريزى ها بايد به نحوى باشــد كه كارهاى سازمان بهتر و جدى تر پيش برود، 
عنوان كرد: بسيارى از مسائل در بعد كشورى است و لذا نيازمند توجه بيشتر دولت به اين 
مجموعه در تصميم گيرى ها هستيم. وى به تشريح نقش سازمان تأمين اجتماعى در تحقق 
بخشــيدن به شعار سال پرداخت و گفت: به جهت ارتباطى كه سازمان تأمين اجتماعى با 
واحدهاى مختلف و كارآفرينان دارد، اين ســازمان مى تواند نقش اساســى را در راستاى 

رونق توليد ايفا كنــد. امام جمعه همدان تصريح كرد: تاجايى كه امكان دارد و در اختيار 
مديران است انتظار داريم كه در بحث توليد همراهى با واحدهاى مختلف صورت گيرد، 

البته اين حمايت ها بايد در چارچوب قانون باشد و مبتنى بر آن حركت كنيم.
وى با اشاره به شيوع ويروس كرونا و ايجاد مشكالت اقتصادى و بيكارى كارگران، اظهار 
كرد: متأســفانه فضاى كرونا و پرداخت بيمه هاى بيكارى، كار ســازمان را سخت تر كرده 

است و لذا نيازمند تقويت اين سازمان هستيم.
شعبانى وجود بيمه تكميلى براى همه بيمه شدگان تأمين اجتماعى را گامى مهم و ضرورى 
ارزيابى كرد و گفت: امروز نياز به آن داريم كه عدالت اجتماعى در جامعه جدى تر گرفته 

شود و يكى از اين راه ها تقويت سازمان تأمين اجتماعى است.

از تفاوت قيمت داروهاى مشابه در داروخانه ها تا كميابى آنها

همدانى ها تخلفات دارويى را 
به 190 اطالع دهند

همدان 3 درجه گرم مى شود
 دماى هواى بيشتر نقاط استان به تدريج از امروز بين 2 تا 3 درجه 

سانتى گراد گرم تر مى شود.
كارشــناس اداره كل هواشناسى اســتان همدان گفت: آسمان استان 
همدان امروز صاف تا قسمتى ابرى و در برخى نقاط با مه همراه است.

محمدحســن باقرى شــكيب در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه سامانه 
بارشى از عصر سه شــنبه وارد همدان شده و اين استان را تحت تأثير 
قرار مى دهد، ادامه داد: بارش هاى اســتان با بارش باران آغاز مى شود 
و از چهارشــنبه بعدازظهر با ريزش برف در بيشــتر نقاط استان ادامه 

مى يابد.
وى افزود: ســامانه بارشى تا صبح پنجشنبه تداوم دارد و از بعدازظهر 
پنجشنبه و روز جمعه شاهد بارش هاى پراكنده در برخى نقاط استان 

هستيم.
وى خاطر نشــان كــرد: همدان با 8 درجه ســانتى گراد باالى صفر و 
بهار، كبودراهنگ و درگزين با 7 درجه سانتى گراد زير صفر به ترتيب 

گرم ترين و سردترين نقاط استان در 24 ساعت گذشته بودند.
كارشــناس اداره كل هواشناسى استان همدان اظهار كرد: كمينه دماى 
هواى شــهر همدان در 24 ساعت گذشته نيز 5 درجه سانتى گراد زير 
صفر و بيشــينه دماى اين شهر 8 درجه ســانتى گراد باالى صفر بوده 

است.

تعطيلى اصناف 
چاره كار كرونا در شب يلدا نيست

مهدى ناصرنژاد»
 گردش عنان گســيخته ويروس كرونا در فضاى سالمتى كشورمان 
پس از يك دوره شديد و وحشتناك صعودى كه حدود 2 ماه به طول 
انجاميد، خوشبختانه يك هفته اى مى شود كه دوباره سير نزولى به خود 

گرفته است.
 اين شــرايط اميدواركننده درحالى پيش  آمده است كه با تدبير ستاد 
ملى مبارزه با كرونا، سراســر كشــور به جز مناطقى معدود به مدت 
2 هفته در تعطيلى كامــل فرورفتند و به انصاف هموطنان نيز با وجود 
تمام مشــكالتى كه تحمل كردند، همكارى و مشاركت خوب و قابل 
تقديرى بــراى تودهنى زدن به ويروس كرونا از خود نشــان دادند و 
يكبــار ديگر ثابت كردنــد در خيزش هاى عمومــى و حفظ مصالح 
ملى، ملتى بيدار و هشــيار و توانمند هستيم. اينك هر هموطن آگاه و 
مسئوليت پذير در هركجاى ميهن عزيزمان خوب مى داند خطر كرونا 
يعنى چه و با چه تدبيرى مى شود مانع گسترش و ماندگارى اين بالى 
بى رحم شــد و چگونه مى توان به سالمتى و امنيت عمومى در مقابل 

بال و بيمارى كمك كرد.
با وجــود اين و تنها چاره ممكن براى غلبه بر كرونا احتياط بيشــتر 
و رعايت اصول بهداشــتى و مراقبتى اســت. بديهى است همان گونه 
كــه همه مردم مى دانند و اطمينان يافته انــد، تجمع و گردهمايى هاى 
نامتعارف در اين شــرايط سخت از جمله ميهمانى هاى فاميلى، فراهم 
ساختن زمينه مناســب و غفلت آميز براى زاد و ولد و گسترش دامنه 
ويروس كروناســت و بايد از آن پرهيز كرد. امسال براى نخستين بار 
سنت ديرينه شــب يلداى ايرانى با تاخت وتاز و فرصت جويى كرونا 
مصادف شده اســت و جامعه پزشكى و كارشناسان مربوطه به شدت 
نگران اين هستند كه هموطنان در غفلت ميهمانى هاى شب يلدا، زمينه 
اوج گيرى دوباره ويروس كرونا را كه با مشــقت فراوان كادر درمان و 
خوددارى هموطنان و البته به بار آمدن هزينه هاى ســنگين مالى براى 
دولت و جامعه اقتصادى كشور كمى عقب نشسته است، ايجاد نمايند. 
در اين باره شــنيده مى شود، مسئوالن در صدد اعمال محدوديت هايى 
براى مجاب ســاختن خانواده هاى ايرانى بر بى خيال شدن ميهمانى و 

دورهمى هاى شب يلدا هستند. 
يكى از مديران نيز در اين باره گفته است كه تصميم به تعطيلى آن دسته 
از اصناف كه در تدارك ســور و ساط شب يلدا فعاليت دارند، درحال 
بررســى است و احتمال آن بسيار اســت. اگرچه چنين تصميمى در 
مرحله حــرف و احتمال قرار دارد، اما بايد گفت كه ايده اى بى جهت 
و ازپيش شكست خورده اســت، چون متأسفانه صف هاى مربوط به 
خريد اقالم و مايحتاج ميهمانى هاى شــب يلدا از هفته هاى گذشــته 
در همين همدان خودمان برقرار اســت و مردم از بيم غافل گيرى در 
موج گرانى هاى ســاختگى قيمت هاى شب يلدا از هم اينك و پيش از 
آن به شــدت درحال تدارك هستند، مگر اينكه در دقيقه 90 تصميمى 
عقاليى گرفته و از مهلكه و مســلخ يلداى امسال صرفنظر كنند. واقعًا 
اين چه دورهمى و اصرار به سنتى نيم بند است كه با دست خودمان و 
دانسته، دانسته اما مغلوب يك تصميم گيرى احساسى، اسباب بيمارى 
و گرفتارى عزيزان خويش را فراهم ســاخته و در سفره رنگين شب 
يلدا بچينيم. اگر مشــتاق ديدار و لذت دورهمى با بزرگان و عزيزان 
خود هستيم، يكسال ديگر آنان را سالم نگه داريم تا به مدد الهى سال 

آينده عقده گشايى نماييم.

1- طرح هــاى عجيب و غريب براى ايجاد محدوديت مراســم يلدا 
پيشــنهاد مى شود. گويا از تعطيلى شــنبه و يكشنبه تا منع تردد كامل 
در بين اين پيشــنهادها قرار دارد. گفتنى است ارائه اين پيشنهادها در 
شرايطى است كه اقناع مردم به پرهيز از دورهمى شب يلدا و همكارى 
با ســتاد مقابله با كرونا با اطالع رسانى و فرهنگ سازى، در دستور كار 

نيست.
2- فروش اموال مازاد دســتگاه هاى اجرايى جدى تر پيگيرى مى شود. 
گويا در بودجه ســال آينده نيز بر اين نوع كســب درآمد، براى حل 
مشكالت تأكيد شده است. گفتنى است هزينه درآمد حاصل از فروش 
اموال مازاد، براى تكميل و بهره بردارى از پروژه هاى نيمه تمام استان و 
تأمين بخشــى از هزينه هاى جارى و مزاياى بازنشستگان دستگاه هاى 

اجرايى استان، هزينه خواهد شد.
3- طرح جهش توليد ديمزارهاى كشــاورزى در استان اجرا مى شود. 
گويا اين طرح با همكارى ســازمان جهاد كشاورزى استان و اداره كل 
ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) و با امضاى تفاهم نامه همكارى، 
اجرايى خواهد شــد. گفتنى اســت در اين طرح خودكفايى در توليد 
بذرهاى مهم ديمى استان و افزايش ميزان توليد اين محصوالت محقق 
خواهد شد همچنين در اين طرح تسهيالتى براى ترغيب كشاورزان به 

كشت ديم، به آنها پرداخت خواهد شد.
4- آئين نامه مالى دانشگاه علوم پزشكى اصالح مى شود. گويا در اين 
اصالح به كيفيت محصوالت خريدارى شــده مرتبط با جان انسان ها، 
اولويت داده خواهد شد. گفتنى اســت در آئين نامه فعلى كارپردازان 
براى خريد هــر محصول موظف به تهيــه 3 پيش فاكتور از 3 واحد 
توليدى و خريد به پايين ترين قيمت هســتند كه در همه گيرى كرونا 

مشكالتى براى دانشگاه ها ايجاد كرده است.
5- قرار اســت كاميون هاى اروپايى دست دوم وارد كشور  شود. گويا 
مســئوالن به اين نتيجه رسيده اند كه واردات اين كاميون ها در شرايط 
حاضر كه توليد خودرو ســنگين نسبت به تقاضا به دليل قيمت زياد، 
بسيار پايين است، توجيه اقتصادى دارد. گفتنى است خودرو سنگين 

از زيرساخت هاى استراتژيك كشور است.

 كرونا كــه آمد قيمت خيلــى از كاالها و 
خدمــات را تغيير داد، با اين حال تمام ســعى 
كادر درمانــى اين بود كــه بتوانند هزينه هاى 
درمان را ثابت نگــه دارند تا در جدال اقتصاد 
و سالمت، جان مردم قربانى نشود؛ اما موضوع 
دارو به ويژه تأمين دارهاى كمياب در اين ميان 

حكايت ديگرى دارد.
به نظر مى رســد با شيوع كوويد-19، در سايه 
تجويز داروهاى خاص اين بيمارى بســيارى 
ديگر از داروهــاى مصرفى بيماران به ويژه آن 
گــروه كه كمياب تر بودنــد، در داروخانه هاى 

مختلف قيمت هاى متفاوتى پيدا كردند.
به عنوان مثال قرص آساكول 400 كه به بيماران 
گوارشى تجويز مى شود، از قيمت 150 تومان 
به يكباره بــه مرز 600 هزار تومان رســيد و 
يا انســولين قلمى كه تا مــرز 45 هزار تومان 
افزايش يافت، بــراى بيماران ديابتى آن هم به 

شرط موجود بودن، عرضه شد.
 در هميــن راســتا و در چرايــى قيمت هاى 
مختلف براى عرضه دارو، معاون غذا و داروى 
علوم پزشــكى همدان، مى گويد: با مراجعه به 
ســايت ttac.ir مى توان به اســتعالم آخرين 
قيمــت مصــوب دارو و تهيــه آن پرداخت، 
به طورى كه با اســتفاده از كد اصالت درج شده 
روى بســته بندى دارو و ارســال آن به سامانه 
پيامكــى 20008822 مى توان پس از ارســال 
پيامك، پاســخى كه از مركز ســامانه دريافت 
مى شود از تاريخ توليد و انقضا، اصالت دارو و 

آخرين قيمت مصوب آن مطلع شد.
ايرج خــدادادى در گفت و گو بــا خبرنگار ما 
افزود: عالوه بر اين 2 روش، مى توان با نصب 

اپليكيشــن ttac بر روى گوشــى هاى همراه 
اندرويــد و تبلــت و درج و جســت وجوى 
كد اصالت دارو و يا اســكن كدهاى 2بعدى 
درج شــده روى بســته دارو، در برنامــه بــه 

اطالعات فوق دسترسى پيدا كرد.
وى با بيان اينكه درصورت مشاهده هرگونه 
مغايرت در قيمت مصوب دارو تخلفات را 
به سامانه تلفنى 190 بخش شكايت دارويى 
مى توان اطالع داد، عنوان كرد: همكاران ما 
دانشگاه هاى  داروى  و  غذا  معاونت هاى  در 
مى كنند  پيگيرى  را  موضوع  پزشــكى  علوم 
و با داروخانه هــاى متخلف برخورد جدى 

شد. خواهد 
وى با اشاره به مغايرت زمانى توليد بسته بندى 
و توليد دارو، گفــت: در برخى مواقع ممكن 
اســت تغيير قيمت دارو به دليل وجود فاصله 
زمانى زياد بين تاريخ توليد بسته بندى و تاريخ 
توليد آن دارو باشــد و در اين بين چون توليد 
دارو پس از توليد بســته بندى صورت گرفته، 
نياز است تا هموطنان از راه هاى 3گانه استعالم، 

از آخرين نرخ مصوب آن مطلع شوند.
وى همچنيــن با تأكيد بر ايــن موضوع كه با 
توجه به دسترسى فراگير به گوشى هاى تلفن 
همراه، استعالم آخرين نرخ دارو زمان زيادى 

نمى خواهــد، گفت: به هر ترتيب هموطنان ما 
مى توانند درصورتى كه در قيمت دارو شــك 
دارند از راه هاى استعالم 3گانه، آخرين قيمت 
مصوب فــروش را دريافت كنند چون قيمت 
روى جلد دارو به داليل ذكرشده، ممكن است 

صحيح نباشد.
خــدادادى تأكيد كرد: درصــورت مراجعه به 
داروخانه، شــهروندان فاكتــور ممهور به مهر 
داروخانه را بايد دريافت كنند و سپس قيمت 
دارو را در سايت ttac.ir مشاهده كرده و اگر 
تخلفى در نرخ فروش دارو ديدند با ســامانه 

190 تماس بگيرند.

 نيكوكاران و حاميان ايتام استان در 8 ماه 
نخســت امســال 27 ميليارد تومان وجه نقد 
را به صورت مســتقيم به حساب افراد تحت 

حمايت خود پرداخت كردند.
مديركل كميته امداد امام خمينى(ره) اســتان 
همدان گفت: در برنامه ريزى صورت گرفته، 
تالش داريم تــا پايان ســالجارى، ايتام زير 
پوشش كميته امداد امام خمينى(ره) به صورت 
مســتقيم، ماهانه به ازاى هر تَــن 700 هزار 

تومان از طريق حاميان دريافت كنند.
به گزارش ايرنا، پيمــان تركمانه در همايش 
پويش طرح اكــرام ايتام كه در اســتاندارى 
همدان برگزار شــد، افزود: درحال حاضر 42

هزار حامى در ســطح اســتان همدان براى 
حمايت از ايتام ثبت نام كرده اند و ماهانه مبلغ 
66 هزار تومان به حساب فرد موردنظر واريز 

مى كنند.
وى، عنــوان كــرد: براى رســيدن به هدف 
تعيين شــده، بايد 84 هزار حامى ديگر نيز تا 
پايان سالجارى به جمع حاميان استان اضافه 

شوند.
تركمانه بيان كــرد: در پويش «ايران مهربان» 
برنامه ريزى شده تا 27 هزار كارمند، 26 هزار 

تــن از اصناف و 11 هزار تن از صنعت كاران 
به جمع حاميان ايتام استان بپيوندند.

مديركل كميته امداد امام خمينى(ره) اســتان 
همدان گفت: براســاس اجراى اين پويش، 
33 هزار تَن از جمعيت شهرســتان همدان، 
16 هــزار تن از مالير، 22 هزار نفر از نهاوند 
و تويســركان و نزديك به 15 هزار تن ديگر 
نيز از ساير شهرستان ها به عنوان حامى جمع 

حاميان استان اضافه مى شوند.
وى بيــان كرد: در شــرايط كنونى اقتصادى، 

بسيارى از مشــكالت خانواده هاى نيازمند با 
كمك نقدى حل مى شود.

معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى استاندار 
همدان نيز گفت: همه مديران دســتگاه هاى 
اجرايى اســتان موظفند در راســتاى اجراى 
اين طرح و جــذب حامى، نيروهاى خود را 
براى اين كار خدا پســندانه و كمك به ايتام 

دعوت كنند.
مصطفى آزادبخت با اشــاره به اينكه كمك 
به بندگان نيازمند، ايتام و محســنين جايگاه 

وااليى دارد، اظهار كرد: در جامعه اســالمى 
توجه به نيازمندان يكى از مهم ترين وظايف 
مردم اســت و انتظار داريــم مردم در پويش 
«ايران مهربان» مشاركت گسترده داشته باشند.
وى افزود: 59 نماينده در دستگاه هاى اجرايى 
اســتان براى مشــاركت كارمندان و جذب 
حاميان ايتام معرفى شــدند تــا اين طرح با 

مشاركت حداكثرى به نتيجه برسد.
آزادبخت عنوان كرد: براى رســيدن به هدف 
جذب ماهانه 700 هزار تومان، براى هر يك 
از ايتام، بايد عالوه بــر روش هاى قديمى، از 
روش هاى جديد و نوين جذب مشــاركت 

مردمى استفاده شود.
وى با اشــاره به فرارسيدن نخستين سالگرد 
شهادت حاج قاسم ســليمانى، تصريح كرد: 
افكار بلند و مهم اين ســردارِ شهيد موجب 
نابــودى داعش در خــارج از مرزهاى ايران 

اسالمى شد.
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى استاندار 
همدان بيان كرد: اســتكبار جهانى، داعش را 
براى ورود به خاك ايران اســالمى به وجود 
آورده بود كه با ورود سرداران شهيد سليمانى 

و همدانى اين توطئه بى اثر شد.

رشد
 4 درصدى در 
حمل ونقل كاال 
همدان پيام:  كرمى-خبرنگار  شهناز   
راه ها يكى از زيرســاخت هاى توسعه 
كشور است و صنعت حمل ونقل يكى 
از شاخصه هاى رشد اقتصادى هر كشور 

به شمار مى  آيد.
مديركل راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
اســتان همــدان در نشســت خبرى 
كــه به مناســبت در پيش بــودن هفته 
حمل ونقل، رانندگان و راهدارى استان 
برگزار شد، ضمن تبريك اين هفته به 
تمامى همكاران دلسوز كه در سرماى 
طاقت فرساى زمستان و گرماى تابستان، 
در حفظ و تأمين امنيت راه هاى استان 
تالش مى  كنند، گزارشى از عملكرد اين 

سازمان ارائه كرد.
صفر صادقى راد گفت: اســتان همدان 

به دليل موقعيت جغرافيايى خاص خود 
معبر اســتان هاى غرب كشور است و 
يكى از راه هاى تبادل صنايع كشاورزى 
و صادرات به كشــورهاى همسايه نيز 
تلقى مى شــود، گفت: اســتان همدان 
5 هزار و 130 كيلومتر راه دارد كه حفظ 
و تأمين امنيــت آن، نگهدارى، اعمال 
تعميرات، لكه گيرى و تأمين روشنايى، 
نگهدارى  و  حادثه خيــز  نقاط  اصالح 
راهدارى  به ويژه  راهدارى  ماشين آالت 
زمستانى و... از جمله وظايف اين اداره 

است.
وى دربــاره ارائــه آمــار ترددها در 
اســتان اظهار كرد: در اســتان همدان 
هستند  فعال  ترددشــمار  دستگاه   74
كه برپايه آن بيشــترين آمار تردد در 
محور همدان- كرمانشــاه در هر دو 
مســير رفت و برگشت است؛ بر اين 
اســاس در 8 ماهه ســالجارى نسبت 
به مدت زمان مشــابه ســال گذشته 
15 درصــد كاهش تردد را در همدان 

شاهد هستيم. وى همچنين بيان كرد: 
محورهاى خروجى اســتان نيز با 20
درصد كاهش تردد همراه هســتند كه 
با توجه به شــيوع ويروس كرونا در 
حوزه حمل ونقل مسافر كاهش 37/5
درصدى آمار را داشته ايم اما در حوزه 
داريم؛  افزايشــى  روندى  حمل ونقل 
حدود 8 ميليون تــن جابه جايى كاال 
ثبت شده است كه بيشترين بارنامه در 
زمينه حمل كاالهايى همچون سيمان، 
ســيب زمينى، بنزين، گازوئيل، گندم، 

سنگ آهن و شمش آهن بوده است.
در ادامه مسعود رستمى معاون راهدارى 
اين اداره به اقدامات انجام شده از سوى 
اين معاونت پرداخت و گفت: در زمينه  
ايمنى راه ها 9 هزار و 500 عدد نصب و 
تعمير تابلو و عالئم داشته ايم، همچنين 
580 كيلومتر خط كشى راه ها را انجام و 
119 كيلومتر سيســتم روشنايى و 780

دستگاه چراغ چشمك زن را نيز نصب 
و آماده بهره بردارى كرده ايم.

نيكوكاران همدانى 27 ميليارد به ايتام استان كمك كردند

كاركنان و تجهيزات بهزيستى همدان 
مورد ارزيابى مستمر قرار مى گيرند

  مطالعه و ارزيابى وضعيت تجهيزات و پرسنل بهزيستى همدان در 
كميته هاى بعدى مورد بررسى و واكاوى قرار مى گيرند.

به گزارش مهر، مديركل بهزيســتى اســتان همدان در جلســه ستاد 
مديريت بحران بهزيستى اســتان همدان با اشاره به اهميت مديريت 
بحــران، اظهار كرد: به منظور آمادگى حداكثــرى و مداخله به هنگام، 
آموزش مســتمر و منظم اعضا و كارشناســان درباره مديريت بحران 
ضرورى است. مهدى دينارى خاطرنشان كرد: برگزارى منظم جلسات 
و پيگيرى مصوبات جلســات، مطالعه و ارزيابى وضعيت تجهيزات، 
پرســنل و... از جمله مواردى اســت كه در كميته هــاى بعدى مورد 

بررسى و واكاوى قرار مى گيرد.
مديركل بهزيســتى اســتان همدان افزود: نظارت، بازرســى مكرر و 
هوشــمندانه از تمامى مراكز و ثبت نتايج حاصــل از اين ارزيابى ها 
در نرم افزارها مى تواند در مواقع وقوع بحران و حتى در مواقع عادى 

راه گشا و تعيين كننده مسير مداخالت كارشناسى باشد.
وى بــا تأكيد بر اينكه تمامى اعضاى كميته بايد بر شــرح وظايف و 
دستورالعمل هاى مديريت بحران اشراف كافى داشته باشند، افزود: با 
برگزارى مستمر جلسات و انجام مانورهاى عملياتى مى توان آمادگى 

براى مقابله با بحران هاى احتمالى را به شرايط مطلوبى رساند.
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مانور سنجش آمادگى عمليات زمستانى 
شهردارى مالير برگزار شد

 با توجه به فرارسيدن فصل زمستان 
و لــزوم آمادگى براى مقابله با برف و 
يخبندان در ســطح شــهر، شهردارى 
مالير مانور سنجش آمادگى عمليات 

زمستانى را برگزار كرد.
شــهردار مالير ضمن اعالم اين خبر، 
گفت: با توجه به در پيش بودن فصل 
زمســتان و لزوم آمادگى براى مقابله 

با برف و يخبندان در ســطح شهر، شــهردارى مالير ضمن برگزارى 
جلســات هماهنگى بين بخشى و خريد مصالح و تجهيزات موردنياز، 
به منظور سنجش آمادگى سازمانى، به برگزارى مانور عمليات زمستانى 

اقدام كرد.
حسين بابايى گفت: در سالجارى تعداد ده دستگاه موتور پمپ، پمپ 
كفكش و لجن كش جهت آبكشــى از معابر و منازل خريدارى شده و 

در اختيار اكيپ هاى اجرايى قرار گرفته است.
وى افزود: براى برف روبى و يخ زدايى معابر نيز تعداد 3 دســتگاه تيغه 
برف روب، يك دســتگاه گريدر و يك دســتگاه نمك پاش مكانيزه و 
تعداد 12 دســتگاه كاميونت بنزخاور و نيسان در اختيار ستاد عمليات 
زمستانى قرار گرفته است كه در مواقع لزوم با حداكثر توان و ظرفيت 

مورد بهره بردارى قرار خواهند گرفت.
بابايى در پايان گفت: در ســالجارى بنا به تجربيات سال هاى گذشته 
و با توجه به هشــدارهاى ســازمان هواشناسى بيش از 200 تن نمك 
خريدارى و در محل ســوله چند منظوره بحران در مكانى مناســب 
نگهدارى مى شــود و كليه ماشــين آالت مورد اســتفاده در عمليات 
زمستانى بازسازى و تعمير شده و آماده به كارگيرى در فصل زمستان 

هستند.

جدولگذاري و تعويض جداول سطح شهر 
اجرا شد

 جدولگــذاري و تعويض جداول 
فرســوده كوچه هــا و خيابان هــا از 
پروژه هاي اجراشده شهردارى درگزين 

در سالجاري است.
گفت:  درگزيــن  قــروه  شــهردار 
بلوار  انتهاي  جدولگــذاري  تاكنون 
امام خمينى(ره)، ادامه جدولگذاري 
ورودي شــهر از سمت بلوار شهدا، 
انتهاي خيابان شــهرداري روبه روي 

شــهرك پرديســان، جدولگذاري روبه روي پارك وليعصر(عج)، 
كوچه آفتاب، خيابــان خليج فارس، خيابان حوزه علميه و كوچه 
ياســمن انجام شــده اســت كه اين پروژه ها با اعتباري بالغ بر 4
ميليــارد و 500 ميليون ريال و به متــراژ 4 هزار و 650 مترطول 

انجام شده است.
 لكه  گيرى و آسفالت ريزى معابر سطح شهر

مهدى اسفنديارى صالح در ادامه از 2 مرحله آسفالت ريزى معابر سطح 
شــهر خبر داد و افزود: آســفالت ريزى انتهاى بازار وليعصر، خيابان 
عباسپور، كوچه فرعى بازار وليعصر، كوچه گلستان پنجم خيابان شهيد 
چمران، كوچه نيســتان نهم خيابان شهيد مدنى و كوچه شهيد يزدانى 
واقع در خيابان جانبازان و در مرحله دوم آسفالت ريزى خيابان شهيد 
احمدى، كوچه شهيد شــاهبالغى و روكش آسفالت خيابان آزادگان 
جنوبى و لكه گيرى معابر ســطح شــهر با هزينه اى بالغ بر 11 ميليارد 

ريال انجام شده است.
 ساخت ايستگاه انتقال پسماند

شــهردار قروه درگزين با تأكيد به مســائل زيست محيطى در دفع 
زباله شــهرى، عنوان كرد: جلوگيرى از دفن بهداشتى زباله ها در 
دســتور كار قرار دارد تا مشكل شــيرآبه هاى پسماندهاى آلى به 
حداقل برســد، همچنين با توجه به شــرايط زيست محيطى محل 
دفن زباله، شهردارى در اقدامى ايســتگاه حمل پسماند ساخته تا 
زباله هاى جمع آورى شــده شهر قروه و شهرستان درگزين از اين 
مكان به محل دفن بهداشتى زباله در استان حمل شود. اين پروژه 
داراى پيشــرفت فيزيكى 40 درصد اســت و اميدواريم از اوايل 
ســال آينده و با مساعد شدن شرايط جوى ادامه عمليات عمرانى 

ساخت اين سكو آغاز شود.
گفتنى اســت هدف از اجراى اين طرح متمركز كردن پســماندهاى 
شــهرى در نقطه اى مشخص بوده تا از آنجا به محل دفن زباله استان 

همدان انتقال يابد.

برگزارى مانور تجهيزات برف روبى 
شهردارى صالح آباد

 ستاد برف روبى شهردارى صالح آباد با آغاز بارش ها و نزوالت آسمانى پاييزى، 
در آماده باش كامل به سر مى برد.

شــهردار صالح آباد گفت: يك رشته مانور شهرى با شركت كليه خودروهاى سبك 
و سنگين در سطح شــهر، با هدف آمادگى كامل نيروهاى عملياتى و تجهيزات و 

ماشين آالت برف روبى در شهر صالح آباد برگزار شد.
مهدى سحاب روشــن تاريخ آغاز و پايان طرح مقابله با ســيل و خطرات احتمالى 
را از 20 آذرماه ســالجارى تا 20 فروردين سال آينده عنوان كرد و خاطرنشان كرد: 

برنامه هاى ستاد مديريت بحران شهردارى صالح آباد از جمله پيش بينى و اختصاص 
ده دستگاه خودرو سبك و ســنگين از قبيل لودر، تراگريدرباب كت، بيل بكهو و 
كمپرسى هاى سبك و سنگين، تهيه و دپو نزديك به هزار تن ماسه و نمك خيابانى، 
تعين 30 نفر نيرو در 2 شــيفت كارى 24 ساعته 15 نفر و تعمير و بازسازى نقاط 

حادثه خيز شهر است.
وى تعمير و بازسازى جداول شكسته و مناطق آبگير، پاكسازى مسيل ها و پل هاى 
موجود در ســطح شهر، اليروبى و پاكســازى كانال هاى هدايت آب هاى سطحى، 
تهيه و تدارك ملزومات و مصالح موردنياز جهت رفع مشكالت احتمالى، تعمير و 
تجهيز موتور و كفكش هاى موجود را از ديگر برنامه هاى مهم ستاد مديريت بحران 

شهردارى صالح آباد عنوان كرد.

ســال پايانى فعاليت 
شوراى پنجم و شــهرداران 

منتخب فرصت ارزيابى 3 سال گذشته 
را به شــهروندان مى دهد. همدان پيام بنابر 

رسالت اطالع رســانى صفحه اختصاصى بلديه 
را براى مجموعه مديريت شهرى استان راه اندازى  
كرده است تا پس از اين هر هفته صفحه اختصاصى 

شهرداران و شوراها به اخبار و عملكرد اين حوزه 
بپردازد. در تهيه محتواى اين صفحه روابط 

عمومى هاى محترم نيز همكارى دارند كه جاى 
قدردانى دارد.

دبير صفحه: سپيده راشدى
خبرنگاران: معصومه كمالوند، سحر يوسفى و يوسف امينى

 طرح ده هكتارى خوشــه صنعتى شهردارى جورقان 
به منظــور تبديل محــل تخليه نخاله هاى ســاختمانى به 
خوشــه هاى صنعتى، به اداره كل راه و شهرسازى استان 

همدان ارائه شد.
شــهردار جورقان گفت: باتوجه به ســال جهش توليد و 
لزوم توجه به توليد و اشــتغال تعدادى واحد توليدى و 
صنعتى در حريم شــهر جورقان آغاز به فعاليت كرده اند. 
در گذشته اين محل براى فعاليت كوره هاى آجرپزى مورد 
اســتفاده قرار مى گرفت و بر اثــر گودبردارى غيراصولى 

فروچاله هاى بسيارى در اين محل ايجاد شده بود. 
مجيد قره باغى ضمن تأكيد بر اينكه حريم شــهر جورقان 
در گذر زمان به محلى براى تخليه نخاله هاى ســاختمانى 
تبديل شده بود، افزود: شهردارى جورقان در همين راستا 
و به منظور حفظ مســائل زيست محيطى و رونق توليد و 
ايجاد اشــتغال براى شهروندان، نســبت به ارائه طرح ده 
هكتارى خوشــه صنعتى به اداره كل راه و شهرســازى 
اســتان اقدام كرد. اين طرح پس از ســير مراحل قانونى 
در كميته كارشناســى اين اداره جهت تصويب نهايى به 

كارگروه امور زيربنايى استاندارى همدان ارجاع شد.
 وى ادامــه داد: پس از ارائه اى طرح ده هكتارى خوشــه 

صنعتــى در كارگروه امور زيربنايى نتيجه نهايى، منوط به 
بازديد ميدانى معاون امور عمرانى و مديران كل استاندارى 
و راه و شهرســازى شد. پس از حضور مسئوالن در شهر 
جورقان و بازديد از محل مذكور و براساس ارزيابى هاى 
صورت گرفته موافقت خود را جهت توسعه طرح و ايجاد 

سايت پالن صنعتى اعالم كردند.
قــره باغى تأكيد كرد: پــس از تصويب نهايى و برگزارى 
جلســه با مدير امور اراضى استان همدان و اداره صمت، 
نحوه صدور مجوز براى مالكان واقع در طرح مشــخص 

شد.

 در راستاى توسعه فضاى سبز و ارتقاى 
سيماى شــهرى 3 هزار هسته بادام ديم در 
منطقه 50 هكتارى تپه ستران مشرف به شهر 
آجين كاشته شد كه با كاشت اين ميزان بادام 
ديم سرانه فضاى سبز شهر آجين از ده تا 15

مترمربع به 80 مترمربع ارتقا يافت.
شــهردار شهر آجين اســدآباد با بيان اينكه 
توسعه فضاى سبز در دستور كار شهردارى 
قرار داشــته و در تالش هســتيم تا سرانه 
فضاى ســبز آجين را افزايش دهيم، اظهار 
كرد: زالزالك، انار وحشى، بلوط و تات از 
جمله نهال هاى كاشت شده در فضاى سبز 
50 هكتارى تپه ستران بوده كه براى كاشت 
اين ميزان نهال تاكنون افزون بر صد ميليون 

تومان هزينه شده است.
حميد اسدى جمعيت شــهرى آجين را 3
هزار نفر برشمرد و خاطرنشان كرد: نصب 
آالچيــق و اجراى جاده ســالمت از ديگر 
برنامه هاى پيش بينى شده براى تپه تفريحى 
ســتران اســت كه در ســال آينده اجرايى 

خواهد شد.

وى با اشاره به اينكه ميزان هزينه آبيارى 
و نگهــدارى از درختــان و نهال هــاى 
كشت شــده در تپــه ســتران ماهيانه 15

شــد:  يادآور  اســت،  تومــان  ميليــون 
قســمت  در  آجين  شــهر  درحال حاضر 
ورودى شــهر داراى يك پــارك محلى 
اســت و در 4 نقطه شــهر نيــز 4 پارك 
درصورت  كه  كرده ايم  پيش بينــى  محلى 
تأميــن اعتبــار به طــور قطع نســبت به 

اجرايى شدن آن اقدام خواهيم كرد.
اســدى در ادامه از تكميــل طبقه همكف 
آجين  شــهردارى  آتش نشانى  ســاختمان 
در ســال آينده خبر داد و گفت: ساختمان 
آتش نشانى شهر آجين در 2/5 طبقه با هزار 
و 200 مترمربع سوله با 40 درصد پيشرفت 
فيزيكى در دست ســاخت است كه طبقه 
همكف ساختمان در سال آينده تكميل شده 

و به بهره بردارى خواهد رسيد.
وى در پايان افزود: تكميل صد درصدى 
پروژه آتش نشانى شهردارى آجين به يك 

ميليارد تومان اعتبار نياز خواهد داشت.

شهردار جورقان:

محل تخليه نخاله هاى ساختمانى 
به خوشه هاى صنعتى تبديل شد

 شــايد در نــگاه نخســت خيلى ســاده و 
بى اهميت به نظر بيايد و ممكن اســت بگوييم 
حاال با يك پوســت ميوه، يا رها كردن ماسك 
و دســتكش، يــا بى اهميتى به ســاعت بيرون 
گذاشــتن زباله ها و هر رفتار مشــابه ديگرى، 
اتفاق خاصى نمى افتد؛ اما اين رفتارها يا پرتاب 
زباله از پنجره خــودرو، خالى كردن زباله هاى 
ميوه و ســبزى پس از فعاليــت روزانه ميادين 
تره بار، ريختن پســماندهاى تره بار در حاشيه 
خيابان ها و محل هاى كســب وكار، رها كردن 
زباله هــاى خانگى در زمان هاى غيرمتعارف در 
حاشــيه كانال ها و خيابان هاى شهر و بسيارى 
حركات از اين قبيل، ســبب مى شــود تا زمان 
بارندگى آبگرفتگى معابر براى پاكبان هاى شهر 

رنج و زحمت مضاعف ايجاد كند.
كافى اســت در يــك روز بارانــى و ســرد به 

خيابان هاى شهر سرى بزنيد و تالش پاكبان ها را 
براى بازگشــايى معبرهاى گرفته شده از سيالب 
و بارش ها در شــهر ببينيد كه با چه جان كندنى 
درحال بازگشــايى مســير براى عبور شــما و 

خودروى تان هستند!
بارش ها  زمــان  در  نارنجى پوشــى  پاكبان هاى 
اغلب زير باران و با بيل و گاهى هم خودشــان 
وارد كانال ها و جدول هاى شــهر مى شوند و به 
جمع آورى زباله هاى انباشت شــده در مسير آب 

اقدام مى كنند.
فصل بارش آغاز شــده اســت، با تجربه اى كه 
هفته گذشته مشاهده شد، انتظار مى رود حقوق 
شــهروندى را از پاكبان هاى شــهر آغاز كنيم و 
توجه بيشترى به رعايت حال اين افراد در رفتار 

شهروندى خود داشته باشيم.
پاكبان هاى شــهردارى نهاوند براى بازگشــايى 
مســير آب هاى ســطحى كه توســط زباله هاى 
شهروندان مسدود شده است در زمان بارش ها 

به سختى تالش مى كنند.
بى مســئوليتى و رهــا كردن زباله ها در ســطح 
خيابان و كانال هاى عبور فاضالب ســبب بروز 
مشــكالتى براى پاكبانان پرتالش شــهردارى 

مى شود.
نيروهاى خدمات شــهرى شــهردارى نهاوند 
براى زيبايى و پاكيزگى شــهر تالش مى كنند 
اما زيبــا ماندن و پاكيزه ماندن اين شــهر، به 
رفتــار شــهروندان و مســئوليت پذيرى آنها 
بســتگى دارد. از ايــن رو بــا اصــالح رفتار 
شــهروندى الزم اســت از ريختــن زباله در 

جوى ها و معابر خوددارى شود.
هواى سرد و شــرايط كرونايى هم لزوم توجه 
بيشــتر بــه رعايت اصول بهداشــتى توســط 
پاكبانان شهردارى  شهروندان در حفظ سالمت 

نهاوند را دوچندان مى كند.
تصاوير اين مطلب فعاليت پاكبان هاى شهردارى 
نهاوند را در شــرايط ســخت براى بازگشايى 
كانال هاى عبور آب هاى روان سطح شهر نشان 
مى دهد كه تجديدنظر در رفتار شــهروندى را 

تأكيد مى كند.

وى توضيــح داد: مالكان پس از دريافت مجوز تغيير كاربرى تبصره 1
ماده 1 امــور اراضى، مى توانند جهت قطعات تفكيكى طرح مذكور كه 
به متراژ 500 و هزار مترى اســت به شهردارى مراجعه و صدور مجوز 

درخواست كنند.

قره باغى در پايان اظهار كرد: شــهردارى جورقان همچنان براى تحقق 
اهداف ســال جهش توليد و با هدف ايجاد اشتغال براى شهروندان و 
رونــق صنعتى و اقتصادى براى منطقه، تعامــل و همكارى الزم را در 

زمينه طرح مذكور به عمل خواهد آورد.

توسعه شهرى و درآمد پايدار 
اولويت شهردارى تويسركان 

است
 تنها راه برون رفت از مشــكالت مالى شــهرداى ايجاد 
درآمد پايدار اســت. يكى از اولويت هاى اصلى شهردارى 
تويسركان شناســايى منابع و برنامه ريزى براى توسعه اين 

ظرفيت ها براى ايجاد درآمد پايدار در شهردارى است.
شهردار تويسركان با بيان اين مطلب گفت: براى ارتقاى امنيت عبور و مرور شهروندان، عمليات خط كشى محورى 

معابر شهرى همچنان به قوت خود باقى مانده و ادامه دارد.
احسان پيرى خاطرنشان كرد: عمليات اجرايى پروژه تعريض و جدولگذارى در سطح شهر نيز ادامه دارد.

وى افزود: تغيير و تحول ميادين در برخى معابر مانند خيابان دكتر آئينه وند كه پرتردد و شلوغ بود، انجام شده است.
پيرى گفت: به همت شــهردارى و شوراى تويسركان، در راستاى نوســازى و زيباسازى، توجه به مبلمان شهرى 

همچنان جزو اولويت ها است.

افتتاح رسمى واحد آتش نشانى شهردارى كرفس
 واحد آتش نشانى شــهردارى كرفس با حضور 
اســتاندار همدان و مســئوالن شهرســتان درگزين 

به صورت رسمى افتتاح شد.
شهردار شهر كرفس گفت: براى راه اندازى اين واحد 
مبلغ 11 ميليارد ريال هزينه شده كه شامل هزينه هاى 
تكميل و تجهيز ســاختمان واحد، خريد خودروى 
آتش نشانى جديد و خريد تجهيزات مورد نياز است.
رضا فرخى ادامه داد: 2 نفر نيروى آتش نشانى جديد 
نيز براى اين واحد اســتخدام شــده كه پس از اين 

به صورت 24 ســاعته در خدمت شهروندان عزيز شهر كرفس و 
روستاهاى همجوار خواهند بود.

وى گفت: در ســفر اســتاندار محترم به شــهر كرفس مبلغ 1/5
ميليارد تومان اعتبار براى پيشــبرد پروژه هاى عمرانى شهردارى 
كرفس تخصيص داده شــد كه عمده اين مبلغ صرف ساماندهى 

ورودى هاى شهر خواهد شد.

تالش پاكبان هاى شهردارى نهاوند براى بازگشايى آبگرفتگى كانال هاى شهر

رنج نارنجى پوش ها را در هواى سرد و كرونايى بيشتر نكنيم

شهردار شهر آجين:

سرانه فضاى سبز «آجين» 
به 80 مترمربع رسيد
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لزوم توجه به افزايش بودجه دفاعى كشور 
در سال آينده

 در جريان بررســى اليحه بودجه سال آينده حتماً بايد به تقويت 
بودجه دفاعى كشور توجه شود.

ســخنگوى كميســيون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس شوراى 
اسالمى در گفت وگو با مهر، با تأكيد بر ضرورت توجه به تقويت بنيه 
دفاعى كشور، گفت: حرف هميشگى ما در مجلس آن است كه بودجه 

دفاعى بايد متناسب با شرايط كشور تنظيم شود.
محمدمهدى مفتح بيان كرد: شــاخص تعيين بودجه دفاعى كشــور 
 (GDP) معموالً به اين صورت اســت كه بودجه دفاعى تقســيم بر

توليد ناخالص داخلى كشور مى شود.
نماينده تويســركان در مجلس شوراى اسالمى در ادامه اظهار كرد: در 
جريان بررســى اليحه بودجه سال 1400 قطعاً بايد به تقويت بودجه 
دفاعى كشــور توجه شود و الزم اســت بودجه دفاعى كشورمان را 
به نسبت بودجه دفاعى كشــورهاى همسايه جمهورى اسالمى ايران 

برسانيم.
وى همچنين تأكيد كرد: از ســوى ديگر با توجه به شرايط ويژه اى كه 
در آن قرار داريم، الزم اســت كه بخش دفاعى كشــور از نظر بودجه 

تقويت شود.
سخنگوى كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پايان گفت: البته بخش 
دفاعى جمهورى اسالمى ايران عالوه بر اتكا به سالح و بودجه، متكى 
به مردم اســت كه همواره جانانه از نظام جمهورى اسالمى و انقالب 
دفــاع مى كننــد و مهم ترين وجه بنيه دفاعى ما مردم هســتند كه اين 

موضوع در ساير كشورها وجود ندارد.

پيگير توسعه كمى پرديس شهيد باهنر 
هستيم

 جلسه فعاالن دانشــجويى دانشگاه 
فرهنگيان پرديس شهيد باهنر همدان با 
نماينده مالير در مجلس شوراى اسالمى 
با محوريت توســعه كمى اين پرديس 

برگزار شد.
هــادى  دانشــجو،  گــزارش  بــه 
بيگى نــژاد، در ســخنان خــود بــا تأكيــد 
ــر اينكــه شــيوه فعلــى جــذب معلــم  ب
صحيــح نيســت و بايــد يــك راه مشــخص و معيــن و البتــه باكيفيت 
بــراى جــذب نيــرو در آمــوزش و پــرورش وجــود داشــته باشــد، 
ــا برخــى اعضــاى  بيــان كــرد: دغدغــه ايــن موضــوع را داريــم و ب
كميســيون آمــوزش در ايــن رابطــه گفت وگو هايــى داشــته ايم. 
همچنيــن از دانشــجويان خواســت تــا طرحــى در ايــن زمينــه ارائــه 

ــت داد. ــول حماي ــد و ق دهن
عضو هيأت رئيســه كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى در ادامه 
گفت: در زمينه توســعه كمى پرديس شهيد باهنر نيز با آقاى فالحى، 
سخنگوى كميسيون آموزش، صحبت هايى داشته ايم و پيگير اين امر 

هستيم.
وى با ارائه پيشنهاداتى در اين باره گفت: اگر بسيج دانشجويى دانشگاه 
فرهنگيان همدان طرح اجرايى در ارتباط با توسعه كمى پرديس باهنر 

داشته باشد از آن حمايت مى كنيم.

روسيه نقض آتش بس در قره باغ را تأييد كرد
 وزارت دفاع روسيه براى نخستين بار از زمان امضاى توافق براى پايان دادن 
به درگيرى ها در قره باغ كوهســتانى، از تبادل آتش بين جمهورى آذربايجان و 
ارمنستان در جمعه گذشته خبر داد و گفت از 2 طرف خواسته شده به آتش بس 
پايبند بمانند. به گزارش فارس، ارتش روســيه از يك مورد نقض آتش بس در 
منطقه قره باغ كوهستانى پس از توافق 2 كشور جمهورى آذربايجان و ارمنستان 

با ميانجى گرى مسكو براى پايان دادن به درگيرى هاى اين منطقه خبر داد.
وزارت دفاع روسيه كه در منطقه قره باغ نيروهاى حافظ صلح مستقر كرده، در 
بيانيه اى اعالم كرد: يك مورد نقض آتش بس روز 11 دســامبر (جمعه 21 آذر) 
در منطقه «هادروت» گزارش شــد. پيش از آن ارتش ارمنستان اعالم كرده بود 
حمالتى از طرف باكو عليه 2 روستا كه تحت كنترل نيروهاى قره باغ قرار دارند، 

انجام شده است.

انهدام شبكه گسترده اخالل در نظام ارزى كشور 
 عوامل اصلى شــبكه گســترده كالهبردارى و اخالل در نظام ارزى كشور 

كه فعاليت غيرمجاز اقتصادى داشتند در استان يزد شناسايى و دستگير شدند.
روابط عمومى وزارت اطالعات در اطالعيه اعالم كرد كه اين شبكه با استفاده 
از شركت هاى پوششى در خارج از كشور و صدور پيش فاكتورهاى صورى، از 
بانك مركزى بالغ بر 150 ميليون يورو سوءاستفاده كرده و با فروش آن در بازار 

آزاد، به تحصيل مال نامشروع و قاچاق ارز اقدام كرده است.
براساس اعترافات و اســناد و مدارك پرونده، متهمان به تبانى و پرداخت 
رشــوه، اســتفاده از كارت هاى بازرگانى و حســاب هاى بانكى اجاره اى، 
پولشــويى، تخلفات گمركى، فرار مالياتى و جعل اســناد حمل كاال اقدام 
كــرده و از ايــن طريق بيش از ده هزار ميليارد ريــال از حقوق بيت المال 

كرده اند.  تضييع  را 

ضرورت همكارى دستگاه قضايى و اتحاديه هاى 
صنفى در مسير كنترل قيمت ها

 وزارتخانه هاى صمت، جهاد كشاورزى و ساير دستگاه هاى ذى ربط موظف 
شــده اند در چارچوب يك برنامه دقيــق و با هماهنگى يكديگر نظام توزيع و 

نظارت بر قيمت كاالها را به شكل دقيق كنترل و مديريت كنند.
به گزارش ايسنا، رئيس جمهور در جلسه روزگذشته ستاد هماهنگى اقتصادى 
دولت همكارى و هماهنگى دستگاه قضايى و اتحاديه هاى صنفى در اين مسير 

براى كنترل قيمت ها را حائز اهميت دانست.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى در ادامه اين جلسه گفت: در سازوكار 
پيشنهادى دولت در سال آينده، تأمين كاالهاى اساسى با محوريت افزايش رفاه 
عمومى محور اصلى است و بايد با تخصيص منابع ارزى الزم، در يك حركت 

نظام مند تأمين، توليد و توزيع در كشور، اجرايى شود.

آگهـي مـزايده

اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعى استان همدان

مبلغ تضمين متراژمبلغ كارشناسىطبقهشماره ثبتشرح رديف
شش دانگ اعيانى با 1

انشعابات سه گانه 
با احتساب طبقه 139/4951

همكف طبقه اول 
3/538/750/00037/25177/000/000

شش دانگ اعيانى با 2
انشعابات سه گانه

با احتساب طبقه 139/4952
همكف طبقه دوم

3/166/250/00037/25159/000/000

 شرايط شركت در مناقصه عمومى:
مبلغ تضمين شركت در مزايده: به صورت ضمانتنامه بانكى با سررسيد سه ماهه و يا واريز وجه نقد به شماره حساب 4065044107730360 و) به شماره 

شباى IR770100004065044107730360) نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران مى باشد.
زمان انتشار در سايت: متقاضيان مى بايست از تاريخ 1399/09/24 لغايت 1399/10/06 جهت دريافت اسناد مزايده به سايت الترونيك دولت مراجعه نمايند.

آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: متقاضيان مى بايست ضمانتنامه بانكى يا فيش واريزى به حساب اعالم شده بابت دريافت اسناد مزايده و فرم شرايط 
مزايده و پيشنهاد قيمت خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1399/10/18 در سامانه ارائه نمايند.( اسناد بارگذارى شده مهر، امضاء و 

اثرانگشت گردد).
زمان و محل بازديد موضوع مزايده: از تاريخ 1399/09/24 لغايت 1399/10/18 جهت بازديد به آدرس بهار خيابان امام خمينى(ره) - چهارراه فرهنگ - 
روبه روى بانك رفاه از ساعت 8 الى 12 مراجعه نمايند(جهت بازديد از ملك مورد مزايده مى بايست با رئيس اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى شهرستان بهار 

بنام آقاى ضميرى كامل به شماره تلفن09183079931 هماهنگ نمايند).
زمان و مكان بازگشايى پيشنهادات: روز شنبه مورخ 1399/10/20 ساعت 9 صبح به نشانى همدان، ابتداى بلوار كاشانى، اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعى 

همدان خواهد بود.
برگزارى مزايده: از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت مى باشد و كليه مراحل فرايند مزايده شامل پرداخت تضمين شركت در مزايده(وديع)، ارسال 

پيشنهاد قيمت، بازگشايى پاكات، اعالم به برنده، واريز وجه مزايده و تحويل ملك مورد مزايده در بستر سامانه مى باشد.
عالقه مندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى(توكن) با شماره ذيل تماس حاصل فرمايند. مركز پشتيبانى و 

راهبردى سامانه -021-41934
www.setadiran.ir اطالعات تماس دفتر ثبت نام ساير استان ها در سايت سامانه

عالقه مندان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به واحد امور مالى اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعى استان همدان واقع در ابتداى بلوار كاشانى 
مراجعه و يا با شماره تلفن 6- 32514773 داخلى 280 تماس حاصل نمايند. 

(م الف 1304)

اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعى استان همدان درنظر دارد دو فقره ملك به شماره ثبتى 931/1594 و 931/2594 هر دو مفروزى و 
مجزا از 8724 واقع در شهر بهار- خيابان امام خمينى(ره)- چهارراه فرهنگ-روبه روى بانك رفاه در دو طبقه مجزا از يك ساختمان 

سه طبقه كه طبقه همكف آن با كاربرى تجارى قبال به غير واگذار شده را با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را با بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت به آدرس www.setadiran.ir به شماره مزايده1000002810009902 به صورت الكترونيكى با شرايط ذيل بفروش برساند:

مناقصه واگذارى اموركاشت و نگهدارى فضاى سبز بخش هاى 
مناطق چهارگانه شهردارى همدان

سازمان سيما منظر و فضاى سبز شهرداري همدان 

مبلغ تضمين (ريال)نام پيمانرديف
امور كاشت و نگهدارى فضاى سبز بخش شمالى منطقه 11

امور كاشت و نگهدارى فضاى سبز بخش جنوبى منطقه 1
1/930/000/000
2/320/000/000

امور كاشت و نگهدارى فضاى سبز بخش شرقى منطقه 22
امور كاشت و نگهدارى فضاى سبز بخش غربى منطقه 2

1/440/000/000
1/480/000/000

امور كاشت و نگهدارى فضاى سبز بخش شمالى منطقه 33
امور كاشت و نگهدارى فضاى سبز بخش جنوبى منطقه 3

1/490/000/000
1/860/000/000

امور كاشت و نگهدارى فضاى سبز بخش شمالى منطقه 44
امور كاشت و نگهدارى فضاى سبز بخش جنوبى منطقه 4

1/770/000/000
1/530/000/000

(م الف 1286)

به اطالع كليه شركتهاي خدماتي معتبر ميرساند، شهردارى همدان نسبت به واگذارى امور كاشت و نگهدارى فضاى سبز در سطح منطقه 1،2،3،4 با شرايط 
ذيل اقدام مى نمايد:

 1- مدت قرارداد در هر منطقه يكسال شمسي ميباشد.
2- متقاضيان از تاريخ نشر آگهي در مورخ 99/09/24 به مدت ده روز تا مورخ 99/10/04 تا ساعت 14:15 فرصت دارند جهت خريد اوراق مناقصه به امور 
قراردادهاى سازمان سيما منظر و فضاى سبز شهرى مراجعه و مبلغ 2،000،000 ريال به حساب شماره 1-3477111-11-7405 بانك مهر شعبه صدف بنام 
سازمان سيما منظر و فضاى سبز واريز و رسيد آن را به امور قراردادهاى سازمان تحويل نمايند و همچنين بعد از تكميل اوراق مذكور نسبت به تحويل آن 

به دبيرخانه شهرداري مركزي واقع در خيابان بوعلي مراجعه نمايند.
3- مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه مى باشد.

4- مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه طبق جدول ذيل بعنوان سپرده به حساب شماره 0100785699009 بانك شهر شعبه مركزى بنام شهردارى مركزى 
و يا ارائه ضمانتنامه بانكي، اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي با اعتبار مدت سه ماه .

5- 0 اوراق مناقصه به ترتيب پاكت هاى الف، ب و ج عبارتند از الف: ضمانتنامه بانكى ب: دفترچه پيمان، شرايط شركت در مناقصه، قرارداد و ارايه اسنادي 
تغييرات،  آخرين  آگهى  برگزاري مناقصه،  آييننامه اجرايي قانون  پيشبرد پيمان حداقل به مدت يك ماه برابر ماده 19  توان مالي جهت  براي ارزيابي 

اساسنامه، مدارك شناسايى صاحبان مجاز امضا (كه برابر با اصل شده باشد )، رزومه كاري شركت در ساليان گذشته ج: فرم هاى پيشنهاد قيمت. 
تذكر: متقاضيان بايد با قيد قبولي كليه صفحات اسناد و مدارك پيمان و مفاد آن، ذيل كليه اوراق را مهر و امضا مجاز نموده و به دبيرخانه ارائه نمايد.

6- به اين پيمان پيش پرداخت تعلق نميگيرد و شهرداري همدان در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد.
7- ارائه اصل يا تصوير برابر با اصل گواهى تأييد صالحيت از اداره كار و امور اجتماعى در زمينه فضاى سبز (با توجه به بروز بيمارى همه گير كرونا) داراى 

اعتبار در سال 99 براى شركت متقاضى الزامى مى باشد.
8- كليه هزينههاى چاپ، تكثير و درج آگهى در روزنامهها به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

9- شركت در اين مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى همدان مى باشد.
10- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به پيمان در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

11- در صورتى كه برندگان اول، دوم مناقصه، حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 
12- جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاى 38214925-38214926 تماس حاصل نموده و يا به سايت WWW.hamedan.ir  مراجعه نمائيد

محمد ترابى»
 چند روزى اســت كه دوباره اخبــارى درباره 
حضور محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شــوراى 
اســالمى و آيت ا... ســيدابراهيم رئيسى رئيس قوه 
قضاييه در انتخابات سال آينده، مورد توجه اصحاب 

رسانه و فعاالن سياسى قرار گرفته است. 
پايان هفته گذشــته بود كه دبيركل جبهه جهادگران 
ايران اسالمى كه در انتخابات 92 از قاليباف حمايت 
كــرده بود، در گفت وگــو با برنا، دربــاره حضور 
قاليباف در انتخابات گفت: بنابر شــواهد و قرائن، 
ستاد قاليباف نسبت به كانديداهاى ديگر با اطمينان 
بيشــتر و عجله زايدالوصفى آماده رقابت شــده و 
به اســتقبال انتخابات مى رود. رفتارهاى محمدباقر 
قاليباف نيز حكايت از عزمى جدى براى وارد شدن 
به گود انتخابات رياست جمهورى دارد. سفرهاى 
استانى پر سروصدا، سخنرانى هاى زنده تلويزيونى 
از شــبكه يك سيما و عجله در به تصويب رساندن 
مصوبات «طرح معيشت» و «اقدام راهبردى برداشتن 
تحريم ها» و اقدامات اين چنينى را مى توان بخشى از 
تالش هاى قاليباف براى اقناع جريان اصولگرايى و 

اجماع بر نامزدى او قلمداد كرد.
وهاب عزيزى در ادامه گفت وگو شانس قاليباف را 
براى به دســت آوردن اجماع اصولگرايان نسبت به 
ديگر نامزدها بيشتر دانست و افزود: درحال حاضر 
هيچ كدام از نامزدهاى مطرح شده، موقعيت قاليباف 
را ندارنــد. قاليبــاف در جريــان انتخابات 98 تيم 
خــودش را ترميــم و تكميل كــرد. حضورش در 
جايگاه رياســت مجلس نيز اين فضــا را براى او 
فراهم كرده اســت كه برنامه هاى آينده خود را در 
قالب گزارشــات كارى مجلــس از تريبون صدا و 
ســيما اعالم كند كه توان رقابت او را در مقايسه با 

رقباى درون جريانى، بيشتر مى كند.
البته موضوع حضور قاليباف در چندين برهه توسط 
ديگــران نيز مورد تأييد قــرار گرفته و حتى برخى 
از نمايندگان مجلس به تالش هــاى قاليباف براى 

حضور در انتخابات 1400 انتقاد كرده اند. 
البته نســبت عالقه قاليباف به صندلى رياســت در 
پاســتور بر كسى پوشيده نيســت و حضور او در 
انتخابــات 1400 در روزهــاى انتخابــات مجلس 
يازدهــم بــراى انتخابات رئيس مجلس شــوراى 

اسالمى محتمل بوده است. 
اين درحالى است كه يكى از شروط رقباى قاليباف 
براى انتخابات رياســت مجلس بــراى كناره گيرى 

به نفع او، حضور نداشــتن در انتخابات رياســت 
جمهورى ســال 1400 براى رئيس مجلس شوراى 

اسالمى بود. 
اين مســأله بــراى قاليباف قابل حل اســت، زيرا 
انتخابات رياســت مجلس تقريبــاً 20 روز پيش از 
انتخابات رياســت جمهورى برگزار خواهد شد. از 
اين رو با البى ميان اصولگرايان مجلس مى تواند براى 
حضور در انتخابات رياســت جمهورى از رياست 
مجلس به نفع يكى از رقيبان خود كناره گيرى كند. 

حميدرضــا حاجى بابايى كــه در انتخابات رئيس 
مجلس خرداد سالجارى، اصلى ترين رقيب قاليباف 
به حســاب مى آمــد، در اين صــورت گزينه اصلى 
رياست مجلس شوراى اسالمى در سال دوم خواهد 
بود. نماينده همدان در انتخابات ســال اول هيأت 
رئيسه مجلس به نفع قاليباف كناره گيرى كرد و حال 
مى توان انتظار داشــت كه با حمايت قاليباف از وى 

به آسانى بر صندلى رياست مجلس تكيه بزند. 
 بر فــرض پيروزى قاليباف در انتخابات رياســت 
جمهــورى ســال 1400 و انتخــاب حاجى بابايى 
به عنــوان رئيس قوه مقننه، مى تــوان گفت كه بدنه 
حاكميت در كشــورمان در سال هاى آينده به شكل 
بى ســابقه اى رنگ و بــوى اصولگرايــى به خود 
خواهــد گرفت و اين مســأله را مى توان پايان كار 
اصالح  طلبان و يا حاشيه نشينى آنها دست كم در دهه 

آينده دانست. 
با اين حال موانعى چند بر ســر اين اتفاق(انتخاب 
حاجى بابايــى به عنــوان رئيس مجلس از ســوى 
نماينــدگان و انتخــاب قاليباف به عنــوان رئيس 
جمهورى از ســوى مردم) قرار دارد كه در ادامه به 

بررسى آن مى پردازيم.
 تزريق جان نصفه ونيمه  بر پيكره بى جان 

اصالحات 
دولــت تدبير و اميد كه از ابتــداى كار خود مالك 
رفع مشــكالت كشــور را بر تعامل و همكارى با 
ابرقدرت هاى حــال حاضر بنا كــرده بود، پس از 
خــروج دونالد ترامپ از برجــام مى توان گفت كه 

تمام رشته هايش پنبه شد. 
از اين رو بســيارى از اصولگرايان و به ويژه رقباى 
مغموم حسن روحانى در 2 دوره انتخابات رياست 
جمهــورى 92 و 96، مجال را غنيمت شــمرده و 
دولت را مقصر اصلى شــرايط نامساعد اقتصادى و 

معيشيتى حال حاضر كشور معرفى  كردند. 
با اين حال پس از اعــالم پيروزى جو بايدن رقيب 

دموكــرات رئيس جمهــور آمريكا از 
سوى خبرگزارى هاى رسمى آمريكا و 
اخبارى مبنى بر آغــاز انتقال قدرت در 
آمريكا، مى توان گفــت كه ورق به نفع 
اصالح طلبان برگشــت و اگر تحريم ها 
تا پيش از انتخابات رياست جمهورى 
كشــور برداشته شــود، شانس حضور 
اصالح طلبانــى همچــون محمدجواد 
ظريف رئيس دســتگاه ديپلماسى و يا 
همتى رئيس بانك مركزى در پاســتور 

محتمل تر از سايرين خواهد بود. 
از اين رو برخى تصويــب طرح اقدام 
راهبردى براى لغو تحريم ها را كه مورد 
مخالفت دولت نيــز بود، تالش برخى 
نماينــدگان مجلس بــراى جلوگيرى 
از رفع تحريم ها تا پيــش از انتخابات 
رياســت جمهــورى 1400 قلمــداد 

مى كنند. 
از ســوى ديگر رئيــس جمهور فعلى 
ايــاالت متحده كار هاى خارج از عرف 

زيادى را در اين 4 سال انجام داده است كه عملكرد 
وى در برابــر ايران را نمى توان به پاى رويه معمول 

آمريكا در برابر ايران پس از برجام دانست.
در اين صورت نه تنها قاليباف بلكه ديگر اصولگرايان 
مدعى، شانس پيروزى خود را در انتخابات ضعيف 
خواهند ديد، از اين رو احتماالً براى مناســب فعلى 
خود اولويت قائل شــده و در انتخابات رياســت 

جمهورى حاضر نخواهند شد.
 رئيسى و جليلى 

فارغ از مسائل رقابتى ميان احزاب و شرايط حاكم 
بر كشــور در زمان انتخابات، بايد گفت كه قاليباف 
را نمى توان تنها گزينــه قدرتمند اصولگرايان براى 
حضور در پاســتور دانست. همان طور كه در خاطر 
داريم در دوره گذشــته با وجود نخســتين حضور 
رئيسى در انتخابات رياست جمهورى، ديگر رقباى 
اصولگرا را مجاب كردند كه به نفع وى كناره گيرى 
كنند. قاليباف در ميان افكار بسيارى از اصولگرايان 
گزينه اصلى وى به حســاب مى آمــد، اما با ورود 
رئيســى در عرصه رقابت ورق به ضــرر قاليباف 

برگشت. 
حال تضمينى براى وقوع چنين اتفاقى در انتخابات 
1400 براى قاليباف وجود ندارد. اين مسأله محتمل 
خواهد بود كه درصورت حضور دوباره رئيسى در 

انتخابات، ديگر اصولگرايان از جمله قاليباف بارى 
ديگر مجاب به كناره گيرى به نفع او شوند. 

از ســوى ديگــر در شــرايط فعلى كــه حرف از 
مذاكــرات براى رفع تحريم ها از ســوى آمريكا به 
گوش مى رسد، حضور سعيد جليلى يكى از اركان 
اصلــى اصولگرايان در بحث ديپلماســى به عنوان 
رقيب اصلى محمدجواد ظريف مطرح خواهد بود. 
جليلــى كه يكى از اصلى تريــن منتقدان دولت و 
برجام به حســاب مى آيد، درصورت رفع نشدن 
تمامــى تحريم هاى آمريكا تــا پيش از انتخابات، 
مى تواند شانس خوبى را براى حضور در رقابت 
اصلى انتخابات 1400 داشــته باشــد. از اين رو 
جليلى نيــز همانند رئيســى مى تواند بارى ديگر 
قاليباف را براى رســيدن بــه آروزى ديرينه اش 

ناكام بگذارد. 
 البى عليه حاجى بابايى

در 2 ديــدگاه باال به بررســى شــرايط حضور و 
پيــروزى قاليبــاف و خالى شــدن صندلى وى در 
مجلس پرداختيم، حال با فرض پيروزى قاليباف در 
انتخابــات 1400 و يا كناره گيرى پيش از انتخابات 
وى از رياست مجلس، آيا حاجى بابايى به قطعيت 

جانشين وى خواهد شد؟
برخى اتفاق ها و حواشى پيرامون مجلس يازدهم كه 

از اكثريت اصولگرايان تشكيل شده، نشان داده است 
كه برخى سياســى كارى ها تنها مختص به رقابت با 
جناح رقيــب نبوده و در ميان خود اصولگرايان نيز 

ديده مى شود. 
شــاهد اين مســأله بوديم كه پــس از اعالم نتايج 
انتخابات اســفند 98، نمايندگان اصولگراى مدعى 
كرسى رياست مجلس، تالش و البى گرى خود را 
براى انتخابات آغاز كرده بودند. در اين ميان عده اى 
با يكديگر براى مقابله با قاليباف متحد شــده بودند 
اما در پايان به ائتالف با وى روى  آوردند و در اين 

ميان كارشكنى هايى صورت گرفت. 
در اين ائتالف اصولگرايان چند قانون در ميان خود 
وضع كردند. آنها به اين توافق رســيده بودند كه در 
فراكسيون اكثريت انقالب اســالمى در ميان خود 
انتخابات را برگزار كرده و پيروز اين انتخابات، تنها 
كسى باشد كه از ســوى اصولگرايان در انتخابات 

صحن مجلس حاضر شود.
از سوى ديگر بنا بر اين شده بود كه رئيس مجلس 
شوراى اسالمى نمى تواند رئيس فراكسيون اكثريت 

انقالب اسالمى نيز باشد.
در پايان يكى از مهم ترين شــروط تعيين شده براى 
رئيــس مجلس اين بود كه رئيس مجلس شــوراى 
اســالمى  نمى تواند در انتخابات رياست جمهورى 

شركت كند. 
با اين حال  مصطفى ميرســليم با وجود شكست در 
برابر قاليباف در فراكســيون اكثريت، در انتخابات 

صحن نيز شركت كرد.
از سوى ديگر پس از پيروزى قاليباف در انتخابات 
رياست مجلس توســط نمايندگان، چندماه بعد در 
انتخاباتى ميان اعضاى فراكسيون انقالب اسالمى به 

رياست اين فراكسيون نيز درآمد. 
در بحث آخريــن تعهدات ميــان اصولگرايان نيز 
مى تــوان گفت كــه حضور قاليبــاف محتمل تر از 
حضــور نيافتن وى در انتخابات اســت. حال اين 
مســأله نيز پيش مى آيد كه قاليباف در انتخابات 5

خردادماه رياســت مجلس بارى ديگر شركت كرده 
و در جايگاه رياســت مجلس در انتخابات رياست 

جمهورى شركت كند. 
از سوى ديگر اين مسأله وجود دارد كه درصورت 
كناره گيرى قاليباف از حضور در انتخابات رياست 
مجلس، با افرادى همچــون زاكانى و يا قاضى زاده 
عليه حاجى بابايى به ائتالف رسيده و از آنها حمايت 

كند.

بررسى احتمال نشستن حاجى بابايى بر كرسى 
رياست مجلس در سال آينده

آيا قاليباف به پاستور رفته و صندلى 
رياست را به حاجى بابايى مى سپارد؟
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فرماندار تويسركان خبر داد
افزايش 14 هكتار به وسعت شهرك صنعتى 

«فرسفج»
  فرماندار تويسركان از افزايش 14 هكتار به وسعت شهرك صنعتى «فرسفج» 

در تويسركان خبر داد.
فرماندار تويســركان با بيان اينكه مقرر شــده با محوريت شــركت شهرك هاى 
صنعتى استان همدان 14 هكتار به وسعت شهرك صنعتى «فرسفج» تويسركان 
اضافه شــود، گفت: درحال حاضر به رغم مشكالت موجود تملك اين زمين انجام 

شــده است. سيدرسول حســينى در گفت وگو با خبرنگار بازار، از انجام عمليات 
زيرســازى و اصالح معابــر و اقدامات عمرانى اين طرح خبــر داد و اظهار كرد: 
با اضافه شــدن اين وسعت به شــهرك صنعتى فرسفج شركت فاران شيمى كه 

زيرمجموعه گلرنگ قرار گرفته فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.
حســينى از اجراى طرح توسعه شركت فاران شيمى با اشتغالزايى براى بيش از 
300 نفر خبر داد و عنوان كرد: همه بايد در راستاى كاهش بيكارى با بهره مندى 

راهبردى از داشته هاى شهرستان تعامل و همكارى داشته باشيم.
وى گفت: براســاس برنامه ريزى صورت گرفته اين شركت با تملك 5 تا 7 هكتار 

زمين در شهرك صنعتى فرسفج فعال خواهد شد

مدير بورس منطقه اى همدان:
105 ميليون و 349 هزار سهم در بورس 

همدان مبادله شد

ــته در  ــه گذش ــت: هفت ــدان گف ــه اى هم ــورس منطق ــر ب  مدي
بــورس منطقــه اى همــدان تعــداد 105 ميليــون و 349 هــزار و 559

ســهم مبادلــه شــد.
ــرد:  ــوان ك ــازار عن ــگار ب ــا خبرن ــو ب ــران حســن زاده در گفت وگ كام
ــه 244 ــورس منطقــه اى همــدان متعلــق ب ســهام مبادله شــده در ب

شــركت بــود كــه طــى يــك هفتــه دادوســتد شــد.
ــارد  ــون و 760 ميلي ــده 2 ميلي ــه ش ــهام مبادل ــزود: ارزش س وى اف
ــوده كــه 46 درصــد از  و 159 ميليــون و 778 هــزار و 486 ريــال ب
ــه خريــد ســهام و 54 درصــد نيــز  ــوط ب معامــالت ايــن هفتــه مرب

ــوده اســت. مربــوط بــه فــروش ســهام ب
ــادل  ــه گذشــته مع ــورس در هفت حســن زاده گفــت: شــاخص كل ب
يك ميليــون و 506 هــزار و 217 واحــد بــود كــه نســبت بــه هفتــه 

ماقبــل 35 هــزار و 237 واحــد افزايــش يافــت.
ــاخص كل  ــن ش ــزود: همچني ــدان اف ــه اى هم ــورس منطق ــر ب مدي
ــزار و 432 ــم 19 ه ــه رق ــش ب ــا 966 واحــد افزاي ــم ب ــورس ه فراب

واحــد رســيد.

بورس

سرپرست استان: 
پروين قادري دانشمند

خبرنگاران:پروين قادرى دانشمند، فاطمه 
خزائى، شكيبا كوليوند، اكرم محمدى

شماره تلفن: 09183149040

  آب و خــاك 2 عنصــر مهم در كشــاورزى 
به شــمار مى روند زيرا درصورت حفاظت نشدن و 
بهره بردارى درســت از اين 2 عنصر حياتى، كشور 
در تأمين امنيت غذايى با مشكل مواجه خواهد شد 
و اين موضوع درحالى عنوان شده كه ساالنه 17 تن 
خاك در استان همدان دچار فرسايش مى شود كه 

حدود 7 تن بيشتر از ميانگين كشور است.
در ســال هاى اخير در حوزه آب بــا اجراى طرح 
آبيارى نوين اقدامات مناســبى انجام شده هرچند 
كه هنوز جاى كار فراوانى در اين زمينه وجود دارد 
اما متأســفانه در زمينه حفاظــت از خاك فعاليت 

خاص و چشمگيرى اجرا نشده است.
اين درحالى است كه از بين رفتن خاك به اندازه از 
بين رفتن آب مى تواند آسيب زا باشد زيرا ميليون ها 
سال طول مى كشد تا يك ســانتيمتر خاك ايجاد 
شود اما برخى با بى اطالعى از اين موضوع از خاك 
خاك  اهميت  از  و  نمى كنند  بهره بردارى  به درستى 

غافل هستند.
ايجاد حساسيت به موضوع لزوم حفاظت از خاك، 
خبرنگار بازار را برآن داشــت تا با مديركل منابع 
طبيعى و آبخيزدارى استان همدان گفت وگويى در 
اين زمينه انجام دهد كه متن گفت وگو را در ادامه 

مى خوانيم:
اســكندر خزائى با اشــاره به اينكه در سالجارى جلساتى 
درباره مسأله خاك به صورت مجازى برگزار شد، ادامه داد: 
در هفته جارى در راستاى حفاظت از خاك برنامه كاشت 
نهال و آغاز حفظ بيولوژك را خواهيم داشت و اين برنامه 

تا هفته منابع طبيعى ادامه دارد.
ــزار و 658 ــك ه ــدان داراى ي ــتان هم ــزود: اس وى اف
گونــه گياهــى اســت و تنــوع بااليــى در گونه هــاى 

گياهــى دارد.
مديــركل منابــع طبيعــى و آبخيــزدارى اســتان همــدان 
ــاك  ــت از آب و خ ــراى حفاظ ــه ب ــر اينك ــد ب ــا تأكي ب
ــا جهــاد كشــاورزى، محيــط زيســت،  هماهنگى هايــى ب
ــده  ــام ش ــگاه انج ــاورزى و دانش ــات كش ــز تحقيق مرك
ــزار  ــك ه ــرح ي ــته ط ــال گذش ــرد: س ــان ك ــت؛ بي اس
ــد. ــام ش ــدان انج ــتان هم ــكارى در اس ــارى جنگل هكت

 وى بــا اشــاره بــه اينكه امســال نيز يك هــزار هكتار 
جنگلــكارى با اســتفاده از 
استانى  مســتعد  گونه هاى 
انجــام خواهد شــد؛ افزود: 
هكتــار  هــزار   2 امســال 
كپه كارى و قــرق مراتع را 
خواهيم داشت كه تمام اين 
خاك  حفاظت  براى  مسائل 

مؤثر هستند.
خزائى با اشــاره بــه اينكه 
از  خاك  هفتــه  برنامه هاى 
شده  آغاز  گذشته  روز  چند 
اســت؛ ادامه داد: براى آغاز 
كشت نهال نياز به چاله كنى 

بود كه اين كار در همه شهرستان ها انجام شده است.
 كاشــت گونه هــاى جنگلــى بــا همكارى 

سازمان هاى مردم نهاد
وى با اشاره به اينكه كاشت گونه هاى جنگلى با همكارى 
ســازمان هاى مردم نهاد با عنــوان «جنگالنه» را خواهيم 
داشــت؛ بيان كرد: در روز جهانى خاك، كل كشــورهاى 
دنيا به اين موهبــت خدادادى مى پردازند زيرا ايجاد يك 

گرم خاك هزاران سال زمان مى خواهد.
مديركل منابــع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان با 
تأكيــد بر اينكــه خاك ارزش ويــژه اى دارد و بايد از آن 
و از گونه هــاى گياهى حفاظت كنيــم؛ افزود: اگر خاكى 
تنوع زيســتى خود را از دســت بدهد به يك خاك مرده 
تبديل شــده و با يك فرســايش بادى مى تواند هوا و آب 

را هم آلوده كند.
وى با اشــاره به اينكه درصورت اهميــت ندادن به تنوع 
زيستى خاك، فرسايش خاك رقم مى خورد، عنوان كرد: 
هرگونه جابه جايى و از دســت دادن خــاك، براى خاك 

مناسب رويى است.
در اســتان همدان ميزان فرســايش خاك باال است زيرا 
رگبارهاى بارشــى در مناطق خشك و نيمه خشك اتفاق 
مى افتد و در اين مناطق خاك پوشــش گياهى مناسبى 

ندارد.
خزائى با اشاره به اينكه در استان همدان ميزان فرسايش 
خاك باال است زيرا رگبارهاى بارشى در مناطق خشك و 
نيمه خشك اتفاق مى افتد و در اين مناطق خاك پوشش 
گياهى مناســبى ندارد؛ ادامه داد: فرسايش ده تن خاك 
در هكتار به صورت ســاالنه طبيعى اســت و اما در استان 

همدان فرسايش خاك 17 تن در سال است.
 وى با اشــاره به اينكه در ســالجارى اجــراى 22 هكتار 
عمليات آبخيزدارى در اســتان همدان در دست بررسى 
اســت؛ ادامــه داد: در بخــش مكانيكى 24 هزار ســازه 
آبخيزدارى در اســتان همدان وجود دارد كه از اين تعداد 

4 هزار سازه مالتى و بندهاى خاكى هستند.
مديركل منابــع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان با 
تأكيد بر اينكه درصورتى كــه اجراى عمليات آبخيزدارى 
همراه بــا اقدامات اجرايــى عمليات بيولوژيك نباشــد، 
كار ناقص اســت، افزود: گونه هاى جنگلى كه در اســتان 
همدان كشــت مى شوند و در نهالستان استان همدان در 

شهرستان مالير توليد مى شوند.
گونه هايى مانند ســنجد، ســماغ، ســرو 
قهوه اى، كاج ســياه، داغداغان، زرشــك، 

زالزالك، اورس كه از گونه هاى ســازگار با طبيعت استان 
همدان هستند، كشت مى شود.

وى با اشــاره به اينكه گونه هايى گياهى تهيه شده براى 
كشت ســازگار با طبيعيت اســتان مدنظر هستند ضمن 
اينكه برخى چند منظوره هســتند، بيان كرد: گونه هايى 
مانند سنجد، ســماغ، سرو قهوه اى، كاج سياه، داغداغان، 
زرشك، زالزالك، اورس كه از گونه هاى سازگار با طبيعت 

استان همدان هستند، كشت مى شود.
خزائى با اشــاره به اينكه براى كشــت بايــد از گونه هاى 
گياهى با آب برى كم يا بدون آب برى اســتفاده كرد و با 
اين كار به توليد آب كمك مى شــود، عنوان كرد: حدود 
19 هزار هكتار از اراضى ملى استان همدان عرصه بيابانى 
شــده كه در اثر شرايط نامناســب خاك و چراى دام اين 

اتفاق افتاده است.
وى با اشاره به اينكه امســال 900 ميليارد تومان اعتبار 
براى بخش تقويت كشــت گياهان اختصاص داده شــد، 

ادامه داد: مردم نقش اول را در حفاظت از خاك دارند.
 چراى دام، گونه هاى گياهى را 

دچار اضمحالل مى كند 
مديــركل منابع طبيعى و آبخيز دارى اســتان همدان با 
بيان اينكه هر موجودى در خاك را خداوند روى حســاب 
آفريده و خاك زنده خاكى اســت كــه از آن بهره بردارى 
مناسب انجام شود؛ ادامه داد: چراى دام گونه هاى گياهى 
را دچار اضمحالل مى كند و موجب فشــرده شدن خاك 

مى شود.
 وى با بيان اينكه فشــار به خاك و بهره بردارى نامناسب 
از خاك سبب مى شود، خاك قدرت توليد و حاصلخيزى 
خود را از دســت بدهد، بيان كرد: رفع پوشش حفاظتى 
از خاك جلوگيرى از آتش ســوزى اســت زيــرا هرگونه 
آتش سوزى ســبب مى شود خاك ســاختمان خود را از 
دســت بدهد و نمى تواند در خود رطوبت را حفظ كند و 

زمينه فرسايش آبى و بادى مهيا مى شود.
خزائى با اشاره به اينكه در استان همدان 42 هزار هكتار 
جنــگل طبيعى، پارك جنگلى و ذخيره گاه جنگلى وجود 
دارد كه نسبت به كشور ســطح پايينى است، بيان كرد: 
استان همدان در ارتفاع واقع شده و همين مسأله 
سبب شــده جنگل در استان كمتر وجود داشته 

باشد.
وى با اشاره به اينكه گونه بازمانده بلوط غرب در 
گيان نهاوند و ســياه دره، گونه انواع بادام و ساير 
گونه هاى همراه در فامنيــن وجود دارند، عنوان 
كرد: اين گونه ها اهميت ويــژه اى براى ما دارند 
و خوشبختانه استان همدان اقدامات خوبى براى 

توسعه جنگل داشته است.
مديــركل منابع طبيعــى و آبخيزدارى اســتان 
همدان با اشــاره به اينكه مردم براى كاشت گونه 
صنوبر در اراضــى خود مى توانند مراجعه كرده و 
نهال صنوبر رايــگان دريافت كنند، افزود: حدود 

در گفت وگو با بازار مطرح شد

ثبت ساالنه 17 تن فرسايش خاك 
در استان همدان
■ 19 هزار هكتار از اراضى بيابان شده است

يك ميليون اصله نهال صنوبر توليد شده 
و گونه مناسبى است.

 ثبت پروانه چرا براى 598 هزار 
واحد دامى در همدان

وى با اشــاره به اينكه در اســتان همدان 
بــراى 598 هزار واحد دامــى پروانه چرا 
صادر شده است، ادامه داد: فشار دام روى 

مراتع استان همدان 3 برابر است.
خزائى با اشــاره به اينكه ســال گذشته 
استان همدان براســاس پايش انجام شده 
جزو استان هاى بحرانى از نظر آتش سوزى 
بوده اســت، ادامه داد: استان همدان يك 
درصد مراتع كشور و 3 درصد توليد علوفه 
كشــور را دارد و از بيــن رفتــن هرگونه 
گياهى شرايط را براى از بين برد 20 گونه 

گياهى ديگر فراهم مى كند.
ــراس  ــور موتورك ــه حض ــه ب وى در ادام
ــع همــدان  ــرود در مرات و خودروهــاى آف
اشــاره كــرد و بــا بيــان اينكــه متأســفانه 
موتوركراس هــا  اخيــر  ســال هاى  در 
ــورد  ــت را م ــرود طبيع ــاى آف و خودروه
تخريــب قــرار داده انــد، بيــان كــرد: مراتع 

خوبــى كــه در اســتان همدان وجــود دارد 
محــل رويــش گونه هــاى گياهــى خاصــى 
ــا  ــه ميليون ه ــت ك ــن اس ــد آويش مانن
اســتقرار  همــدان  طبيعــت  در  ســال 
دارنــد و نبايــد بــا طبيعــت اين گونــه 

ــار شــود. رفت
خزائــى با اشــاره به اينكه مراتع اســتان 
همدان جاى مناســبى براى آفرودسوارى 
نيست و بايد اين موضوع به آفرودسواران 
تأكيد شــود، افزود: بدون اســتعداديابى 
و بــدون درنظــر گرفتــن محلــى براى 
آفرودســواران اجازه نخواهيم داد طبيعت 
مــورد تخريــب قــرار بگيــرد و وجــود 
خودروهــاى آفــرود و موتوركراس هــا را 
در طبيعت زيباى اســتان همدان تحمل 

نخواهيم كرد.
آنچه مسلم است خاكى كه طى ميليون ها 
سال وارد يك پروفيل و افق مناسب شده 
درصورت حفاظت نشــدن از آن در آينده 
برگشــت نخواهد داشــت، پــس بايد در 
راســتاى حفاظت از خاك به خاطر آينده 

خاك و نسل هاى زيستى دقت كنيم.
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گامى براى خودكفايى كشور 
در توليد جعبه هاى دارويى

 مديرعامل يك شــركت توليدى كاغذ در شهرســتان تويسركان 
با اعالم اينكه شــركت در فاز يك توليد خود، تــوان توليد 50 هزار 
تن مقواى پشت طوســى را دارد، گفت: مقواى پشت سفيد 2 طرف 
كاغذ كوتينگ توليدى بيشتر مصرف بهداشتى داشته و براى جعبه هاى 

دارويى و گاهى غذايى استفاده مى شود.
محســن زارعى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه كار ساخت اين 
شــركت را با همكارى تعدادى ســرمايه گذار ديگر از سال 94 آغاز 
كــردم، افزود: درصورت بهره بردارى از اين پروژه در آينده اى نزديك 
مقواهاى پشت طوسى و پشت سفيد در گرم هاى 200 تا 450 گرم در 
اين كارخانه توليد مى شــود به طورى كه اين شركت در فاز يك توليد 

خود، توان توليد 50 هزار تن مقواى پشت طوسى را دارد.
وى اظهــار كرد: پايه اوليه اين نوع مقوا، انواع كاغذهاى باطله اســت 
كه پس از جمع آورى و خمير شــدن در نهايــت به صورت كاغذ، با 
بهره گيــرى از موادى ويژه و براق براى اســتفاده و فرم گيرى بهتر و 
آســان تر كوتينگ مى شوند و در صنايع بسته بندى بهداشتى و صنعتى 

مورد استفاده قرار مى گيرند.
مديرعامل يك شــركت توليدى كاغذ در شهرســتان تويسركان ادامه 
داد: مقواى پشت سفيد 2 طرف كاغذ كوتينگ توليدى بيشتر مصرف 
بهداشــتى داشــته و براى جعبه هاى دارويى و گاهى غذايى استفاده 
مى شــود، حتى در صنايع بسته بندى همچون لوازم خودرو يك طرف 

كاغذ كوتينگ است.
وى با بيان اينكه از ابتداى تأســيس شــركت تاكنون مبلغى افزون بر 
48 ميليارد تومان هزينه شــده كه عمدتاً صرف ساخت وساز و خريد 
80 درصد ماشين آالت شركت شده است، گفت: در بخش تأمين ارز 
و معامله با شــركت چينى براى خريد ماشــين آالت از سال 96 كه با 
افزايش قيمت ارز هم روبه رو بوديم، مشــكالت بســيارى براى ما به 
وجود آمد اما خوشبختانه درنهايت ماشين آالت چندين بخش كارخانه 
به طور كامل خريدارى شــده و 20 درصــد باقيمانده هم با مذاكرات 

انجام شده با شركت چينى به زودى به دست ما مى رسد.
زارعى مطرح كرد: ســال گذشته از ابتداى شهريور، 2 تكنسين چينى 
براى نصب دســتگاه ها به تويســركان آمده بودند كه بهمن ماه براى 
آغاز ســال نوچينى براى حضور كنار خانواده هاى خود به كشورشان 
برگشــتند كه متأسفانه پس از آن با شيوع كرونا و تعطيلى كامل چين 
آن 2 تكنسين نتوانستند مجدد براى ادامه كار خود به ايران بيايند و ما 
به ناچار براى عقب نماندن كار شركت با مهندسان ايرانى ادامه كار را 
انجام داديم و شــركت چينى هم قول مساعد داده كه تا 3-2 ماه آينده 

تكنسين هاى خود را براى پايان مابقى تعهد كارى به ايران بفرستد.
مديرعامــل يك شــركت توليدى كاغذ در شهرســتان تويســركان 
خاطرنشــان كرد: اگر شرايط كرونا و برخى مسائل و مشكالت ديگر 
مانعى جديد ايجاد نكنند، انتظار مى رود تا پيش از خرداد ســال آينده 

كارخانه آماده بهره بردارى شود.
وى با بيــان اينكه براى تأمين هزينه موردنياز به منظور ســاخت اين 
كارخانــه از 48 ميليــارد تومــان آورده اوليه، 36 ميليــارد تومان آن 
تســهيالت بانكى است و مابقى سرمايه سهام داران، گفت: 12 ميليارد 
ديگر نيز به صورت تســهيالت قرار اســت كه به زودى تزريق شود و 
درنهايت 20 تا 25 ميليارد تومان ديگر براى پايان طرح تا رســيدن به 
مرحله افتتاح نياز اســت و اميدواريم استاندار هم به وعده هاى خود 
عمل كند و درباره رايزنى با بانكى كه قرار اســت تسهيالت در اختيار 

ما قرار دهد، همكارى هاى الزم را انجام دهد.
زارعى بيان كرد: درصورت راه اندازى، اين شركت در فاز يك به طور 
مستقيم براى 150 نفر و در فاز دوم براى 150 نفر ديگر ايجاد اشتغال 
مى كند و طبق محاســبات توليد سال اول ما 50 هزار تن مقوا بوده و 
اين درحاليست كه نياز ساالنه كشور 300 هزار تن كاغذ پشت طوسى 
اســت كه همگى از بيرون كشــور وارد مى شود و اميدواريم با تالش 
بتوانيم در فاز دوم توليد اين مجموعه را به 150 تن برســانيم و نيمى 
از نياز كشور را تأمين كنيم. وى اظهار كرد: با توجه به آنكه مواد اوليه 
اين كارخانه انواع كاغذهاى باطله اســت، شــرايط الزم براى افزايش 
ميزان اشــتغالزايى براى افراد جوياى كار در سطح شهرستان را فراهم 
مى سازد، چه براى آنهايى كه كاغذهاى باطله را جمع آورى مى كنند و 
چه براى كاميون داران و وانت داران كه آن را تا كارخانه به دســت ما 
مى رسانند. زارعى گفت: به طور معمول اگر 20 تا 30 نفر در سطح شهر 
كاغذ جمع آورى كنند روزانه صد تا 200 نيسان درنهايت 2 تن كاغذ 
باطله را به كارخانــه تحويل مى دهند، درحالى كه نياز روزانه كارخانه 
200 تــن كاغذ باطله خواهد بود كه بــراى تأمين اين ميزان بى ترديد 

فرصت شغلى بيشترى مهيا مى شود.
وى با تأكيد بر اينكه نماينده مردم تويسركان در تمامى مراحل به ويژه 
همكارى و تعامل با مســئوالن كشورى و مديران بانك ها براى تأمين 
تسهيالت موردنياز كارخانه سنگ تمام گذاشت، تصريح كرد: با توجه 
به آنكه حتى در سال 96 به علت باال رفتن نرخ ارز ما به نوعى از ادامه 
تأسيس كارخانه نااميد شده بوديم و نزديك بود كار را تعطيل كنيم اما 
نماينده تويســركان براى ادامه كار مشوق خوبى بود و با پيگيرى هاى 
مستمر ما را به ادامه كار ترغيب كرد و درحال حاضر خوشحال هستيم 
كه كار را ادامه داديم.زارعى در پاسخ به اينكه چرا اين حجم از سرمايه 
را در شهرستان تويسركان كه احتمال ســودآورى كمترى دارد براى 
تأسيس كارخانه هزينه كرده است؟ توضيح داد: من زاده شهر سركانم و 
قلباً اين مردم و اين شهر را دوست دارم و عشق به مردمان شهر خودم 
ســبب شد تا براى جوانان و خانواده هاى اين شهرستان ايجاد شغل و 
درآمدزايى كنم و به فرزندانم هــم آموختم كه اگر مى خواهيد كارى 
انجام دهيد منتظر مشاغل دولتى نباشيد بلكه با تالش و كوشش خود 

با كارآفرينى براى ارتقاى شهرستان خودتان گام برداريد.
وى از مهاجرت جوانان تحصيلكرده از اين شهرســتان گاليه و بيان 
كرد: اميدواريم جوانان اين شهرســتان اگر به مرحله مهندسى و دكترا 
مى رسند در شهر خودشان بمانند و كمك حال مردم و مفيد براى اين 

شهرشان باشند.

اتوكارواش «دسته گل» در همدان راه اندازى شد
 مجهزترين اتوكارواش تخصصى كشور به صورت آزمايشى در شهر همدان راه اندازى 

شد.
مدير داخلى مجتمع دســته گل به همدان پيام گفت: براى نخستين بار در كشور به صورت 
كامال تخصصى و با نگاه احترام كامل به مشــترى، اتوكارواش تمام اتوماتيك دسته گل در 
همدان راه اندازى و فعال به صورت آزمايشــى و محدود به شــهروندان همدانى سرويس 

خاص ارائه مى كند.
مســعود براتى افزود: ظرفيت پذيرش اتوواش دسته گل در ســاعت حدود 40 دستگاه 
خودروى ســوارى است كه ظرف كمتر از 5 دقيقه و بدون دخالت دست توسط دستگاه 

تمام اتوماتيك ساخت آلمان به صورت كامال استاندارد و تخصصى شست وشو مى شود.

به گفته براتى، دســتگاه تمام اتوماتيك(واشتك) از كشور آلمان وارد و در تونلى به طول 
22 متر نصب شده كه در هر ساعت مى تواند 40 دستگاه خودروى سوارى و شاسى بلند 
را شست وشــو كند.وى افزود: براى راه اندازى «دسته گل» بيش از 30 ميليارد تومان - به 

قيمت هاى امروزى - هزينه شده است.
مجتمع دسته گل در زمينى به وسعت هزار و 500 مترمربع و به صورت سرپوشيده ساخته 
و با محيطى كامال مناسب و الكچرى در بلوار شاهد همدان خيابان حكما راه اندازى شده 

و در يك شيفت كارى براى حد اقل 30 نفر اشتغال پايدار ايجاد مى كند.
پرويز محمدى سرمايه گذار مجتمع دسته گل گفت: با فروكش كردن ويروس مسرى كرونا 
اين مجموعه آمادگى دارد در 2 شــيفت كارى  8 صبح تا 23  به مشــتريان و شهروندان 

همدانى خدمات مناسب و استاندارد كارواش ارائه دهد.

كارت دانشجويى به نام نيكو ويس كرمى، فرزند: محمدآقا، 
به شماره شناسنامه: 4061013523 و شماره دانشجويى: 

9512308042، رشته علوم آزمايشگاهى دامپزشكى از دانشگاه 
بوعلى سينا همدان مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

فراخوان تجديد مناقصه عمومى شماره 99/65

كميسيون معامالت

1- مناقصه گزار: شركت سهامى پشتيبانى امور دام كشور، اداره كل پشتيبانى امور دام استان همدان به شناسه ملى 14002771736 و شماره اقتصادى 
                  411113673771

به نشانى: همدان-جاده تهران-شهرجورقان – سدخانه دولتى بوعلى- اداره كل پشتيبانى امور دام استان همدان – كدپستى 6519999813 ، تلفن: 
1-34373960 و نمابر: 34373829

2- موضوع تجديد مناقصه: واگذارى امور خدمات، پذيرايى و دبيرخانه - اداره كل پشتيبانى امور دام استان همدان از طريق سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت به شماره فراخوان 2099001014001013

شناسه   IR  900100004001039806370564 شماره  حساب  به  نقد  وجه  واريزى  فيش  اصل  كشور:  ارجاع  فرآيند  در  شركت  تضمين  نوع   -3
907203965100000000000000000017  بانك مركزى به نام سپرده خزانه دارى كل يا ضمانت نامه بانكى به نام مناقصه گزار (كليه بانك ها به جز بانك سرمايه، 
تجارت، ايران زمين) و يا اوراق مشاركت بى نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت باز خريد قبل از سررسيد (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت) 

را ضمن درج در سامانه ستاد در پاكت الف الك و مهر شده تا ساعت 14 روز يكشنبه مورخ 1399/10/07 به مناقصه گزار تسليم گردد.
4- مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 420,000,000 (چهارصد و بيست ميليون ريال) به نام اداره كل پشتيبانى امور دام استان همدان

5-  زمان دريافت اسناد، تحويل پيشنهاد و گشايش پيشنهادها مالى:
5-1- مهلت دريافت اسناد تجديد مناقصه از سامانه ستاد: ساعت 14 روز پنج شنبه تاريخ 1399/09/27

5-2- مهلت ارايه پيشنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت 14 روز يكشنبه تاريخ 1399/10/07
5-3-مهلت تحويل پاكت الف محتوى اصل تضمين: تا ساعت 14 روز يكشنبه تاريخ 1399/10/07

5-4- زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/10/09 واقع در نشانى مناقصه گزار 
مركزى  بانك  حساب  شماره  به  استرداد  قابل  (غير  ريال   500,000 مبلغ  واريز  از  پس  توانند  مى  مناقصه  تجديد  در  شركت  متقاضيان  اسناد:  6-خريد 
٣١٠١٠٠٠٠۴٠٠١٠٣٩٨٠۴٠٠۶٠٨٧ IR شناسه 377039865203900800000000000173 به نام خزانه دارى كل از طريق سامانه ستاد) در زمان مهلت 

دريافت اسناد (رديف 1-5 آگهى) به آدرس اينترنتى www.setadiran.ir مراجعه به اسناد تجديد مناقصه را دريافت نمايند.
7-فيش /رسيد پرداخت مبلغ 500,000 ريال خريد اسناد به همراه پاكت الف به دبيرخانه كميسيون معامالت استان تحويل گردد.

8-مراحل برگزارى تجديد مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاء الكترونيكى را جهت شركت در تجديد مناقصه محقق 

سازند. تاريخ انتشار تجديد مناقصه در سامانه روز چهارشنبه تاريخ 1399/09/05 مى باشد.
9-ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد تجديد مناقصه مندرج مى باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 021-41934
تاريخ چاپ اول: دوشنبه 1399/09/24

تاريخ چاپ دوم: سه شنبه 1399/09/25
(م الف 1314)

7 طرح صنعتى تا پايان سال در استان 
به بهره بردارى مى رسد

 رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان گفت كه 
بهره بردارى از 7 طرح صنعتــى مرتبط با پروژه هاى «جهش توليد» تا 

پايان سال جارى در استان آغاز مى شود.
به گزارش ايرنا، حميدرضا متين در حاشــيه بازديد كارشناســان نهاد 
رياســت جمهــورى از طرح ها و پروژه هاى بخــش جهش توليد در 
استان همدان، افزود: اجراى 30 طرح صنعتى در راستاى تحقق شعار 
محورى «جهش توليد» در اســتان پيش بينى شده كه 12 طرح آن تأييد 

و تفاهم نامه اجراى آن نيز منعقد شده است.
وى اظهار كرد: پيشــرفت فيزيكى طرح هاى صنعتى استان همدان با 
وجود برخى مشكالت، قابل قبول است به گونه اى كه امسال در صدور 

مجوزهاى توليدى 51 درصد رشد داشته ايم.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان افزود: صنعتگران 
اســتان با مشكالتى همچون ورود ماشين آالت به كشور و ارسال پول 
براى ترخيص كاال مواجه هســتند كه با پيگيرى اســتاندار و دادستان 
همدان، بخشــى از مشكالت موجود در گمرك براى ترخيص كاالها 
رفع شده است. متين بيان كرد: واحد توليد «گل حفارى» كه صد درصد 
وارداتى است براى نخستين بار در كشور به عنوان يك طرح دانش بنيان 

در شهرك صنعتى ويان استان همدان راه اندازى و فعال شده است.
وى ادامه داد: روند اجراى طرح توليد كاغذ از ســنگ در شهرســتان 
اسدآباد نيز پيشرفت قابل قبولى دارد كه با پيگيرى سرمايه گذار در سال 
آينده(پيش از پايان كار دولت دوازدهم) به بهره بردارى خواهد رسيد.

استان همدان داراى هزار و 40 واحد صنعتى فعال است.

100 طرح در شهرك هاى صنعتى استان
 در دست اجرا است

 صد طرح و پروژه در شهرك هاى صنعتى استان همدان فعال هستند 
كه از اين تعداد 6 پروژه در قالب جهش توليد تعريف شده است.

مديرعامل شركت شــهرك هاى صنعتى استان همدان گفت: 6 پروژه 
در قالب جهش توليد تعريف شده كه يكى از آنها ساخت پُست برق 
30 مگاواتى براى واحدهاى مســتقر در شهرك هاى صنعتى شهرستان 

بهار و همدان است.
محمدرضا بادامى در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه شركت شهرك هاى 
صنعتى ملزم به تأمين زيرســاخت هاى الزم براى استقرار واحدهاى 
صنعتى اســت، اظهار كرد: بخشــى از خط انتقال و قسمتى از پُست 
برق انجام شده و اين طرح تا پايان سال به بهره بردارى مى رسد و 30 

مگاوات به ظرفيت تأمين برق واحدهاى صنعتى اضافه مى كند.
مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى استان همدان اظهار كرد: ناحيه 
صنعتى فرسفج به علت استقرار 3 واحد دارويى به عنوان قطب دارويى 
كشــور مطرح است؛ بنابراين توسعه 14 هكتارى اين ناحيه آغاز شده 
اســت. بادامى افزود: در اين راســتا تملك اراضى با وجود معارضان 
صورت گرفت و شبكه انتقال آن نيز درحال انجام بوده و تا اوايل سال 

آينده واحدهاى صنعتى در اين محل مستقر مى شود.
وى خاطرنشــان كرد: پيگير اســتقرار يك واحــد دارويى جديد در 
ناحيه صنعتى فرســفج بوده و درصورت تحقق با 600 ميليارد تومان 

سرمايه گذارى براى 300 جوياى كار فرصت شغلى ايجاد مى كند.
وى با بيان اينكه فرش و چرم همدان داراى قدمت ديرينه است، گفت: 
ايجاد خوشه فرش و چرم همدان جزو برنامه هاى شركت شهرك هاى 
صنعتى است زيرا افراد زيادى در اين حرفه به صورت پراكنده مشغول 
به كار هســتند. مديرعامل شركت شــهرك هاى صنعتى استان همدان 
اظهــار كرد: در اين باره يك طرح 3 تا 5 ســاله تعريف و با برگزارى 

مناقصه، مشاور و مجرى تعيين شده است.
بادامــى ادامه داد: براى منطقه مبتنى بر فناورى هاى برتر نيز 50 هكتار 
درنظر گرفته شــد و كار مطالعه، شبكه معابر، شبكه آب، برق و خط 
انتقال آنها صورت پذيرفته است و 3 واحد صنعتى پس از انعقاد قرار 

داد مستقر و عمليات اجرايى را آغاز كردند.

غزل اسالمي »
 ريل ايران به افغانســتان متصل شد؛ اين 

يكي از مهم ترين اخبار هفته گذشته بود. 
با اتصال خــط ريلي هرات(افغانســتان) به 
خواف(خراســان) عمال اين 2 كشور به هم 
متصل شدند. اين اتصال جزوي از برنامه هاي 
چين براي احياي راه ابريشم جديد و اتصال 
بــه 60 كشــور دنيا از طريــق راه آهن و راه 
دريايي اســت. طبق برنامــه اي كه چين در 
ســال 2013 ارائه كرد، قرار است از 3 مسير 
راه ميان بر خود كه همان راه ابريشــم قديم 
است را به كشــورها باز كند. مسير مركزى 
آن از آسياى مركزى اســت كه از افغانستان 
به ايران راه مي يابد و از اين طريق به تركيه، 
خليج فــارس و دريــاى مديترانه مى رســد؛ 
از ايــن رو اتصال هرات بــه خواف صورت 

گرفت. 
اكنون راه آهن از چين تا افغانســتان ساخته 
شده و در مســير هرات به خواف نيز افتتاح 
شد. اين مســير با فاصله كمي از طريق ريل 
به مشــهد متصل شــده كه تا همــدان ادامه 
دارد؛ اما اين خط ريلي قرار اســت از همدان 
به مالير و كرمانشــاه نيز متصل شــود تا در 
نهايت به عراق وصل شــود. هرچند ممكن 
است اتصال كرمانشاه به عراق از اولويت هاي 
مسئوالن اســتان همدان نباشد اما طبق برنامه 
راه ابريشم، كرمانشاه براي ريل كشي تا عراق 

تالش خواهد كرد.
درصورت تكميل اين بخش از راه ابريشــم،  
اين مسير ريلي، همدان را به افغانستان سپس 
تــا چيــن و از طرفي ديگر به عــراق متصل 

مي كند. 
اما يك مســيري كه براي همدان، كرمانشــاه 
و ساير شــهرهاي جنوبي كشــور استراتژي 
محسوب مي شــود مســير فامنين- تاكستان 
اســت؛ زيرا اين مســير نه تنها همــدان را با 
كمترين مسافت به رشــت و از طرفي ديگر 

به تبريز و تركيه متصل مي كند كه كرمانشــاه 
نيز از اين طريق به شــهرها و كشور نامبرده 

راه مي يابد. 
در زمان راه ابريشم قديم نيز اين راه ميان بري 
محسوب مي شد كه از اين طريق مي توانستند 
بار را از سمت عراق و كرمانشاه به شهرهاي 
شــمالي و كشــور آذربايجان منتقل كنند؛ اما 
حاال اين مســير بر روي نقشــه ريلي حذف 
شــده و طبق گفته مسئوالن، سنندج- بيجار- 
زنجان جايگزين آن شــده است! مسيري كه 
هيچ نفعي براي همدان و كرمانشــاه ندارد و 
تنها ســنندج را به رشت و از طرفي ديگر به 

تبريز و تركيه متصل مي كند. 
اكنون از بصره به اهواز تا قم و تهران خط آهن 
وجود دارد و قرار است از خرم آباد تا همدان 
نيز ريل كشــي شــود و در نهايت شهرهاي 
جنوبي از اين طريق به همدان متصل شوند تا 
با كوتاه ترين مســافت از طريق ريل به رشت 
و آســتارا و ســپس آذربايجان و از طرفي به 

تبريز و تركيه برسند؛ اما اگر همدان از طريق 
فامنين به تاكستان متصل نشود در نهايت تمام 
اين راه آهن ها نقطه كوري خواهند داشــت و 
شــهرهاي جنوبي نمي توانند از طرق راه آهن 
به شــمال و تبريز وصل شوند و عمال نه تنها 
اســتفاده از خط ريلي همدان- سنندج براي 
حمل بار به رشــت، آستارا، تبريز، تركيه و ... 
تقريبا غيرممكن خواهد بود بلكه مسافران نيز 
به دليل طوالني تر شدن مسافت، از ريل براي 
مسافرت اســتفاده نخواهند كرد و مانند خط 
همدان- تهران و همدان- سنندج بالاستفاده 
خواهد ماند تا اينكــه قطارهاي باربري چين 
از اين خطوط اســتفاده كنند. زيرا درصورت 
استفاده توريستي مسافران بايد يك مسير 3/5
ســاعته را به زمان ســفر خود اضافه كنند و 
تغيير مسير از همدان به سنندج (صلوات آباد) 
داشــته باشــند تا بتوانند خود را به بيجار و 
زنجان برســانند و از آنجا حركت به سمت 

رشت يا تبريز را آغاز كنند.

حذف راه آهن فامنين به تاكســتان بسياري از 
خطوط ريلي كشور را براي سفر بدون كاربرد 
مي كنــد؛ بنابراين نه تنهــا همداني ها هيچ گاه 
نمي تواننــد با قطار مســافرت كننــد و تنها 
مسير قابل اســتفاده براي آنها همدان- مشهد 
خواهد بود، بلكه شهرهاي جنوبي هم بايد يا 
با خودروي شــخصي و عمومي به اين نقاط 
ســفر كنند و يا با قطــار از تهران بگذرند كه 
اين زمان سفر را تا چند ساعت بيشتر مي كند؛ 
بنابرايــن براي اينكــه اوال همدان به كريدور 
ريلي براي شهرهاي جنوبي، كرمانشاه، عراق 
و سنندج تبديل شود بايد خط ريلي فامنين- 

رزن تا تاكستان ساخته شود.
 مسير فامنين تاكستان 230 كيلومتر است كه 
50 كيلومتر آن ســاخته شده اما پس از مدتي 
از روي نقشه ريلي كشور حذف شد! اما مسير 
همدان تا ســنندج 150 كيلومتر و از سنندج 
تا بيجار و زنجان نيز 260 كيلومتر اســت كه 
اگــر از طريق ريل از همــدان تا زنجان طي 
كنيم بايد 410 كيلومتر ســوار قطار شويم و 
اگر ريل فامنين- رزن- تاكستان ساخته شود 
مســافران از همدان در مجموع 230 كيلومتر 
سوار قطار مي شــوند تا بتوانند مسير خود را 
براي سفر به سمت رشــت يا تبريز انتخاب 
كنند، ضمن اينكه با ادامه ســاخت اين خط، 
شــهرهاي شــمالي همدان از جمله فامنين و 
رزن از اتصال به خطوط ريلي كشور محروم 

نمي مانند.
نكته مهم اين است كه اين خط جديد بخشي 
از همان راه ابريشــم قديم اســت و عالوه بر 
اينكــه همدان را بــه كريدور ريلــي تبديل 
مي كند، همدان را به ســاير كشورها از جمله 
عراق، عربســتان، تركيه و آذربايجان متصل 
مي كند و اين همان اتفاقي است كه بايد براي 
همــدان بيفتد تا ارزش افزوده مضاعفي چه از 
طريق حمل مسافر و چه از طريق جابه جايي 

بار براي آن به وجود بيايد.

حذف خط آهن همدان - تاكستان ممكن نيست
■ با حذف ريل همدان تاكستان، عراق و شهرهاى جنوبى از اتصال به شمال كشور محروم مى شوند

 معاون مشتركين و فروش خدمات شركت 
توزيع برق اســتان همدان از مصرف 2 هزار و 
538 ميليون كيلووات ســاعت برق در 8 ماهه 
امســال خبر داد و گفت: در 8 ماهه امســال 2

هزار و 538 ميليون كيلووات ســاعت برق به 
ارزش 227 ميليارد تومان به مشتركين همدانى 
فروخته شد كه 2 درصد برق كشور را به خود 

اختصاص داده است.
سعيد فريدونى در گفت وگو با ايسنا، بيشترين 
مصرف برق اســتان را در بخش كشــاورزى 
دانســت و اظهار كرد: در استان همدان بيش 
از 12 هزار مشــترك بخش كشاورزى وجود 
دارد كه در 8 ماهه امســال هزار و 19 ميليون 
كيلووات ســاعت برق به ارزش 28 ميليارد و 
600 ميليون تومان در بخش كشاورزى مصرف 

شده است.
 وى با اشــاره به مصرف 829 ميليون كيلوات 
ســاعت برق در بخش خانگى، تصريح كرد: 
160 ميليون كيلووات ســاعت برق در بخش 
تجارى و ساير مصارف، 288 ميليون كيلووات 
ســاعت در بخــش صنعــت و 239 ميليون 
كيلووات ساعت برق در بخش عمومى استان 

همدان مصرف شده است.
فريدونى با بيان اينكه در اســتان همدان 767
هزار مشــترك برق وجود دارد، خاطرنشــان 
كرد: 618 هزار مشــترك خانگــى، 30 هزار 
مشــترك عمومى، 95 هزار مشترك تجارى و 
سايرمصارف، 12 هزار مشترك كشاورزى و 6
هزار و صد مشــترك در بخش صنعتى از اين 

شركت برق دريافت مى كنند.
وى با اشــاره به مطالبات 110 ميليارد تومانى 
اين شركت از مشتركين، افزود: شركت توزيع 

برق اســتان همدان 40 ميلياردتومان در بخش 
خانگى، 16 ميليــارد و 600 ميليون تومان در 
تجارى و ساير مصارف، 2.5 ميليارد تومان در 
بخش صنعت، 19 ميليارد و 600 ميليون تومان 
در بخش كشــاورزى و 31 ميليارد و 8 ميليون 
تومان در بخش عمومى از مشتركين خود طلب 

دارد.
معاون مشــتركين و فروش خدمات شــركت 
توزيــع برق اســتان همــدان با بيــان اينكه 
صورتحساب برق مشتركين به صورت پيامكى 
ارسال مى شود، تأكيد كرد: سال گذشته شركت 
توزيع برق استان توانست شماره تلفن همراه 
99 درصد مشتركين را دريافت كند و در يك 
سال گذشته قبض كاغذى براى مشتركين صادر 

نشده است.
30 درصد مشــتركين برق همدان 

مشمول طرح «برق اميد» هستند
اين مقام مسئول از اجراى طرح «برق اميد» در 
اين استان خبر داد و گفت: با اجراى طرح برق 
اميد، صورتحساب مشتركين كم مصرف استان 
همدان مشمول بخشودگى صد درصد مى شود، 
به طورى كه مشــتركينى كه در فصل تابستان تا 
صد كيلووات ساعت در ماه و در فصل زمستان 
تا 80 كيلووات ساعت برق در ماه مصرف كنند 

مشمول اين طرح خواهند شد.
فريدونى با بيان اينكه هــدف از اجراى طرح 
بــرق اميد كاهش ده درصــدى ميزان مصرف 
برق در بخش خانگى اســت، يادآور شد: 35
درصد از مصارف برق استان در بخش خانگى 
است كه اين طرح با هدف كاهش ده درصدى 
مصرف برق، حفاظت از محيط زيســت و ... 

است.

وى با اشــاره به اينكه 618 هزار مشترك برق 
خانگى در استان وجود دارد، تصريح كرد: سال 
گذشــته 181 هزار و 627 مشترك معادل 30

درصد مشتركين، مصرف 80 تا صد كيلووات 
ساعتى داشــتند كه مشــمول طرح برق اميد 
مى شوند.معاون مشــتركين و فروش خدمات 
شركت توزيع برق اســتان همدان اظهاركرد: 
از 30 درصد مشتركين مشمول طرح برق اميد 
114 هزار مشترك شهرى و 67 هزار مشترك 

روستايى هستند.
فريدونى با بيان اينكه 60 هزار مشــترك برق 
اســتان در مرز طــرح برق اميد قــرار دارند، 
خاطرنشان كرد: اين مشتركين مصارف حدود 

صد كيلووات تا 120 كيلووات ســاعت دارند 
و درصورتى كه نسبت به كاهش مصرف خود 
اقدام نكنند، ده درصد به  صورتحساب ماهانه 

اين مشتركين اضافه خواهد شد.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه هشت درصد 
مشتركين برق استان پرمصرف هستند، افزود: 
50 هزار مشــترك پرمصرف در استان همدان 
وجود دارد كــه آنها نيز با برنامه ريزى صحيح 
و رعايت الگوى مصــرف و همچنين نصب 
پنل هاى خورشيدى در منازل مى توانند در رده 

مشتركين خوش مصرف قرار گيرند.
وى با بيان اينكه مشتركين پرمصرف 20 درصد 
مصرف انرژى برق استان را به خود اختصاص 
داده اند، ادامه داد: درصورتى كه اين مشــتركين 
نســبت به كاهش مصرف خود اقدام نكنند ده 
درصد به صورتحســاب ماهانه اين مشتركين 

اضافه خواهد شد.

معاون مشتركين و فروش خدمات شركت برق استان خبر داد

مصرف 2538 ميليون كيلووات ساعت برق توسط همدانى  ها
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ورزش جودو در همدان 
بايد به روزهاى اوج بازگردد

 آرش ميراســماعيلى رئيس فدراســيون جــودو به منظور ديدار و 
گفت وگو با مقامات ورزشــى، بررســى امكانات موجود و همچنين 

بهره بردارى از خانه جودو استان به همدان سفر كرد.
رئيس فدراسيون جودو در نشست با استاندار گفت: ورزش جودو در 
استان همدان با پيشينه  موفقى كه دارد بايد همانند گذشته به روزهاى 

اوج خود بازگردد.
به گزارش ايرنا، ميراسماعيلى اظهار كرد: همدان تاريخچه پرافتخارى 
در ورزش جــودو دارد و همواره به عنوان قطب اســتعدادهاى برتر و 

قهرمانى كشور در اين رشته ورزشى مورد توجه بوده است.
وى افزود: اين روند بايد با حمايت مســئوالن، برنامه ريزى منسجم و 
تالش بيشتر ادامه يابد تا بازهم شاهد ظهور استعدادهاى نخبه همدانى 

در رشته جودو باشيم.
ميراســماعيلى خاطرنشان كرد: انتظار ما بازگشــت استان همدان به 
روزهاى اوج خود در ورزش جودو و رسيدن به جايگاه هاى برتر در 

ميادين ملى و بين المللى است.
وى افزود: امروز همگان به ويژه متوليان امر وظيفه دارند در راســتاى 
توسعه ورزش گام بردارند و بايد با اتحاد و همدلى در راستاى رسيدن 
به افتخارات ارزنده بين المللى براى ورزش كشور بيش از پيش تالش 

كنيم. 
اســتاندار همدان هم گفت: اين استان در حوزه ورزش به ويژه ورزش 
قهرمانى داراى اســتعدادهاى قابل توجه و كم نظيرى است كه همواره 
قهرمانان بزرگ و توانمندى را در رشــته هاى مختلف به ويژه كشتى و 

جودو به كشور معرفى كرده است.
به گزارش ايرنا، سيدســعيد شاهرخى در ديدار با آرش ميراسماعيلى 
رئيس و اعضاى فدراسيون جودو، مديركل ورزش و جوانان و جمعى 
از مديران ورزشى استان همدان، افزود: تمام تالش ما همكارى براى 
گسترش كمى و كيفى رشته هاى ورزشى از جمله جودو و كشتى در 
اســتان همدان اســت و در اين زمينه آماده هرگونه كمك و همراهى 
براى تحقق برنامه ها و اهداف فدراسيون جودو در اين منطقه هستيم.

وى اظهــار كرد: بايد در ســطوح مختلف فضــا و امكانات را براى 
شناسايى و رشد استعدادهاى ورزشى و ورزشكاران استان فراهم كنيم 
كه اين امر عالوه بر ايجاد انگيزه، موجب تالش ورزشــكاران مستعد 

استان براى كسب عناوين در ميادين ملى و بين المللى خواهد شد.
شاهرخى تصريح كرد: سال گذشته پيشنهاد كرديم كه جودو به عنوان 
ورزشــى همگانى وارد زندگى مردم شود كه متأسفانه شيوع ويروس 

كرونا، اين فرصت را از ما گرفت.
استاندار همدان ادامه داد: كرونا در كنار ساير بخش ها، آسيب و ضرر 
زيــادى به حوزه ورزش چه در بخــش قهرمانى و چه همگانى وارد 
كرده كه بايد در راستاى جبران اين آسيب ها برنامه ريزى و تالش كنيم.

شاهرخى گفت: در همين ارتباط و از هم اكنون، آمادگى استان همدان 
براى ميزبانى مســابقات ملى و بين المللى رشــته جودو پس از پايان 

همه گيرى كرونا را اعالم مى كنيم.
وى خاطرنشــان كرد: همدان استان بسيار مستعدى در حوزه ورزش 
اســت و شاخص هاى بى نظيرى در همه رشته ها دارد و آماده هرگونه 
همراهى و همكارى براى رشد و توسعه كمى و كيفى ورزش قهرمانى 

و همگانى در استان همدان هستيم.
شاهرخى تأكيد كرد: در كنار فوتبال، تعلق خاصى به رشته جودو داريم 
و براى تحقق برنامه ها و اهداف فدراســيون جودو در رشد و توسعه 

كمى و كيفى اين ورزش در استان اعالم آمادگى مى كنيم.
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان نيز در اين نشســت، گفت: 
ديار همدان چشمه  خروشان استعدادهاى ورزشى است و جودو سهم 

بسزايى در موفقيت هاى ورزش استان دارد.
حميد سيفى افزود: خوشــبختانه عملكرد هيأت جودو استان همدان 
قابل قبول و همراه با كســب مدال هاى رنگارنگ قهرمانى بوده است 
كه به طور قطع حمايت مســئوالن از اين هيات همچنان ادامه خواهد 

داشت.
وى اظهار كرد: اســتان همدان سرشــار از استعدادهاى نخبه در رشته 
ورزشــى جودو اســت و بايد با برنامه ريزى مــدون زمينه موفقيت 

روزافزون اين استعدادها را فراهم كنيم.
سيفى با بيان اينكه همدان با داشــتن زيرساخت هاى مناسب مستعد 
برگزارى اردوهاى بزرگ ورزشــى اســت، خاطرنشــان كرد: ايجاد 
كمپ هاى ورزشــى در سطح ملى و بين المللى از جمله برنامه هاى در 

دستور كار مديران ارشد اين استان است.

تشريح برنامه هاى آموزشى
 هيأت تنيس استان 

 رئيس هيأت تنيس استان برنامه هاى آموزشى اين رشته ورزشى 
در حوزه هاى مربيان، داوران و عالقه مندان را تشريح كرد.

سيدعادل برقعى ضمن اشاره به محدوديت هاى ايجادشده به واسطه 
شــيوع ويروس كرونا، گفت: در شــرايط فعلى تهديد، هيأت تنيس 

استان آن را به يك فرصت آموزشى خوب تبديل كرد.
ــور  ــأت به ط ــوزه ادارى هي ــالجارى ح ــداى س ــزود: از ابت وى اف
مــداوم فعــال و اقــدام بــه انجــام امــور ثبت نــام و معرفــى نفــرات 
ــرد. در  ــف ك ــى مختل ــاى آموزش ــا و دوره ه ــه وبيناره ــف ب مختل
هفتــه گذشــته مربيــان و برخــى از بازيكنان خــوب مــا در كنفرانس 
جهانــى مربيــان كــه بــه مــدت 3 روز زيرنظــر فدراســيون جهانــى 
ــاى  ــد و توانســتند گواهينامه ه ــزار شــد شــركت كردن ــس برگ تني

ــد. ــى را دريافــت كنن ــه جهان ــن برنام ــى اي بين الملل
ــار  ــن وبين ــز در دومي ــا ني ــن داروان م ــه داد: همچني ــى ادام برقع
ــس  ــيون تني ــر فدراس ــس زيرنظ ــررات تني ــن و مق آموزشــى قواني
كشــورمان حضــور يافتنــد. كميتــه آمــوزش هيــأت نيــز از ابتــداى 
ســالجارى برنامــه آموزشــى خوبــى را آغــاز و بــه انتشــار ماهنامــه 
ــرد  ــدام ك ــا موضوعــات مختلــف در رشــته تنيــس اق آموزشــى ب

ــا پايــان ســال ادامــه خواهــد داشــت. كــه ايــن رونــد ت
برقعى در پايان ضمن اشــاره به برگزارى ســومين وبينار آموزشى 
فدراســيون تنيس جمهورى اســالمى ايران در دى مــاه، از حضور 
پرتعداد و باانگيزه اعضاى اين هيأت در برنامه آموزشى ملى پيش رو 

خبر داد.

باشگاه پاس در كشتى تيمدارى مى كند
 رئيس فدراسيون كشتى در برنامه سفر خود به همدان با شهردار 

اين شهر نيز ديدار كرد.
عليرضا دبير در اين جلسه با اشاره به اينكه شهردار همدان از مديران 
ورزشــى محسوب مى شــود، تصريح كرد: ورزش كشتى براى قشر 
محروم جامعه است كه مظلوم واقع شده و در سال هاى گذشته توجه 

و حمايت هاى الزم از آن صورت نگرفته است.
وى اظهار كرد: حضور  كشــتى گيران در باشگاه ها نسبت به دهه 70

شمســى بسيار افت كرده است و زنگ خطر براى كشتى كه ورزش 
ملى و پرافتخارترين ورزش ايران محسوب مى شود به صدا درآمده 

است.
دبير ادامه داد: اگر هم اكنون فكرى به حال و روز كشــتى نشود شايد 
در چند ســال آينده ديگر اقدامى نشود و يكى از رشته هاى مدال آور 
در المپيك و افتخارآفرين براى كشورمان در ميادين بزرگ بين المللى 

از بين خواهد رفت.
شهردار همدان نيز در اين جلسه اظهار كرد: ما بيش از ده سال است 
كه ليگ ورزشــى محالت همدان را داريــم و تصميم گرفته ايم تيم 
پاس همدان در رشــته هاى ديگر ورزشى از جمله كشتى نيز فعاليت 

كند تا كشتى استان نيز تقويت شود.
عباس صوفى افزود: حتما كشتى همدان را حمايت و كمك مى كنيم 
تا به روزهاى اوج خود بازگردد و از هيأت كشتى همدان مى خواهيم 

تا برنامه هاى خود را به شهردارى همدان ارائه دهد.

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)
به موجب پرونده اجرايى 9500009 موضوع قرارداد رهنى شــماره 141268 تنظيمى دفتر اسناد رسمى شماره 3 نهاوند،بانك مسكن نهاوند جهت وصول مبلغ 227,277,550 موضوع الزم االجرا و خسارت تأخير الى 
يوم الوصول عليه محمدشا جاللوند مبادرت به صدور اجرائيه نموده است. اجرائيه صادره به متعهدين ابالغ گرديده سپس بنا به تقاضاى بستانكار مورد وثيقه برابر نظريه مورخ 1397/10/24 كارشناس رسمى دادگسترى 
مورد ارزيابى كه ارزش و مشخصات آن به شرح ذيل مى باشد: شش دانگ يك باب عمارت پالك 2018 فرعى از 15 اصلى واقع در بخش 3 حوزه ثبتى نهاوند استان همدان به مساحت 223/75 سانتى مترمربع كه به نام 
محمدشا جاللوند فرزند حسن آقا سند مالكيت صادر گرديده بنا به اظهار كارشناس رسمى دادگسترى: واقع در شهرستان نهاوند، شهر گيان، كوچه بن بست سوگند، دست راست پالك آخر و به قيمت 600,625,000 
ريال (شصت ميليون و شصت و دو هزار و پانصد تومان) ارزيابى گرديده و محدود است به حدود: شماالً به طول 13/20 متر ديواريست به پالك 15 باقيمانده شرقا به طول 20/20 متر ديواريست به پالك 1633 جنوبًا 
اول به طول 5/80 متر دوم به طول 5/95 متر هر دو قسمت درب و ديواريست به كوچه غربا به طول 18/32 متر ديواريست به پالك 2017 . پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز يكشنبه مورخ 1399/10/07 در اداره ثبت 
نهاوند از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده از مبلغ ارزيابى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق 
اشتراك و مصرف درصورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز 
درصورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى 

بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. (م الف 800)
تاريخ انتشار: 1399/09/24

محمدعلى جليلوند -  رئيس اداره ثبت و اسناد و امالك نهاوند 

شهداى مالير قهرمان جام محالت شد
 مسابقات فوتبال جام محالت گراميداشت هفته دفاع مقدس و ياد و خاطره شهداى 
جبهه مقاومت و شهيدقاسم سليمانى با قهرمانى تيم شهداى مالير در چمن استاديوم 

تختى اين شهرستان به كار خود پايان داد.
مســابقات فوتبال جام محالت به همت هيأت فوتبال با همكارى شهردارى، شوراى 
شهر و اداره ورزش و جوانان شهرستان مالير از پايان شهريورماه سالجارى همزمان با 
گراميداشت هفته دفاع مقدس آغاز شد كه با توجه به پيشگيرى از شيوع كرونا ويروس 
تعطيل و پس از بازگشــايى دوباره اماكن ورزشى روباز با رعايت كامل پروتكل هاى 

بهداشــتى در پايان هفته گذشــته ديدارهاى رده بندى و فينال اين مسابقات در چمن 
استاديوم تختى برگزار شد.

11 تيم از محالت مالير در اين دوره از مســابقات شــركت كردند كه تيم هاى خانه 
جوانان و شــهداى دانش آموز به مرحله رده بندى و تيم هاى متحد و شــهداى مالير 
به فينال اين مســابقات راه يافتند. تيم خانه جوانان توانست تيم شهداى دانش آموز را 

شكست دهد و به مقام سومى بسنده كند.
2 تيم متحد و شــهداى مالير نيز در ديدار فينال اين مسابقات به مصاف هم رفتند كه 
تيم شــهداى مالير موفق شد با يك بازى حساب شده و جذاب تيم باتجربه متحد را 

شكست دهد و قهرمانى اين دوره از مسابقات را ازآن خود كند.

بلندترين قله جهان چطور بلندتر شد؟
 ارتفاع قله اورســت، بلندترين كوه جهان، در برآورد جديد 86 سانتيمتر افزايش يافته و 8 

هزار و 848 متر و 86 سانتى متر اعالم شده است. 
اورست در مرز 2 كشور چين و نپال قرار دارد و كوهنوردان مى توانند از هر 2 كشور به اين قله 
صعود كنند. پيش تر، مقامات كشور چين معتقد بودند ارتفاع اورست بايد برحسب قسمت هاى 
ســنگى اين قله محاسبه شود، اما مقامات نپال كالهك برفى روى قله را نيز در برآورد ارتفاع 

درنظر مى گرفتند. 
حاال نقشه برداران 2 كشور با 2 روش، اما بر يك نتيجه اتفاق نظر دارند.

آگهي مزايده حضوري(نوبت دوم)

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

مبلغ كارشناسى (ريال) شرحرديف
كل زمين

مبلغ سپرده شركت 
درمزايده حضورى

مبلغ هرمترمربع كاربرىمساحت
كارشناسى

يك قطعه زمين به پالك ثبتى 158 اصلى 1
واقع در بخش يك نهاوند واقع در خيابان 

ابوذر-زينبيه

287/94 2/500/000/000 ريال48/949/800/000 ريال
مترمربع

170/000/000 ريالتجارى

متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر به امور قرارداد ها و واحد امالك شهرداري مراجعه نموده ويا با شماره تلفن 7-08133237445 داخلي 208-209 تماس 
حاصل نمايند.

شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهاد ها مختار مي باشد و شهرداري پس از 24 ساعت ازكميسيون نتيجه نهايي را نسب ت به رد يا قبول پيشنهاد ها اعالم مي 
نمايد.

كليه هزينه هاي مربوط به كارشناسي ، هزينه چاپ آگهي و هزينه هاي مربوط به نقل وانتقال و هزينه مربوط به دفترخانه، اداره ثبت و ديگر هزينه هاي احتمالي 
برعهده برنده مزايده مي باشد .

متقاضيان ميبايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را به حساب سيبا به شماره 0104868466003 نزد بانك ملي شعبه زاگرس واريز وفيش واريزي را در زمان مزايده 
حضوري به همراه داشته باشند در غير اينصورت از حضور وي در جلسه مزايده ممانعت بعمل مي آيد.

متقاضيان به جاي وجه نقد ميتوانند از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.
برنده مزايده ميبايست در مهلت مقرر وقانوني كه توسط شهرداري به وي ابالغ ميگردد نسبت به واريز كل وجه زمين مذكور بصورت نقدي اقدام نمايد، درغير 

اينصورت با نفر دوم قرارداد منعقد ميگردد.
كليه كسورات قانوني برعهده برنده مزايده مي باشد.

متقاضيان ميبايست تا پايان وقت اداري مورخ 99/10/06 نسبت به فيش واريزي سپرده اقدام نمايند.
كميسيون عالي معامالت مورخ 99/10/07 ساعت 11 صبح روز يك شنبه در محل شهرداري تشكيل وچنانچه حداقل سه پيشنهاد براي زمين مذكور وجود داشته 

باشد، مزايده انجام و برنده اعالم خواهد شد. (م الف 794)
چاپ آگهى نوبت اول: 99/09/16 - چاپ آگهى نوبت دوم: 99/09/24

 شــهرداري نهاونــد درنظــر دارد بــه موجــب بنــد يــك از چهارصــد و پنجميــن جلســه شــوراي اســالمي شــهر نهاونــد بــه مــورخ 99/08/24 يــك 
قطعــه زميــن بــه پــالك ثبتــي 158 اصلــي واقــع در بخــش يــك نهاونــد واقــع در خيابــان ابــوذر -زينبيــه را از طريــق آگهــي مزايــده حضــوري و 

بــا شــرايط ذيــل بــه اشــخاص حقيقــي و حقوقــي واجــد صالحيــت واگــذار نمايــد:

تأسيس موسسه غيرتجارى نظام پزشكى شهرستان مالير در تاريخ 1399/09/20 به شماره ثبت 321 
به شناســه ملى 14009636354 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير 

جهت اطالع عموم آگهى مى گردد.
نام: نظام پزشكى شهرستان مالير موسسه غيرتجارى 

موضوع فعاليت: وظايف و اختيارات 
ماده 3- وظايف و اختيارات سازمان با توجه به اهداف فوق به شرح زير مى باشد:

الف) اظهارنظر مشــورتى در تهيه و تدوين لوايح، طرح ها و تصويب نامه ها و آيين نامه هاى مرتبط با 
امور پزشكى 

ب) تنظيم دســتورالعمل هاى تبليغاتى و آگهى هاى داروئى و مواد خوراكى و آشاميدنى و آرايشى و 
بهداشتى و امور پزشكى و به مراجعه ذى ربط اعالم نمايد.

تبصره: سازمان نظام پزشكى موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ وصول استعالميه، 
نظر خود را به مراجع ذى ربط اعالم نمايد.

ج) تدوين و تصويب مقررات و ضوابط خاص صنفى مربوط به استاندارد كردن تابلوها و سرنسخه هاى 
مؤسسات پزشكى و پزشكان شاغل حرف پزشكى و وابسته پزشكى.

د) اجراى برنامه هاى آموزشى مداوم اعضاء موضوع اين قانون در راستاى قانون آموزش مداوم جامعه 
پزشكى با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى.

ه) صادر نمودن كارت عضويت براى اعضاى سازمان موضوع اين قانون. 
و) رســيدگى انتظامى به تخلفات صنفى و حرفه اى شاغلين حرف پزشكى كه عنوان جرايم عمومى 

را نداشته باشند.
ز) اظهارنظر كارشناسى در مورد جرايم پزشكى به عنوان مرجع رسمى به دادگاه ها و دادسراها.

ح) همكارى با مراجع ذى صالح در جهت رســيدگى به تخلفات غيرصنفى و جرائم شاغلين به حرف 
پزشكى و وابسته به پزشكى و اظهارنظرهاى كارشناسى مشورتى در اين رابطه با مراجع ذى ربط.

ط) همكارى با مراجع ذى صالح در جهت حفظ احترام و شئون پزشكى در جامعه.
ى) همكارى با مراجع ذى ربط در جهت گسترش فعاليت هاى علمى و تحقيقاتى و انتشارات پزشكى.

ك) اظهارنظر و مشــاركت فعال در هنگام تعيين يا تجديدنظر در تعرفه هاى خدمات بهداشــتى و 
درمانى بخش دولتى و تعيين تعرفه ها در بخش غيردولتى براســاس ضوابط بند (8) ماده (1) قانون 

بيمه همگانى خدمات درمانى كشور مصوب 1373/8/3 و همكارى با مراجع صالح در اجراى آن.
تبصره: درصد تعهد ســازمان هاى بيمه گر در قبال تعرفه هاى فوق توسط شوراى عالى بيمه خدمات 

درمانى همه ساله تعيين خواهد شد.
تبصره: درصد تعهد ســازمان هاى بيمه گر در قبال تعرفه هاى فوق توسط شورايعالى بيمه خدمات 

درمانى همه ساله تعيين خواهد شد.
ل) اظهارنظر و مشاركت فعال در تعيين و يا تجديدنظر در ميزان ماليات و عوارض مشاغل مؤسسات 

و شاغالن حرفه پزشكى و همكارى با مراجع ذى صالح در وصول آن.
م) مشاركت در تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل هاى نظارتى در مورد مطب ها، مؤسسات درمانى و 

بهداشتى و ديگر مراكز پاراكلينيك در بخش خصوصى.
ن) صدور پروانه اشتغال مطب هاى پزشكى و حرف وابسته به تمديد آنها و مشاركت در صدور پروانه 

مؤسسات پزشكى براساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى.
ق) عضويت در شــوراهاى گســترش و برنامه ريزى دانشــگاه ها و مشــاركت در تعيين ظرفيت 

دانشگاه هاى دولتى و غيردولتى
ر) همكارى در تدوين آيين نامه هاى ارزشــيابى و مشــاركت در اجراى آن بــراى مراكز درمانى و 

بيمارستانى.
ش) كمك به رفع مشكالت رفاهى و مالى شاغالن حرف پزشكى كم درآمد و خسارت ديده از طريق 

صندوق تعاون و رفاه.
ت) همكارى با مراججع ذى ربط در ارائه خدمات امدادى، بهداشتى و درمانى به هنگام بروز حوادث 

و سوانح غيرمترقبه از طريق تشويق و بسيج اعضا سازمان.
س) مشاركت فعال در تدوين برنامه هاى آموزشى گروه پزشكى.

ع) همكارى و مشاركت در جهت اشتغال فارغ التحصيالن گروه پزشكى .
ف) انجام كليه مســئوليت ها، وظايت و اختياراتى كه تاكنون در قوانين مختلف از ســوى مجلس 

شوراى اسالمى به سازمان نظام پزشكى جمهورى اسالمى ايران محول گرديده است.
به موجب مجوز از اداره كل وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى برابر با شــماره مجوز 

398/100/50/40329 در تاريخ 1398/10/30 در استان مربوطه اين آگهى به ثبت رسيد.
مدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 

مراكز اصلى: استان همدان، شهرستان مالير، بخش مركزى، شهر مالير، محله شهرك وليعصر، بلوار 
فاطميه، خيابان جهاد، پالك 0، طبقه همكف كد پستى 6571337578

مديران: 
آقاى اكبر غالمعليان به شماره ملى 0049973861 و سمت عضو اصلى هيأت مديره به مدت 4 سال 
آقاى سيداحمد حسين اشرفى به شــماره ملى 2279814099 و به سمت عضو اصلى هيأت مديره 

به مدت 4 سال 
خانم شــهره سليمى ستوده به شماره ملى 3871360082و به ســمت عضو اصلى هيأت مديره به 

مدت 4 سال 
آقاى محمدرضا چگنى به شماره ملى 3930188163و به سمت عضو اصلى هيأت مديره به مدت 4 سال 
آقاى محمدعبدلى به شماره ملى 3931907236و به سمت نايب رئيس هيأت مديره به مدت 4 سال 
آقاى عباس آذرهمايون به شماره ملى 3932529324و به سمت رئيس هيأت مديره به مدت 4 سال 
آقاى ايرج بهرامى به شماره ملى 3932643119و به سمت عضو اصلى هيأت مديره به مدت 4 سال 
آقاى محمدحســين جليلى به شــماره ملى 3933135133 و به سمت عضو اصلى هيأت مديره به 

مدت 4 سال 
آقاى محسن تركاشوند به شــماره ملى 3934066402و به سمت عضو اصلى هيأت مديره به مدت 

4 سال 
آقاى غالمحســن تركاشوند به شــماره ملى 3934070477 و به سمت عضو اصلى هيأت مديره به 

مدت 4 سال 
آقاى منصور جاللى فيروزكوهى به شــماره ملى 4189511110 و به ســمت عضو اصلى هيأت مديره 

به مدت 4 سال
دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور موسســه از قبيل چك، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسالمى، همچنين كليه نامه هاى عادى و ادارى با امضاى آقاى عباس آذرهمايون و 

آقاى محمد عبدلى همراه با مهر موسس معتبر مى باشد.
روزنامه كثيراالنتشار همدان پيام درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد.

ثبت موضوع فعاليت مذكور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 
(م الف 360)

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

 سفر 3 روزه «عليرضا دبير» رئيس فدراسيون 
كشــتى به همــدان و برگزارى نشســت هاى 
مختلف با مسئوالن ارشد اين استان، نويدبخش 
بازگشت ورزش نخســت ديار الوندنشينان به 

روزهاى اوج دهه 70 و 80 است.
بايد بپذيريم كه ورزش كشــتى همدان در دهه 
90 آن طور كه بايد نتوانســت موفقيت هاى 2

دهه گذشــته را تداوم ببخشد و رفته رفته حتى 
امكان رســيدن به دوبنده اصلى تيم ملى را نيز 

از دست داد.
روزگارى كشــتى همدان در صف نخســت 
تيم هاى ملى رهســپار ميادين مهم بين المللى 
مى شــد و با درخشــش دالورمردان و كسب 
مدال هاى رنگارنگ المپيك، جهانى و آسيايى 
اوج گرفت. حاال سال هاســت چهره كشــتى 
همدان حتى در حســرت مدال آسيايى رنگ 
باخته و ديگر اثرى از آن صالبت و اقتدار ملى 
و بين المللــى در ويترين تاريخ افتخارهاى اين 

ورزش قديمى استان ديده نمى شود.
ســفر عليرضا دبير رئيس فدراسيون كشتى كه 
خود نيز خاطره هاى شــيرين از كشتى همدان 
دارد، بارقه هــاى اميدبخش را در دل كشــتى 
دوستان استان ايجاد كرد تا بازهم شاهد تكرار 

درخشش هاى گذشته باشيم.
دبير در سفر به همدان ضمن ديدار با مسئوالن 
اجرايى استان، بر همكارى همه جانبه براى احيا 

و اعتالى ورزش كشتى همدان تأكيد كرد.

وى در اين سفر عالوه بر نشست با پيشكسوتان، 
قهرمانان و صاحبنظران ورزش كشتى همدان، 
حجت االســالم  با  جداگانــه اى  ديدارهــاى 
والمسلمين شعبانى نماينده ولى فقيه در استان و 
امام جمعه همدان، سيدسعيد شاهرخى استاندار، 
حميد سيفى مديركل ورزش و عباس صوفى 

شهردار همدان، داشت.
دبير در نشست با جامعه كشتى استان با اشاره 
به مشكالت كشــتى همدان خطاب به مربيان، 
اظهار كرد: شما مربيان مقصر مشكالت كشتى 
در همدان هستيد زيرا نصف خلل ايجادشده در 

اين ورزش را شماها درست كرده ايد.
وى با بيان اينكه «منم منم پدر كشتى همدان را 
درآورده است» و همين منيت شماها اين وضع 
را خلق كرده است، گفت: مشكل امروز كشتى 
همدان پول نيست، به عقيده من مربى است و 

نبايد از اين حرف من دلخورى ايجاد شود.
رئيس فدراسيون كشتى با تأكيد بر اينكه خود 
را عالمه دهر ندانيد، اين منيت امروز گريبانگير 
كشتى است، افزود: در گذشته كشور قريب به 
يك ميليون كشتى گير داشت، اما اين آمار امروز 
به 40 هزار نفر رسيده است و اين يعنى فاجعه!

وى با بيان اينكه اگر كشتى بخواهد همين روند 
را ادامه دهد تا 4 ســال ديگر بايد آن را جمع 
كرده و به خانه هايمان برويم، تأكيد كرد: مربيان 
بايد فكرى به حــال وضعيت همدان كنند؛ ما 
قطعاً از استان هاى ديگر به همدان مربى خواهيم 

فرستاد.
دبير افزود: كشــتى استان همدان جزو 4 استان 
نخست كشور است اما از رقباى خودش بسيار 
عقب مانده، براى اســتانى كــه چندين مدال 
المپيــك و جهانى و آســيايى دارد، اين اصًال 

خوب نيست.
وى اظهــار كرد: ورزش كشــتى انتها ندارد و 
مربيان بايد همواره دنبال كســب علم باشند، 
براى كسب موفقيت هم هميشه بايد تالش كرد 
و همواره خود را با آخرين علوم روز هماهنگ 

ساخت.
رئيس فدراسيون كشتى خواستار توجه بيشتر 
وزارت ورزش و جوانــان به كشــتى به عنوان 
ورزش نخســت كشور شــد، و تصريح كرد: 
متأسفانه امروز كشتى كشور با مشكالت مالى 
دســت و پنجه نرم مى كند و با دالر 17 هزار و 
200 تومانى نياز يكساله اش به 71 ميليارد تومان 
مى رسد اما وزارت ورزش با 13 ميليارد تومان 

پرداختى از ما كار مى خواهد.
وى بــا بيان اينكه با 50 ميليــارد تومان بدهى 
فدراسيون را تحويل گرفتم و كار بسيار سختى 
را قبول كردم، خاطرنشــان كرد: همه بايد براى 
بازگشــت اســتان همدان به روزهاى اوج آن 
در كشــتى تالش كنيم زيرا همــدان مملو از 
استعدادهاى ناب است و بايد مربيان و مسئوالن 
هيأت بى وقفه تالش كنند تا اين استعدادها را 

كشف و شكوفا كنند.

دبير با تأكيد بر اينكه امروزه شرايط براى ارتقاى 
جايگاه كشتى همدان مهيا است، گفت: همدان 
مهد اســتعدادهاى كشتى است و مدال المپيك 
عيار ورزش است كه بايد براى كسب آن تالش 

شود.

پاداش رئيس جمهورى 
براى قهرمانى 

پرسپوليس در آسيا
 با اعالم وزير ورزش و جوانان، درصورت 
قهرمانى پرســپوليس در ليگ قهرمانان آسيا، 
رئيس جمهورى ايران پاداشــى را به اين تيم 

اختصاص مى دهد.
وزيــر ورزش و جوانان ايــران در تازه ترين 
گفت وگــوى خود ضمن بيان اينكه از آخرين 
قهرمانى يك تيم ايرانى در آسيا حدود 27 سال 
مى گذرد، از اختصاص پاداش رئيس جمهورى 
ايران به پرســپوليس درصورت رســيدن به 

قهرمانى خبر داد.
ــورى  ــت: رئيس جمه ــلطانى فر گف مســعود س
ــر  ــپوليس درنظ ــم پرس ــراى تي ــه اى را ب هدي

ــگ  ــم در لي ــن تي ــى اي ــا قهرمان ــه ب ــه ك گرفت
ــود.  ــم مى ش ــا تقدي ــه آنه ــيا ب ــان آس قهرمان
ــه  ــت و مجموع ــك مل ــم ي ــه چش ــون ك اكن
موفقيــت  به دنبــال  فوتبــال  دوســتداران 
ــران  ــال اي ــده فوتب ــوان نماين ــپوليس به عن پرس
اســت، اميدواريــم كــه بــا عــزم و اراده بتواننــد 
دل همــه مــردم كشــور را شــاد كنيــد. حــدود 
27 ســال اســت كــه قهرمــان آســيا نشــده ايم، 
ــال  ــه فين ــار ب ــدت 3 ب ــن م ــه در اي درحالى ك
رســيديم ولــى دســتمان از جــام كوتــاه مانــد.

تيم فوتبال پرســپوليس روز 29 آذر در فينال 
ليگ قهرمانان آســيا در كشور قطر به مصاف 

نماينده شرق آسيا مى رود.
پرســپوليس درحالى قرار اســت در فينال به 
ميدان برود كه در ســال 2018 هم فيناليست 
آسيا شــده بود اما نتوانست به  عنوان قهرمانى 

برسد.

داوران تنيس همدان در وبينار فدراسيون تنيس
 دومين وبينار آموزشــى فدراســيون تنيس جمهورى اســالمى ايران در حوزه قوانين و 

مقررات تنيس از سوى كميته داوران برگزار شد.
اين وبينار با موضوع ســرداورى تنيس و با شركت 180 نفر از سرتاسر كشور برگزار شد كه 
داوران همدانى حضور فعالى داشتند. اين وبينار آموزشى توسط على كاتبى، سيدعادل برقعى 

و سامان حسنى داوران برجسته تنيس كشورمان تدريس شد.

شود
و مى  ن م شودكشتى در اس
ول مى 

كشتى در استان متح
■ عليرضا دبير رئيس فدراسيون كشتى :با حمايت فدراسيون كشتىبا حمايت فدراسيون كشتى

جوكار و سيفى در شهر  هاى مالير و نهاوند 
آموزش بدهند.

در دوره يارى و سيفى بايد كشتى همدان به 
دوران اوج برسد.

همدان مهد استعداد هاى كشتى است.
مدال المپيك عيار ورزش است.

از هيأت  هاى كشتى كشور برنامه مى خواهم.
از 1400 به بعد به هيأت كشــتى كمك 

مى كنيم.
همدان پاره تن ورزش ايران است.
همدانى ها سر تا پا شجاعت هستند.

نهاوند مهد كشتى دنيا بود.
مديريت فرصتى اســت كــه بتوانيم براى 

آخرت مان توشه جمع كنيم.
در باغ بهشت شرمنده شهدا بودم.

مسعود كمروند حقش مدال است، پيشرفت 
مى كند.

فنى ترين كشــتى گير تاريخ كشتى همدان 
جالل لطيفى بود.

كشــتى همدان را از دل و جان حمايت 
مى كنم.

استان همدان مهد كشتى است و تضمين 
مى كنم المپيك 2028 مدال مى گيرد.

با تورج ظفرى زندگى كردم بزرگ ما بود.
با نهاوندى ها بزرگ شدم، مهد كشتى است؛ 

از جويبار خيلى بهتر و مستعدتر است.
همدان در كشتى حرف دارد.

در تاريخ كشتى همدان جنگنده تر از مرحوم 
درويشى نديدم.

كشتى اســتان همدان را مادى و معنوى 
حمايت مى كنيم.

همدان پيشينه خوبى با قهرمانان بزرگ در 
كشتى داشته است و امروز كشتى همدان 

براى پيشرفت به كمك استاندار نياز دارد.
داراى  همدان  به ويژه  كشــتى  هيأت  هاى 
برنامه ريــزى دقيقى اســت و مى خواهيم 
مطابق برنامه هايشان بودجه در اختيارشان 

قرار بگيرد.
مسئوالن  با  شهرســتان ها  هيأت  رؤساى 
شهرســتانى جهت جذب اعتبار نشست 

داشته باشند.
اگر شــرايط كرونا نبود به شهرســتان ها 

مى آمدم.
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فرهنگ

تخت هاى اقامتى استان همدان
 25 درصد افزايش داده مى شود

 تعداد تخت هاى مراكز گردشــگرى، اقامتى و 
هتل هاى اين استان در راستاى تحقق سياست هاى 
اقتصــادى «جهش توليــد» 25 درصــد افزايش 

مى يابد.
مديركل ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع 
دســتى اســتان با عنوان اين مطلب اظهــار كرد: 
هدفگذارى يكساله براى اجراى اين برنامه به عنوان 
اقدامى بزرگ و جسورانه، موجب رونق 13 طرح 
زيرمجموعه بخش گردشــگرى استان نيز خواهد 

شد.

به گزارش ايرنا، على مالمير افزود: اجراى اين طرح 
موجب تقويت توان اقامتى هتل ها و مراكز بومگردى 
اســتان و درنهايــت افزايش قابــل توجه ظرفيت 
زيرساخت ها و رشــد و رونق صنعت گردشگرى 

استان همدان خواهد شد.
مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
استان همدان ادامه داد: صنعت گردشگرى در استان 
ظرفيت و قابليت بســيار بــاال و قابل توجهى براى 
رشــد و توســعه اقتصادى دارد كه متأسفانه امسال 
به دليــل همه گيرى كرونا، مشــكالتى براى صنعت 
گردشــگرى در تمامى سطوح داخلى و خارجى از 

جمله اين استان ايجاد شده است.
مالمير بيان كرد: شــيوع ويروس كرونا و مشكالت 

اقتصادى ناشى از آن و همچنين اعمال تحريم هاى 
ظالمانه، مشكالتى را براى فعاالن صنعت گردشگرى 
در كشور و اســتان همدان ايجاد كرده به نحوى كه 
سرمايه گذاران دچار نوعى بالتكليفى در اين حوزه 

شده اند.
وى ابراز اميدوارى كــرد با فروكش كردن ويروس 
كرونا شــاهد رونق دوباره بخش گردشــگرى در 

كشور همچنين استان همدان باشيم.
مديركل ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع 
دســتى اســتان همدان با اشــاره به اجراى 7 طرح 
زيربنايى در صنعت گردشــگرى استان، گفت: اجرا 
و بهره بردارى از اين طرح ها كه در راســتاى تحقق 
شعار «جهش توليد» برنامه ريزى شده منوط به تأمين 

اعتبــارات دولتــى و 
مشــاركت  همچنين 
خصوصــى  بخــش 
اســت كه به رغم همه 
طرح   5 محدوديت ها 
از اين مجموع تا پايان 
امســال تكميــل و به 

بهره بردارى مى رسد.
مهم تريــن  مالميــر، 

طرح هاى درحال اجراى بخش گردشــگرى استان 
همدان را موزه منطقه اى غرب كشــور و همچنين 

مخزن نگهدارى آثار و اشياى موزه اى عنوان كرد.
وى بيان كرد: تملك اراضى شــهر باستانى هگمتانه 

و پروژه موزه منطقه اى نيازمند تأمين اعتبار اســت 
كه بــا توجه به وجود محدوديت در جذب منابع و 
اعتبارات عمرانى، اجراى اين طرح ها با مشــكالتى 

مواجه شده است.

وزير ميراث فرهنگى تأكيد كرد
شكل گيرى اقتصاد مردم پايه با 

واگذارى بناهاى تاريخى
 وزير ميراث فرهنگى،گردشگرى و صنايع دستى 
با اشــاره به اقدامات انجام شــده براى استفاده از 
منابع مردمى در حفــظ و مرمت بناهاى تاريخى، 
گفت: تــالش مى كنيم در حوزه گردشــگرى و 

ميراث فرهنگى، اقتصاد مردم پايه شكل بگيرد.
 دومين جلســه كميته تشخيص نفايس به رياست 
على اصغــر مونســان وزيــر ميــراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايــع دســتى و بــا حضــور 
وزير،  ميراث فرهنگى  معاون  طالبيان  محمدحسن 
مديران ســتادى به صورت حضــورى و مديران 
كل اســتان ها به صورت مجازى در ســالن فجر 

وزارتخانه در تهران برگزار شد.
وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
در حاشيه اين جلسه گفت: تعداد بناهاى تاريخى 
كشــور زياد اســت در حالى كه منابع و بودجه ما 
بسيار محدود است، بنابراين با اين بودجه محدود 
نمى توانيم به اين همه مطالبات پاســخ دهيم. بنابر 
احكام قانونى اجازه پيدا كرديم بناهاى تاريخى را 
كه نفيس و منحصر به فرد شــناخته نمى شوند، به 

سرمايه گذاران بيرونى و مردم واگذار كنيم.
مونســان افزود: اين واگذارى ها با تأييد طرح هاى 
مرمتــى در دفتر حفظ و احيــاى بناها، بافت ها و 
محوطه هاى تاريخى و با نظــارت عالى معاونت 
ميراث فرهنگى انجام خواهد شد كه بر استفاده از 
منابع مالى خود مردم و ايجاد جاذبه هاى بســيار 
خوب براى حوزه هاى گردشــگرى، براى جوانان 

هم اشتغال ايجاد مى شود.
وى تصريح كرد: در جلسه ديگرى كه روز گذشته 
برگزار شــد براى واگذارى برخى از اين بناها در 
استان هاى بوشهر، ايالم، قزوين و خراسان رضوى 
تصميم گيرى شــد، خوشبختانه حجم اين طرح ها 
بســيار زياد اســت، ســاير بناها نيز قرار شد در 
جلســه هاى بعدى مطرح و تصميمات الزم انجام 

شود.
مونســان با اشــاره به حضور خود در جلســات 
هفتگى كميته و تســريع در واگذارى ها گفت: با 
توجه به اينكه بناهاى تاريخى بى نظيرى در كشور 
وجــود دارد، واگذارى آنها هــم جلوى تخريب 
بيشــتر را مى گيرد و هم مى توان زودتر اين بناها 
را به فضاها و اماكن تاريخى و گردشگرى تبديل 
كرد كه به زيرســاخت ها نيز كمك مى كند. برخى 
از اين بناهــا را به اقامتگاه  و برخى ديگر به موزه  

تبديل مى شود.
با واگذارى اين بناهاى تاريخى توانسته ايم چندين 
برابر بيش از حجــم بودجه اى كه حوزه معاونت 
ميراث فرهنگى كشــور از منابــع بيرونى و مردم 
اســتفاده كنيم، انجام اين كار موجب شده مرمت 
و حفظ بناهاى تاريخى در كشور سرعت پيدا كند.
به گزارش ايرنا، صندوق توســعه صنايع دســتى 
و فرش دســتباف، احيا و بهره بــردارى از اماكن 
تاريخى و فرهنگى مزايده واگذارى مرمت، احيا و 
حق بهره بردارى مدت معين 28 مجموعه تاريخى 
را تا پايان وقت ادارى شــنبه (29 آذر 99) تمديد 

كرد.
فــرش  و  دســتى  صنايــع  توســعه  صنــدوق 
اماكــن  از  بهره بــردارى  و  احيــا  و  دســتباف 
تاريخــى و فرهنگــى، 54 مجموعــه تاريخــى 
و  مرمــت  احيــا،  به منظــور  اســتان  در 25  را 
معيــن  مــدت  بهره بــردارى  حــق  واگــذارى 
ــت  ــن صالحي ــده گذاشــت و از واجدي ــه مزاي ب
و درخواســت كنندگان دعــوت كــرده بــود از 
تاريــخ نشــر آگهــى ســوم آذر 99، اســناد مزايــده 
را از دبيرخانــه  كميســيون مزايــده  صنــدوق احيــا 
يــا پايــگاه اينترنتــى صنــدوق احيــا و يــا پايــگاه 
ــرده  ــت ك ــات درياف ــانى مناقص ــى اطالع رس مل
ــورخ 17 آذر  ــاعت 16 روز م ــا س ــر ت و حداكث
ــه  ــبت ب ــل و نس ــه را تكمي ــدارك مربوط 99 م
ــرده و  ــدام ك ــه اق ــه دبيرخان ــا ب ــل پاكت  ه تحوي

ــد. ــت كنن ــيد درياف رس

مديركل دفتر امور پايگاه هاى جهانى كشور:
تعلق خاطر مردم به آثار جهانى، چالش هاى 

حفاظتى اين آثار را كاهش مى دهد
 گردشــگرى پايدار در آثار ميراث جهانى با همكارى تمام ذى نفعان 

حوزه گردشگرى و ميراث فرهنگى محقق مى شود.
مديركل دفتر امور پايگاه هاى جهانى كشــور با بيان اينكه افزايش حس 
تعلق خاطر مردم دنيا به آثار جهانى، چالش هاى حفاظتى اين آثار را كاهش 
مى دهد، در وبينار دوره آموزشــى براى مدرســان راهنمايان گردشگرى 
متخصص در پايگاه هاى ميراث  جهانى كه با حضور معاونان ميراث فرهنگى 
و گردشگرى برگزار شد، عنوان كرد: اين كارگاه دومين نشست از سرى 
كارگاه هاى بين المللى تخصصى بوده كه در راســتاى ظرفيت سازى براى 
راهنمايان گردشــگرى در حوزه پايگاه هاى ميــراث جهانى ايران برگزار 
مى شــود. در اين دوره به راهنمايان ارشد سراسر كشور به منظور هدايت 

ساير راهنمايان گردشگرى، آموزش هاى الزم داده خواهد شد.
فرهاد عزيزى گفت: ردپاى گردشگرى را مى توان در اهداف استراتژيك 
كنوانسيون ميراث جهانى در ابعاد ارتباطى، ظرفيت سازى و اعتباربخشى 
هم ديد، از آنجا كه گردشــگرى نقش قابل توجهى در معرفى ظرفيت ها، 
تنوع فرهنگى، دانش و ميراث ناملموس و ســاير ابعاد يك كشــور دارد، 
مى تواند به كشورها در راستاى درك متقابل و ارتقاى جايگاه صلح جهانى 

كمك كند.
 پايگاه هاى ميراث جهانى

 ويترين آثار تاريخى يك كشور است
عزيزى افزود: اين دوره آموزشى به واسطه اهميت موضوع گردشگرى در 
پايگاه هاى ميراث جهانى به عنوان ويترين آثار تاريخى يك كشور، داراى 
اهميت ويژه در ســاختار آموزشى وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و 

صنايع دستى است.
مديركل دفتر امور پايگاه هاى جهانى بيان كرد: آثار ميراث جهانى ايران از 
شاخص ترين آثار ميراث فرهنگى كشور بوده كه هوشمندانه انتخاب شده 
و به ثبت رسيده اند. اين آثار چشــم انداز كاملى از آنچه جهانيان از ايران 

مى توانند ببينند، ارائه مى كند.
عزيزى با بيان اينكه آثار بيست وچهارگانه ايران در فهرست ميراث جهانى 
شامل 2 دســته آثار فرهنگى و طبيعى هستند كه از سال 1979 تاكنون با 
تــالش  افراد و تيم هاى متخصص به دنيا معرفى شــده اند، افزود: اين آثار 
داراى سيســتم مديريتى به نام پايگاه است كه متولى امر حفاظت، معرفى 
و مديريت آثار تحت پوشــش است. يكى از شرح وظايف اين پايگاه ها، 
مديريت موضوع گردشــگرى در راستاى حفظ اثر، معرفى هرچه بيشتر 
ارزش هاى برجســته آن و مديريت فعاليت ها و زيرساخت هاى مربوطه 
اســت. وى اظهار كرد: قابليت ارتقاى برندينگ ميراث جهانى و افزايش 
آگاهى در اين زمينه به ويژه در مباحث ارزش هاى برجســته جهانى آثار، 
مى تواند به ما در ارتقاى جايــگاه ميراث فرهنگى در امر حفاظت، كمك 

شايان توجهى كند.
مديركل دفتر امور پايگاه هاى جهانى كشور گفت: هرچه حس تعلق خاطر 
در زمينه آثار جهانى براى مردم سراســر دنيا پررنگ تر شود، چالش هاى 
حفاظتى ما در ســطوح ملى و بين المللى كاهش چشــمگيرترى خواهد 

داشت، اما بايد توجه داشت كه اين امر تبديل به چالشى فزاينده نشود.
وى افزود: افزايش بى رويه ورود گردشگران بدون مديريت بهينه ساعات 
بازديد، مسيرهاى بازديد، رفتار مناسب بازديد چه به لحاظ ارتباط با جوامع 
محلى، جايگاه هاى سياسى، مذهبى و اجتماعى و چه به لحاظ شيوه برخورد 
با آثار تاريخى مى تواند فشار مضاعفى در امر مديريت و حفاظت آثار ايجاد 
كند كه به تنهايى توســط متوليان ميراث فرهنگى در كشور قابل مديريت 

نيست.
مديــركل دفتر امــور پايگاه هاى جهانى اظهار كرد: اين آســيب ها چنان 
پراهميت بوده كه در ساختار حفاظتى ميراث جهانى به عنوان دسته اى مجزا 
با عنوان فشار گردشگر طبقه بندى شده است. ايجاد گردشگرى پايدار در 
سطح كشور به ويژه در آثار ميراث جهانى و بهره بردن از مزاياى آن در عين 
به حداقل رســاندن آسيب هاى ناشى از آن، امرى است جمعى كه بايد با 
همكارى تمامى ذى نفعان حوزه گردشــگرى و ميراث فرهنگى به صورت 

مشترك محقق شود.
عزيزى بر همكارى راهنمايان گردشگرى اعم از راهنمايان تورهاى داخلى، 
خارجى، ليدرهاى محلى در قالب تورهاى فرهنگى و طبيعى براى ايجاد 
گردشــگرى پايدار در سطح كشور گفت: اين همكارى از سوى ما براى 
حفظ گنجينه هاى ملى از طريق برگزارى رويدادهايى نظير اين نشســت 
ادامــه دارد، اين نقش به ويژه براى افرادى كه در اين دوره به عنوان مدرس 

شركت كردند، روشن است.
عزيزى گفت: در شــرايط فعلى با بحران هايى كه صنعت گردشگرى در 
جريان همه گيرى كرونا با آن روبه رو شده، امكانى فراهم شده است تا تمام 
ذى نفعــان اين حوزه گرد هم بيايند تا براى حل چالش ها و يافتن راه حل 

عبور از بحران هاى مشابه يا چالش هاى بالفعل اين حوزه متمركز شوند.»
 تمركز بر مشاركت گردشگران به صورت تعاملى 

با سايت هاى تاريخى طبيعى
عزيزى گفت: در مباحث مطرح شده در اين وبينار نكاتى وجود دارد كه 

مى توان از آن به عنوان
دغدغه مشترك ميان راهنمايان گردشگرى و دست اندركاران ميراث فرهنگى 
مانند تمركز بر مشــاركت گردشــگران به صورت تعاملى با سايت هاى 
تاريخى طبيعى و جامعه محلى پيرامون آن به منظور تضمين ايجاد تجربه 
منحصر به فرد سفر كه به رونق گردشگرى در اين مقاصد منجر مى شود، 

اشاره كرد.
مديركل دفتر امور پايگاه هاى جهانى تصريح كرد: چالشــى با عنوان ارائه 
اطالعات ناصحيح يا غيرمعتبر كه گاهى توسط برخى راهنمايان آموزش 
نديــده در اختيار عالقه منــدان قرار مى گيرد، به ســادگى از طريق تبادل 
اطالعات ميان پايگاه هاى ميراث جهانى به عنوان منابع علمى،  پژوهشى و 
اجرايى مستقر در آثار قابل حل است و به جلوگيرى از انتشار شايعات و 

اكاذيب كمك مى كند.
وى ادامــه داد: ايجاد خط مشــى همكارى و هماهنگى بــا پايگاه ها در 
سايت هاى ميراث جهانى در وهله نخست به آگاهى راهنمايان گردشگرى 
از آخرين رويدادها و پژوهش ها مربوط مى شــود كه درنهايت زمينه هاى 
مشــاركت گردشــگران در حيات يك اثر تاريخى ثبت شده در فهرست 
ميراث جهانى را فراهم مى كند و اين نويد را براى همه دست اندركاران اين 
حوزه براى جبران چندين ماه گذشته مى دهد. تحقق همه اين موارد نيازمند 

مديريت مشاركتى بوده كه من از آن به عنوان هنر گردشگرى ياد مى كنم.
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

 دلى كه در آن چيزى از حكمت نباشد، مانند خانه اى مخروبه است. پس، دانش بياموزيد و 
بياموزانيد و فهميدگى به دست آوريد و نادان نميريد؛ زيرا خداوند عذِر نادانى را نمى پذيرد.    

كنز العّمال : ح28750

 پرونده ثبــت خانه «ســماوات» همدان وقتى 
در رديــف پيگيرى هــاى ميــراث فرهنگى براى 
ورود به فهرســت ملى وارد شد كه آگهى فروش 
آن در ســايت خريد و فــروش آنالين مورد انتقاد 

رسانه هاى همدان قرار گرفت.
بــه گزارش فــارس، موضوع از اين قــرار بود كه 
ارديبهشــت ماه ســالجارى در يكى از سايت هاى 
فروش آنالين، آگهى عجيبى با عنوان «فروش خانه 
وياليى با نماى ســنتى» منتشر شد كه عكس هاى 
انتشاريافته در اين آگهى نشان از بنايى باارزش اما 
بدون نشان ملى در ســطح شهر همدان داشت كه 

در غفلت مسئوالن امر به حراج گذاشته شده بود.
رســانه ها و دوستداران ميراث فرهنگى بر اين باور 
بودند كه اين بنا واجد ارزش اســت و بايد حفظ و 
نگهدارى شود. از سوى ميراث فرهنگى، به مالكان 
پيشنهاد شــد از اين خانه به عنوان خانه بومگردى 
اســتفاده و درصورت تخريب، بايد به همان شكل 
نوسازى شــود؛ زيرا خود نماى ساختمان مى تواند 

به عنوان يك برند استفاده گردد. 
آنچه شــرايط موجود مشــخص مى كرد اين بود 
كــه خانه ســماوات با توجه بــه موقعيت مكانى، 
محدوديت ارتفاع دارد كه ارتفاعى بين 2/5 تا 3/5 
طبقه اســت؛ پس فروش اين خانه ارزشمند به نفع 

مالك نيست و زمين آن ارزشى ندارد.
اما باالخــره پس از حواشــى متعــدد و پيگيرى 
رســانه ها براى جديــت در ورود ميراث فرهنگى 
اين خانه توانســت با اختصاص شماره 33077 در 

رديف آثار ملى كشور قرار گيرد.
خانه ســماوات در خيابان بوعلى كوچه شهيد نيلى 
همدان واقع شــده و از بناهاى بــا ارزش تاريخى 
اســتان همدان اســت كه پرونده ثبت آن در دست 
اقدام اســت و به محض آماده شــدن براى ثبت به 

تهران ارسال خواهد شد.

در آن زمــان كــه موضوع خريد و فــروش خانه 
ســماوات تيتر رسانه ها شــد، مالكان بنا با مراجعه 
به اداره كل ميراث فرهنگى اســتان همدان اطالع 
يافتند كه حق فروش ملك خود را دارند ولى اجازه 
تخريب ندارند و به هيچ عنوان اجازه تخريب به آن 

داده نمى شود.
نكته حائــز اهميت ديگر اين بــود عالوه بر اينكه 
خود بنــا داراى ارزش تاريخى اســت با توجه به 
قرارگيرى در بافت تاريخى و حريم خانه «ضرابى» 
و آرامگاه بوعلى، محدوديت ارتفاع داشته و اجازه 
ساخت وســاز به آن داده نمى شــود و درصورت 
معامله ملك، صاحب جديد ملك نيز به هيچ عنوان 
اجازه تخريب و ساخت وســاز ايــن بنا را نخواهد 

داشت و تنها موظف به حفظ و نگهدارى بنا است.
و حاال باالخره خانه ســماواتى كه در فهرست آثار 
ملى به صورت اضطــرارى درحال ثبت قرار گرفته 
بود، توانســت جايى براى خود در رديف آثار ملى 

ايران باز كند.
شــايان ذكــر اســت، تغييــر كاربــرى مناســب يــك 
بنــاى تاريخــى از مهم تريــن راهكارهــاى حفاظــت 
آن  اســت. در كشــور مــا بســيارى از بناهــا كاربرى 
پيشــين خــود را از دســت داده  و بــه بناهايــى بــا 
ــرى جديــد و گاه نامرتبــط تبديــل شــده اند؛  كارب
ايــن درحالــى اســت كــه كشــورهاى توســعه يافته 
بهتريــن راهــكار حفــظ بناهــاى تاريخــى را 

ــد. ــا مى دانن ــى بن ــرى اصل ــاى كارب احي

 

در تغيير كاربرى يك بناى تاريخى بايد تالش كرد 
تا فرم قديمــى آن و ويژگى هاى فيزيكى در داخل 
و خارج بنا حفظ شــود و عملكرد جديد با نقش 
گذشــته آن و ميزان انتظارات ما از واقعيت تناسب 
داشته باشــد. كارايى گذشته بناهاى تاريخى معانى 
و مفاهيم فرهنگى داشــته كه الزم است در كاربرى 

جديد نيز به آنها توجه شود.
 كارايى پيشين يك بناى تاريخى و سيماى ظاهرِى 
آن تركيبــى را ايجاد مى كرد كه به خوبى ماهيت آن 
بنا را نشــان مى داد، بر اين اساس اهميت دارد در 
اختصاص كاربــرى جديد به يك بنــاى تاريخى 
توجه الزم شــود كه متناسب با ماهيت تاريخى آن 

باشد.

 درحالى كــه اين روزها اخبار كشــف واكســن 
كرونا داغ شده اســت، برگزارى تورهايى كه وعده 
واكسيناسيون كرونا مى دهند نيز داغ شده، درحالى كه 
هنوز نه تنها تأييد نهايى واكســن كرونا زير ســؤال 
اســت بلكه بازگشــايى مرزها و برگزارى تورهاى 

گردشگرى نيز در هاله ابهام قرار دارد.
به گــزارش ايلنا، اين روزها با جدى شــدن تأييد 
واكسن كرونا توســط مراجع مختلف بين المللى و 
نگرانى هايى كه ايرانى ها درباره دسترســى نداشتن 
به اين واكســن دارند، بازار شايعات و دالل ها نيز 
گرم شــده اســت. اين بازار به حوزه گردشگرى 
نيز رســيده و برخى از فعاالن گردشگرى در صدد 
تعريف تورهاى ويژه تزريق واكســن كرونا كه در 
كشورهاى همسايه در دسترس و قابل انجام است، 

برآمده اند.
هرچند در آغاز امر برخى اين تبليغات را شــايعه 
و كالهبردارى عنوان كردنــد و گفتند كه تبليغات 
براى تور واكســن كرونــا اعتبار نــدارد اما قطعا 
افرادى هســتند كه در دفاتر خدمات مســافرتى به 
فكــر برگزارى چنين تورهــا و تعريف تور تزريق 
واكسن كرونا باشند؛ اما آيا تاكنون در نيم قرن اخير 
كه گردشــگرى توسعه قابل توجهى در دنيا داشته، 
با برگزارى چنيــن تورهايى چه در ايران و چه در 

ساير نقاط دنيا روبه رو شده ايم؟ آيا برگزارى چنين 
تورهايى كه به نوعى مى تواند سوءاستفاده از اعتماد 
و سالمت عموم جامعه را نيز به همراه داشته باشد، 

عرف است؟
ولــى تيمــورى معــاون گردشــگرى وزارتخانه 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى در 
پاســخ به پرسشــى مبنى بر اينكه نظرتــان درباره 
تورهاى واكسن چيست، گفت: اجازه دهيد واكسن 
قطعى پيدا شــود، مورد تأييد وزارت بهداشت قرار 
بگيرد بعد مرزها باز شــود و رفت وآمد آغاز شود، 

آن وقت تور بگذاريد.

كه  پيشكســوت  آژانس داران  يكى  مســيح ا...صفا 
سال هاست در حوزه گردشــگرى فعاليت مى كند، 
در پاسخ به اين پرسش كه آيا در سال هاى فعاليت 
خود به مــواردى برخورد كرده كــه به تعريف و 
برگزارى تورهايى منجر شــود كــه با اپيدمى يك 
بيمارى شــكل گرفته باشند، گفت: برگزارى چنين 
تورهايــى وجاهت قانونى نــدارد، هرچند ممكن 
است برخى افراد در خفا وعده و وعيدهايى بدهند 
اما تا جايــى كه من اطالع دارم تور گردشــگرى 
به منظور تزريق واكسن كرونا نه تنها در تركيه بلكه 
در هيچ يك از كشــورهاى همسايه وجود ندارد كه 

ايران هم بتواند چنين تورى را تعريف كند. 
وى درباره برگزارى تورهاى اين چنينى در ســطح 
بين الملــل نيز گفت: دفاتر خدمات مســافرتى در 
عرصه بين الملل در صدد برگزارى چنين تورهايى 
برنمى آيند و وجاهت قانونــى نيز ندارد و تاكنون 
چنين تورهايى به صورت علنى برگزار نشده است.

صفا همچنين به اين مهم اشاره كرد: در گذشته چه 
پيش از انقالب و چــه پس از انقالب به ياد ندارم 
كه تور اختصاصى براى درمان يك بيمارى اپيدمى 
خاص و واكسيناسيون آن برگزار شده باشد. اكنون 
نيز گويى باتوجه به شــرايطى كه شــيوع ويروس 
كرونا به وجود آورده، دالل ها درحال سوءاســتفاده 
از مردم هســتند و عده اى هم افراد پولدار بى تفكر 
هســتند كه گول اين افراد را مى خورند. دراساس 
عرف نيست چه تور گردشگرى براى واكسيناسون 
چه در حــوزه كرونا و چه ســاير حوزه ها برگزار 

شود.
به گفته وى، البته آژانــس داران مى توانند در لقاى 
برگزارى تورهاى گردشــگرى گزينه اى هم براى 
برخوردارى مســافران عالقه مند به واكسيناســون 
برآيند كه البته اين مهم هم بايد از ســوى كشــور 
مقصد تأييد شود؛ اما اين مهم نبايد به صورت الزام 
و در قالب تعريف تورى خاص باشــد و ســبب 
افزايش بى رويه قيمت تور شود بلكه مى تواند يك 
گزينه انتخابى باشــد و درصورت انتخاب از سوى 
مســافر، در قالب پرداخت جداگانه محاسبه شود. 
نبايد فراموش كرد كه درحال حاضر تور گردشگرى 

براى واكسيناسيون كرونا تعريف نشده است.

خانه «سماوات» همدان ملى شد

برگزارى تورهاى واكسن كرونا نه عرف است نه مجاز

 نه مرزى باز است نه واكسنى در كار

@bazarehamedan اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  هستيد
 به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد
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