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ماسك اجبارى، بازگشت به مردم 
در كنترل كرونا

 1- چند روزى است كه كرونا در ايران دوباره روند صعودى گرفته 
و آمار فوت شدگان بر اثر كرونا نيز 3 رقمى شده است.

اين اتفاق تالش هاى انجام شده براى مهار ويروس در كشور را زير سؤال 
برده و هركس انگشت اتهام را به سمتى مى گيرد تا خود را در ايجاد اين 

شرايط بى مسئوليت نشان دهد. 
2- گروهى انگشــت اتهام را متوجه دولت كرده اند و بر اين باورند كه 
اگر دولت در بازگشــايى ها به گونه اى عمل مى كرد كه اين بازگشايى و 
پايان محدوديت ها ديرتر و پس از قطع كامل زنجيره انتقال ويروس رخ 

مى داد، امروز اين وضعيت ايجاد نمى شد.
گروهى هم مردم را مقصر شــرايط امروز مى دانند كه با عادى دانستن 
شرايط، رعايت پروتكل ها را جدى نگرفته و ميهمانى و مراسم و سفر را 

دوباره از سر گرفتند تا نتيجه آن اوج گيرى كرونا در ايران باشد.
3- هر نظر را بپذيريم، واقعيت آن اســت كه نوپديد بودن كرونا، دليلى 
است تا سيستم واحدى از سوى دولت ها و مردم در جهان اتخاذ نشود 
و هر دولتى دســتاوردى داشت آن را براى رعايت در كشورهاى ديگر 

به جهان عرضه كند.
روزى محدوديت در جهان دنبال مى شــود و روزى ديگر بازگشايى با 
رعايت پروتكل و در اين فضا تالش براى دستيابى به واكسن و كشف 

راه مصونيت در برابر اين ويروس هم ادامه دارد.
4- ماسك اجبارى در كشورهاى جهان تجربه شده و حتى آلمان كه در 
اين زمينه پيشرو بوده است تنبيه مالى شديدى براى كسانى كه از ماسك 

استفاده نمى كنند، درنظر گرفته است.
همچنين در يك تحقيق رياضى مشخص شده كه اگر همه افراد جامعه از 
ماسك استفاده كنند، درصد ابتال به سمت صفر مى رود و زنجيره انتقال 

قطع و همه گيرى ويروس كنترل مى شود.
5- با اين دســتاوردهاى بشرى در ايران هم تصميم به اجبار به ماسك 
زدن گرفته شــده و قرار است از امروز ماسك زدن در ايران حداقل به 

مدت 2 هفته اجبارى باشد.
براى اجراى اين تصميم هم زمينه سازى هاى الزم انجام شده و هم ماسك 
ارزان قيمت در دسترس قرار گرفته و هم تنبيه هايى چون محروميت از 
خدمات در دســتگاه هاى ادارى و غيبت براى كاركنانى كه از ماســك 

استفاده نكرده اند، درنظر گرفته شده است.
6- بــا تمام اين تصميمات و اميدوارى ها، آنچــه اجراى اين برنامه را 
در ايران با موفقيت همراه خواهد كرد، همكارى و اجراى دســتورات 
كم هزينه چون ماســك زدن و شستن مداوم دست ها براى پيشگيرى از 

درمان هاى پرهزينه ابتال به كرونا است.
در روند سپرى شــده پــس از ورود كرونا به ايــران، مردم در مقاطعى 
همچون تعطيالت عيد نوروز و محدوديت هاى اسفند و فروردين بسيار 
همكارى خوبى داشتند كه نتيجه آن كاهش تعداد مبتاليان و مرگ و مير 

بر اثر اين بيمارى بود.
اما مردم در عيد فطر و خردادماه با گشــايش هاى انجام شــده و تصور 
عادى شدن شــرايط و مهار كرونا، به برگزارى مراسم، عروسى و ماتم 
و ميهمانــى و ... اقدام كردند و نتيجه آن امروز با پر شــدن تخت هاى 
بيمارستانى و وضعيت هشدار و قرمز بيشتر استان ها مشخص شده است.

7- اكنــون دولت به بازبينى برخى مصوبــات در مهار كرونا همچون 
بازگشايى برخى صنوف كه نتيجه خوبى به همراه نداشته، مشغول است 
و از طرفى هم با اجبارى كردن اســتفاده از ماسك، دوباره مبناى مبارزه 

و مقابله با شيوع كرونا را به درستى بر همكارى مردم قرار داده است.
 پذيــرش اين واقعيت از ســوى دولت و مردم كــه نقش اصلى را در 
كنترل ويــروس و قطع زنجيره انتقال كرونا، مردم با رعايت پروتكل ها 
ايفا خواهند كرد و عمل به مسئوليت ملى با اقداماتى كم هزينه، مى تواند 
ايران را دوباره به كشورى موفق در مقابله با كرونا در جهان تبديل كند.

پس براى موفقيت كشور عزيزمان و كمك به ارتقاى بهداشت در كشور، 
در همراهى با مردم شريف ايران همه ماسك مى زنيم.

تشكيل ستاد مردمى مقابله با كرونا تجربه خوبى 
در حوزه كار تشكيالتى است

 امام جمعه همدان تشــكيل ستاد مردمى را يك تجربه خوب در حوزه كار تشكيالتى 
عنــوان كرد، به طورى كه با وجود آنكه انجام كار تشــكيالتى در مبــارزه با يك ويروس 
ناشناخته با نواقصى همراه بود اما اثرات خوبى را شاهد بوديم و تجربه خوبى رقم خورد.

به گزارش تســنيم، حجت االسالم والمســلمين حبيب ا... شــعبانى در مراسم تجليل از 
جهادگران مردمى مقابله با كرونا، ضمن تبريك ميالد امام رضا(ع)، اظهار كرد: اين جلسه 
براى تجليل از همه كسانى است كه در مدت گذشته در بستر مبارزه با كرونا زحمت هاى 

فراوانى كشيده اند.

وى افزود: در اين ستاد كم ترين نقش را بنده داشته ام و بيشتر نقش را برادران و خواهرانى 
بر عهده داشتند كه شبانه روز به صورت جهادى درحال خدمتگزارى بودند.

امام جمعه همدان با اشاره به نقش ائمه جمعه شهرستان ها در ستادهاى مردمى، بيان كرد: 
در چند ماه گذشــته، وحدت و انسجام خوبى را در بين مردم و مسئوالن شاهد بوديم و 
همه پاى كار بودند. وى تشكيل ستاد مردمى را يك تجربه خوب در حوزه كار تشكيالتى 
عنوان كرد و گفت: با وجود آنكه انجام كار تشكيالتى در مبارزه با يك ويروس ناشناخته 

با نواقصى همراه بود اما اثرات خوبى را شاهد بوديم و تجربه خوبى رقم خورد.
نماينده ولى فقيه در اســتان همدان تصريح كرد: اين جلسه به معناى اختتاميه نيست بلكه 
قدردانى از فعاليت هاى چند ماه گذشته فعاالن مردمى مبارزه با كرونا است؛ زيرا شرايط در 

استان به مرز هشدار رسيده است؛ بنابراين كار متوقف نشده است.

وى با تأكيد بر اينكه بايد به آسيب شناســى در نحوه اجرا فعاليت ها بپردازيم، عنوان كرد: 
ســتاد مردمى يك كار تشكيالتى قوى و منسجم با منطق علمى بود كه بايد نقاط مثبت و 

منفى آن را مورد ارزيابى قرار دهيم و آسيب شناسى كنيم.
وى با اشاره به اينكه ستاد مردمى هنوز هم آماده همكارى با ستاد پيشگيرى به عنوان بازوان 
اجرايى اســت، گفت: اين تجربه نشان داد كه ما مى توانيم كارهاى بزرگترى را با انسجام 

و وحدت انجام دهيم.
نماينده ولى فقيه در اســتان همدان با قدردانى از مجاهدت هاى كادر درمانى، مطرح كرد: 
امــروز كادر درمانى ما در عرصه جهاد درحال تالش هســتند؛ بنابراين بايد از همه كادر 
درمانى اســتان كه در اين گرماى سخت با زحمات فراوان درحال خدمت رسانى هستند، 

به صورت ويژه تجليل كنيم.

كارشناسان رسمى دادگسترى چشم بيناى قضات در رسيدگى به پرونده هاى تخصصى هستند

120 عضو جديد به كانون اضافه شدند

وزش باد نسبتا شديد در همدان
 كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان با بيان اينكه در 
هفته جارى وزش بادهاى نســبتا شديد اما موقتى در استان پيش بينى 

مى شود خبر از تغيير نيافتن دماى محسوس استان داد.
روح ا... زاهــدى در گفت وگو با فارس با بيــان اينكه در هفته جارى 
وزش بادهاى نسبتا شــديد اما موقتى براى استان پيش بينى مى شود، 
اظهار كرد: بر خالف هفته گذشــته، اين هفته در نقاط مختلف آسمان 
استان به ويژه در ساعات بعدازظهر افزايش ابرناكى را خواهيم داشت.

وى با بيان اينكه وزش بادهاى نســبتاً شــديد به ويــژه امروز و فردا 
به صورت موقتى در ســاعات بعدازظهر برخى نقاط اســتان را در بر 
خواهد گرفت، افزود: وزش باد در اســتان سبب وجود غبار رقيق در 
بيشتر نقاط مى شود. كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان 
با تأكيد بر اينكــه ابرناكى هوا در اين هفته، از جنس ابرهاى همرفتى 
اســت و احتماال در مناطق شمالى استان بيشتر ديده مى شود، تصريح 
كرد: با توجه به اينكه برخى نقاط در سطح استان مرتفع تر است، وزش 

باد در برخى نقاط بيشتر خواهد بود.
وى ادامه داد: از نظر دمايى تغيير محسوســى در هفته جارى نخواهيم 
داشت و فردا و پس فردا به صورت موقتى دماى طول روز ثابت است 

اگرچه اين به معناى خنك تر شدن هوا نيست.
زاهدى در پايان با اشاره به اينكه تغييرات دماى همدان در 24 ساعت 
گذشته بين 14 تا 33 درجه سانتيگراد در نوسان بوده است، خاطرنشان 
كرد: امروز شهرســتان بهار با 12 درجه ســانتيگراد خنك ترين نقطه 
اســتان و شهرستان هاى نهاوند و اسدآباد با دماى 35 درجه سانتيگراد 

گرم ترين نقاط استان گزارش شده است.

1- طرح نادرست ماليات از سهام و سپرده هاى بانكى دوباره مطرح 
شده است. گويا با رويكرد مردم به بورس اين طرح با هدف فرارى 
دادن ســرمايه هاى مردم از اين بازار غير تورمى مطرح شــده است. 
گفتنى اســت مجلس بارها اعالم كرده اين طرح را در دســتور كار 

ندارد اما اين خبر توسط رسانه هاى معتبر همچنان مطرح مى شود.
2- احتمال تغيير ســاعت كار ادارات و دستگاه هاى دولتى استان در 
تابستان هســت. گويا اين تغيير به درخواست شركت توزيع برق و 
براى استفاده بيشتر از نور خورشيد و دماى خنك طبيعى صبحگاهى 
اجرا مى شود. گفتنى است برخى اســتان ها ساعت كارى ادارات را 
يك ســاعت زودتر قرار داده و از ســاعت 6 و نيــم صبح فعاليت 

مى كنند.
3- هر ايرانى بايد تنها يك مسكن داشته باشد. گويا دارندگان مسكن 
بيشــتر بايد در هنــگام معامله و موارد ديگر تــا 20 درصد ماليات 
بيشــترى پرداخت خواهند كرد. گفتنى اســت اين اتفاق درصورت 

تصويب طرح «هر ايرانى يك مسكن» در مجلس رخ خواهد داد.
4- كرونا كاربرى خودروهاى شــخصى را افزايش داده است. گويا 
پس از سينما خودرو، رستوران خودرويى هم وارد زندگى ايرانى ها 
شده است.گفتنى است با اين تغيير كاركردها هنوز مصرف بنزين به 
ميزان پيش از كرونا نرســيده كه نشان مى دهد مردم از خودرو كمتر 

استفاده مى كنند.
5- روابط مجلس و دولت تيره تر مى شــود. گويا برخى نمايندگان با 
محوريت نماينده فالورجان به دنبال طرح پرســش از رئيس جمهور 
هســتند. گفتنى است وجود تورم افسارگسيخته، افزايش قيمت طال، 

سكه، ارز و مسكن دليل پيگيرى اين پرسش مطرح شده است.

 در مراســم تحليف كارشناســان رسمى 
دادگســترى همدان 120 عضو جديد به 420

نفر پيشين عضو كانون كارشناسان دادگسترى 
همــدان اضافه شــد تا در مجمــوع همدان 
داراى 540 كارشناس رســمى دادگسترى با 

تخصص هاى مختلف باشد.
قائــم مقام رئيس كل دادگســترى همدان در 
مراسم تحليف كارشناسان رسمى دادگسترى 
همدان، شــأن تأســيس قوه قضاييه را مقابله 
با قانون گريــزان و متعديان به حقوق عامه و 
مردم عنوان كرد و افــزود: قانون، خط قرمز 
قوه قضاييه اســت و در اين حوزه مجموعه 

قضايى با كسى تعارف ندارد.
حجت االســالم پيرمحمد احمدوند بيان كرد: 
به شكرانه خداوند در دستگاه قضا با رويكرد 
جديدى كه حاكم شده است، كارمندان سالم 
و به دور از فســاد درحال خدمت رســانى به 
مردم هستند كه كارشناسان رسمى دادگسترى 

از آن مستثنى نيستند.
وى با اشــاره بــه اينكه وكيل و كارشــناس 
محــور مهــم چرخــه پرونده هــاى قضايى 
هســتند، گفت: اگر افــراد ذى ربط با پرونده 
در دستگاه قضا فاسد باشند، چرخه رسيدگى 
به پرونده ها دچار مشــكل مى شود بر همين 
اســاس از عزيزانى كه به جرگه كارشناسان 
رســمى دادگسترى پيوســته اند تقاضا داريم 
اصل ســالمت و پاكى را سرلوحه خود براى 

رسيدگى به پرونده ها قرار دهند.
در ادامه رئيس كانون كارشناســان رســمى 
دادگســترى همدان نيز با اشــاره به جايگاه 
حســاس كارشناســان در فرايند دادرســى، 
كارشناسان رسمى دادگسترى را چشم بيناى 
قضات در رسيدگى به پرونده هاى تخصصى 

خواند. 
رضــا مقصودخواه با تأكيد بر نقش اساســى 
كارشناســان در عرصه احقاق حق و اجراى 
عدالت افزود: نظرات كارشناس رسمى نقش 
اساسى و مهمى در امر دادرسى ايفا مى كند و 

به عبارتى نوعى قضاوت غيرمستقيم است. 

وى بــا بيــان اينكــه كارشناســى در فرايند 
رســيدگى با انتقال آگاهى و شــناخت خود 
به قاضــى زمينه احقاق حق را فراهم مى كند، 
خاطرنشان كرد: حساســيت نقش كارشناس 
رسمى با دگرگونى، توسعه و تخصصى شدن 
علوم بيشتر از گذشته است؛ بنابراين مى توان 
تشخيص كارشــناس از موضوعات مطروحه 
در پرونده را هســته و محتــواى رأى و نظر 

قضات ارزيابى كرد. 
وى بــا بيان اينكه فراينــد انتخاب و گزينش 
كارشناســان ناشى از حساســيت نقش اين 
مرجــع قانونى در امر اجراى عدالت و تأمين 
امنيت اســت، خاطرنشــان كرد: كارشناسان 
رسمى دادگسترى بايد عالوه بر خصوصيات 
علمــى و تخصصى، از زينــت تقوا و بينش 
مذهبى نيز برخوردار باشند تا وظايف خطير 

خود را بهتر به سرانجام برسانند.
وى اتيان سوگند توسط كارشناسان را ويژگى 
واالى اين حرفه و چند حرفه مقدس از جمله 
پزشكى، قضاوت و وكالت خواند و تصريح 

كرد: شخصى كه مى خواهد محكمه عدليه را 
به سمت اجراى عدالت سوق دهد بايد ضمن 
احراز شرايط نفسانى، دينى و اعتقادى با اداى 
سوگند شرافت انسانى خود را ضمانت ُحسن 

انجام كار خود قرار  دهد.
مقصودخواه در ادامه در جمع اعضاى هيأت 
مديره و كارشناسان رسمى دادگسترى استان 
فارس با اشــاره به اهميت نگاه تخصصى و 
ويژگى هاى علمى و روزآمد يك كارشــناس 
رســمى، به برشــمردن ويژگى هاى اخالقى 
امانت دارى  كرد:  بيان  و  پرداخت  كارشناسان 
و رازدارى، احســاس مســئوليت و پرهيز از 
تأثيرپذيرى از صاحبان قدرت و ثروت الزمه 

كارشناس رسمى است. 
وى بيان كرد: دسترســى كارشناس به تمامى 
اســرار پرونده، ايجاب مى كنــد كه خود را 
اميــن و رازدار مردم بداند و با صدور پروانه 
كارشناســى مســئوليت شــرعى، اخالقى و 
قانونى پيدا مى كند كه بايد تا زمان حضور در 

جرگه كارشناسان رسمى به آن پايبند باشد. 

از  پرهيــز  مســئوليت،  احســاس  وى 
ديــدگاه  و  معــارض  اظهارنظــرات 
شــاخصه هاى  ديگــر  را  جامع االطــراف 
يــك كارشــناس رســمى عنــوان كــرد و 
ــاز  ــه كارشــناس ب ــزود: فلســفه رجــوع ب اف
شــدن ابعــاد پيچيــده فنــى و تخصصــى 
ــا  ــناس ب ــر كارش ــت و اگ ــات اس موضوع
علــم، مهــارت و تخصــص خــود واقعيــات 
را به درســتى تبييــن نمايــد در حســنات 
ــريك  ــهيم و ش ــت س فريضــه اجــراى عدال

ــود. ــد ب خواه
رئيس كانون كارشناســان رسمى دادگسترى 
همدان، در پايان با اشاره به مخاطرات موجود 
در اظهارات كارشناســان بيان كرد: متأسفانه 
زمينه آسيب در برخى حوزه ها از جمله حرفه 
كارشناسى رسمى بسيار است و آنچه موجب 
محافظت و حراست از جايگاه واالى فعاالن 
اين عرصه خواهد شــد، توكل و توســل به 
خداى متعال و پرهيز از تأثيرپذيرى صاحبان 

قدرت و ثروت است.

 حاال ديگــر هيچ نقطه ســفيدى از 
همدان باقى نمانده و بيشتر شهرستان هاى 
اســتان در وضعيــت قرمــز كرونايــى 
قــرار گرفته انــد. با افزايش چشــمگير 
مراجعه كنندگان به بيمارستان ها، بسيارى 
از مراكــز درمانــى كشــور تخت خالى 
ندارند و شهرســتان هاى همدان، مالير، 
تويســركان و نهاونــد در وضعيت قرمز 

كرونا قرار دارند.
شهرســتان بهار در وضعيــت نارنجى و 
4 شهرســتان اســدآباد، رزن، فامنين و 
كبودراهنــگ در وضعيــت زرد بوده و 
هيچ يك از شــهرهاى همــدان وضعيت 

سفيد ندارند.
تنها تا 24 ســاعت گذشــته بيش از 60 
نفر در همــدان به كرونا مبتال شــده اند 
و طبق آخرين آمار ارائه شــده از ســوى 
زمان  از  همدان،  اســتان  علوم پزشــكى 
شــيوع ويروس تا جمعه (13 تير 99)، 
189 نفر بر اثر ابتال به كرونا جان باختند، 
در عين حــال  هزار و 981 مبتال به كرونا 
شناسايى شده و مجموع مبتاليان روندى 

افزايشى پيدا كرده است.
حــاال در همدان تعداد مــرگ و مير كه 
طبق آمار رســمى اعالم مى شود، نسبت 
به اســفند و فروردين 3 تا 4 برابر شده 
اســت و همين امر موجب شــد كه بار 
جديد  شــمايلى  در  محدوديت ها  ديگر 
به همــدان بازگردد. ايــن محدوديت ها 
شــامل ممنوعيت فعاليت برخى مشاغل، 
مراســم هاى  برگــزارى  رســتوران ها، 
عروســى و عزا و اجبارى شدن ماسك 

در مراكز پر رفت وآمد است.
بــر اســاس آخريــن تصميم گيرى هاى 
ستاد اســتانى مقابله با كرونا، هيچ يك از 
كارمنــدان دولت اجــازه ورود به محل 
خدمت خود بدون پوشــش ماســك را 

نــدارد و درصورت مشــاهده بايد براى 
وى غيبت لحاظ شده و به منزل بازگردد.
همچنين به صدا درآمدن آژير قرمز رنگ 
كرونا در همدان ســبب شــده است تا 
جلسات غيرضرورى با تأكيد مقام ارشد 
استان لغو و جلسات مهم هم تنها با افراد 

اصلى و به تعداد اندك برگزار شود.
در جلســه ديــروز همچنين مقرر شــد 
بانوان بــاردار و كارمندانــى كه بيمارى 
زمينه اى دارند به صورت يك روز درميان 
در محــل خدمت خود حاضر شــوند و 
ادارات از ارائه خدمات به ارباب رجوعان 
بدون ماســك به صورت الزامى و جدى 

خوددارى كنند.
از آنجــا كه صنعــت و معــدن در ايام 
كرونايى به توزيع ماســك در غرفه هاى 
مختلفى در سطح شــهر اقدام كرده بود، 
ملزم به افزايش تعداد مراكز توزيع شــد 
تا با توزيع ماســك به پررنگ شدن لزوم 

استفاده از آن افزوده شود.
در همين راســتا رئيس دانشــگاه علوم 
پزشكى استان همدان با بيان اينكه مردم 
توجه  گفت:  شده اند،  سهل انگارى  دچار 
مردم به 3 مؤلفــه رعايت فاصله گذارى 
مرتب  شست وشوى  اجتماعى،  هوشمند 
دست ها و استفاده از ماسك تا 90 درصد 
از آنــان در برابر ايــن بيمارى محافظت 

مى كند.
رشــيد حيدرى مقدم خواســتار ترغيب 
مــردم به خريــد آناليــن و ممنوعيت 
برگزارى مراسم ها شــد و گفت: بخش 
عمده اى از مراسم هاى عروسى به صورت 
زيرزمينى و در باغ ها برگزار مى شود كه 

بايد از برگزارى آنها جلوگيرى شود.
وى مهم تريــن چالــش علوم پزشــكى 
همــدان را تأمين «اكسيژن ســاز» عنوان 
كــرد و افــزود: بيشــترين دغدغه براى 

بيمارستان ســينا بود كه تا پايان هفته در 
اين بيمارســتان اين دســتگاه راه اندازى 
مى شــود. با وجــود اين، 3 بيمارســتان 
بهشتى و بعثت همدان و امام حسين(ع) 

مالير دستگاه اكسيژن ساز نياز دارند.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى اســتان 
همدان بيان كرد: درحال حاضر استان در 
وضعيت قرمز قرار دارد و شانس آلودگى 
بيشــتر شده اســت، با وجود اين تالش 
داريم كه اين وضعيت قابل كنترل باشد.

حيدرى مقدم از شهردارى و شوراى شهر 
همدان خواســت براى ترغيب مردم به 
رعايت نكات بهداشتى، به طور نمادين به 
 صورت تنديس بوعلى ســينا، اين حكيم 
فرزانه كه نماد ملى پزشــكى شــناخته 

مى شود، ماسك بزنند.
دادســتان عمومى و انقالب مركز استان 
همدان نيــز گفت: براى پيشــگيرى از 
ابتــالى كاركنان به ويروس كرونا اعمال 
محدوديت هاى كرونايى از جمله فراهم 
كــردن زمينــه دوركارى الزامــى به نظر 

مى رسد.
حســن خانجانى بــا بيان اينكــه مردم 
هم اينــك انتطار دريافــت خدمات طبق 
شــرايط عــادى را دارند، افــزود: براى 
پيشگيرى از برگزارى مراسم عروسى و 
عزا در تاالرها بايــد اتحاديه ها نيز وارد 

كار شده و كمك كنند.
فرمانده انتظامى استان همدان نيز گفت: 
انتظامى اين اســتان در يك هفته گذشته 
12 مورد تذكر و اخطار پلمب به تاالرها 
براى برگزار نكردن مراســم داده است، 
حتى در برخــى مكان هــا مخفيانه اين 
مراسم برگزار مى شــد كه برخورد الزم 

انجام شد.
برخى  در  افزود:  كامرانى صالح  بخشعلى 
مكان ها طبق شــيوه نامه بهداشتى مراسم 

بــا 50 درصد ظرفيــت آن محل برگزار 
مى شــود با وجود اين بايد كارشناســى، 
رعايت شــدن پروتكل هاى بهداشتى در 

اين محل را تأييد كند.
استان  انصارالحســين(ع)  سپاه  جانشين 
همــدان نيز گفــت: طبق بررســى هاى 
ميدانى انجام شــده در 2 روز گذشــته، 
ميزان خريد و اســتفاده از ماسك حتى 
در بوستان ها و مكان هاى تفريحى تا حد 

قابل توجهى افزايش داشته است. 
مهدى فرجى تأكيد كرد: براى پيشگيرى 
از شــيوع ويروس كرونا بايــد همانند 
اسفند ســال گذشــته و فرودين امسال 
عمل كرده و تمامى دستگاه هاى اجرايى 
و گروه هاى جهادى مردم براى مقابله با 

اين ويروس پاى كار بيايند.
معاونت بهداشــت علوم پزشــكى استان 
نيز در گفت و گو بــا همدان پيام به لزوم 
توجه به مصوبات ســتاد استانى مقابله با 
كرونا تأكيد كرد و گفت: متأســفانه منشأ 
اصلى شــيوع كرونا در همدان تجمعات 
خانوادگــى و برگزارى مراســمات عزا 
و عروســى اســت، از هميــن روز از 
درخواســت  ســتاد  انتظامى  كميته هاى 
مقابلــه جدى با افــراد برگزاركننده اين 

مراسمات شده است.
منوچهــر كرمــى افــزود: خريد هــاى 

غير ضرورى و ترددهايــى كه لزومى به 
انجام آن نيســت بايد كنترل شــده اتفاق 
بيفتــد و مردم تنها امور ضرورى خود را 

انجام دهند.
وى با صراحت خواســتار لغو مراسمات 
عــزا و عروســى شــد و عنــوان كرد: 
مراســمات عروســى و حضــور در آن 
مصداق بارز نوشاندن زهر به جان افراد 
است و شهروندان براى سالمت خود و 
عزيزانشان جدا از حضور در اين محافل 

خوددارى كنند.
وى با اشــاره به اينكــه افزايش روزانه 
60 مبتــال بــه كرونا در همدان بســيار 
متأســفانه  گفت:  اســت،  نگران كننــده 
بازگشايى برخى صنوف اين تفكر را در 
جامعه ايجــاد كرد كه امنيت در مقابله با 
ابتال به كرونا برقرار شــده است و همين 
عامل اصلى بسيارى از موارد ابتال است، 
درحالى كه شهروندان بايد دقت بيشترى 
را در رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى 

از خود نشان دهند.
ــا  ــدان را ب ــى هم ــرايط درحال ــن ش اي
ــر  ــه ب ــت ك ــرده اس ــز ك ــود گالوي خ
وزارت  اطالعــات  آخريــن  اســاس 
بهداشــت تاكنــون 237 هــزار و 878 
نفــر در كشــور به طــور قطعــى بــه 
ويــروس كرونــا مبتــال شــده و بــا 

فــوت 148 نفــر در جمعــه گذشــته، 
ــا در كشــور  ــگان كرون ــداد جان باخت تع
بــه 11 هــزار و 408 نفــر رســيده اســت.

دربــاره آخرين آمــار مبتاليــان قطعى 
ويروس كرونا در كشــور و موارد فوت 
ناشى از اين ويروس بيان كرد: از ديروز 
تــا امروز 14 تيــر 1399 و بر اســاس 
معيارهاى قطعى تشــخيصى، 2 هزار و 
449 بيمــار جديد مبتال به كوويد 19 در 
كشور شناسايى شد كه هزار و 148 مورد 
بسترى شــدند. با اين حساب، مجموع 
بيماران كوويد 19 در كشور به 237 هزار 

و 878 نفر رسيد.
گفت:  نيز  بهداشــت  وزارت  سخنگوى 
تاكنون يــك ميليون و 769 هزار و 520 
آزمايش تشــخيص كوويد 19 در كشور 

انجام شده است.
سيما الرى گفت: روزانه 160 هزار نفر در 
دنيا به بيمارى كوويد 19 مبتال مى شوند 
كه اين آمــار 60 درصد كل مبتاليان در 
يك ماه اخير است. اين نشان مى دهد كه 
ابتال به اين ويروس روند افزايشى در كل 
دنيا دارد. نقش مردم در محدود كردن و 
مهار اين بيمــارى، رعايت فاصله گذارى 
فيزيكى، شست وشوى مداوم دست ها با 
آب و صابون و به ويژه استفاده از ماسك 

براى همه مردم است.

ماسك زدن اجبارى از امروز در همدان

چراغ قرمز كرونا ايست ندارد!

3 سرنشين پرايد در سانحه رانندگى همدان 
جان باختند

 بر اثر برخورد يك دســتگاه خودرو ســوارى پرايد با يك دستگاه 
خودرو ســوارى پرشيا، 3 تن از سرنشينان پرايد در دم فوت كردند و 4

تن نيز در اين سانحه مجروح شدند.
رئيس پليس راه اســتان همدان گفت: ساعت 22:45 دقيقه روز گذشته 
يك دســتگاه سوارى پرايد با 5 سرنشين مشهدى، پس از بازديد از غار 

عليصدر از جاده فرعى همدان - بيجار راهى كردستان مى شوند.
رضا عزيزى در گفت وگو با ايرنا افزود: در اين مســير فرعى چند پيچ 
خطرناك وجود دارد كه درصورت ســبقت، مســير روبه رور قابل ديد 

نيست و احتمال بروز سانحه فوتى و جرحى بسيار زياد است.
وى بيان كرد: سبقت غيرمجاز راننده سوارى پرايد منجر به برخورد رخ به 
رخ با پژو پرشــيا شد كه در اين سانحه از 5 سرنشين پرايد يك زن و مرد 
ُمسن به همراه خانم 28 ساله اى فوت كردند و يك مرد 30 ساله به همراه پسر 

6 ساله اى مجروح شدند و 2 سرنشين پژو پارس نيز مصدوم شدند.



C M

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

يكشنبه  15 تير ماه 1399  شماره 3793

3
مادستـانمادستـان

 madestan@hamedanpayam.com

خبر

الووو پيام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل

خبر

آتش سوزى خودروى پرايد در نهاوند 
جان يك مادر را گرفت

 خودرو پرايد در جاده روستاى دهه سرخه نهاوند آتش گرفت و يك 
سرنشين آن جان باخت.

يك دستگاه خودرو پرايد با 2 سرنشين كه از جاده روستاى دهه سرخه 
از توابع بخش مركزى نهاوند درحال حركت به ســمت نهاوند بود، بر 
اثر برخورد با ســنگ دچار سانحه شد و با ســوراخ شدن باك بنزين، 

آتش گرفت.
متأسفانه در اين حادثه يك مادر و فرزند پسر سرنشين خودروى پرايد 
بودند كه مادر فوت كرد و پســر هم به دليل شــدت جراحات وارده به 

بيمارستان منتقل شد.
سرنشينان اين حادثه اهل روستاى دهه سرخه نهاوند هستند.

نسخه نويسى الكترونيكى 
به نفع مردم و دولت است

نماينده مــردم نهاوند در مجلس 
شــوراى اســالمى در ديــدار با 
مديركل بيمه ســالمت اســتان 
همدان، اجراى طرح نسخه نويسى 
الكترونيكى را به نفع مردم، دولت 
و همه دانســت و افزود: ما اين 
آمادگــى را داريم كه از اين طرح 

حمايت كنيم.
عليرضا شهبازى افزود: پرداخت 
مؤسســات  مطالبات  ســريع تر 
درمانى، آزمايشــگاه ها و داروخانه ها از ســوى بيمه سالمت، موجب 

خدمت رسانى بهتر و بيشتر به مردم شهرستان مى شود.
وى گفت: يكى از مشــكالت شهرســتان نهاوند مهاجرت افراد از 
اســتان هاى همجوار به اين شهرستان اســت كه اين مهاجران هم از 
لحــاظ فرهنگى و هم از نظر اقتصادى و معيشــتى در زندگى مردم 

نهاوند تأثيرگذار بوده اند.
شــهبازى بيان كرد: به عنوان يك وظيفه انسانى از سازمان بيمه سالمت 
درخواســت مى كنيم كه درباره تحت پوشــش قرار گرفتن اين دسته از 

شهروندان هم مساعدت الزم به عمل آيد.

مقبره باباپيره نهاوند مرمت شد
 رئيس ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى نهاوند، از 
بهينه سازى فضاى داخلى مقبره باباپيره، عمليات ساماندهى در ورودى، 
تعميرات موضعى و موكت كف مقبره و همچنين نصب ضريح اين بنا با 

مساعدت يكى از خيرين خارج از شهرستان خبر داد.
محسن جانجان گفت: اين مكان مقبره نعمان ابن مقرن، يكى از سرداران 
و فرماندهان عرب در حمله اعراب به ايران بود كه در جنگ نهاوند در 
ســال 21 هجرى يا 641 ميالدى پس از 3 روز نبرد ســنگين در پشت 
دروازه هاى نهاوند؛ به دست سربازان ايرانى به فرماندهى فيروزان كشته 
شــد. رئيس ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى نهاوند، افزود: 
آرامگاه وى، در شهرســتان نهاوند، دهستان قشــالق، جاده نهاوند به 
كرمانشاه واقع شــده و در تاريخ 25 اسفند 1380 با شماره ثبت 5037

به  عنوان يكى از آثار ملى ايران به ثبت رسيده است.

راه اندازى پويش «من ماسك مى زنم» 
خبرنگاران بسيجى نهاوند

 خبرنگاران بســيجى نهاوند پويش «من ماسك مى زنم» راه اندازى 
كردند.

مســئول بسيج رســانه شهرســتان نهاوند افزود: اعضاى بسيج رسانه 
شهرستان نهاوند با هدف حفظ سالمت خود و افراد جامعه ماسك زدند.

على سهرابى ادامه داد: با هدف نهادينه شدن و فرهنگسازى استفاده مردم 
از ماسك براى كنترل و پيشگيرى كرونا در شهرستان نهاوند خبرنگاران 
بســيجى عكس هاى با ماسك خود را هنگام فعاليت در فضاى مجازى 

منتشر كردند.
وى بيان كرد: با توجه به گســترش موج دوم ويروس كرونا و نارنجى 
شدن وضعيت اين بيمارى در شهرستان، خبرنگاران بسيجى براى حفظ 

سالمت مردم هر اقدام تبليغى و روشنگرى را انجام مى دهند.
مسئول بسيج رسانه شهرستان نهاوند افزود: خبرنگاران بسيجى نهاوند 
از ابتداى كرونا تاكنون در رزمايش مؤمنانه بيش از 150 ميليون تومان با 
كمك خيران بسته هاى غذايى و دارويى و كمك نقدى را جمع آورى و 

بين افراد نيازمند و آسيب ديده از كرونا توزيع كردند.
ســهرابى بيان كرد: خبرنگاران عضو بسيج رسانه نهاوند هميشه جزو 
نخستين ها در لبيك گفتن به نداى مقام معظم رهبرى در استان و كشور 
در كمك به مردم بوده اند و در ســيالب سال گذشته نيز به مردم استان 

لرستان و خوزستان كمك كردند.

بى اعتنايى به پروتكل هاى بهداشتى، باشگاه 
بدنسازى در نهاوند را پلمب كرد

 رئيس مركز بهداشت نهاوند از پلمب يك باشگاه بدنسازى در نهاوند 
به دليل رعايت نكردن پروتكل هاى بهداشتى خبر داد.

على احســان خيشوند توضيح داد: يك باشگاه بدنسازى به دليل رعايت 
نكردن پروتكل هاى بهداشــتى در زمان شــيوع كروناويروس توسط 

بازرسان بهداشت محيط پلمب شد.
وى افزود: هنوز خطر ابتال به كرونا و گســترش آن در شهرستان وجود 
دارد و نهاوند جزو شهرســتان هاى قرمز محســوب مى شود. به همين 
دليل ســالن هاى ورزشــى  تا تغيير وضعيت شهرستان موظف هستند 

پروتكل هاى بهداشتى را رعايت كنند.

وضعيت كرونايى مالير قرمز شد
 مالير - خبرنگار همدان پيام: با وجود اعالم هشــدارهاى شبكه بهداشت و درمان 
مالير مبنى بر رعايت پروتكل هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى، با روند افزايشى 
شــمار مبتاليان و ميزان بسترى ها در بيمارستان، شهرستان مالير از وضعيت هشدار در 

وضعيت قرمز قرار گرفت.
مدير شبكه بهداشت و درمان مالير اظهار كرد: بر اساس آخرين اعالم وزارت بهداشت 
و درمان و آموزش پزشــكى، روز گذشته شهرستان مالير از نظر ميزان شيوع كرونا در 

وضعيت قرمز قرار گرفت.

محســن تركاشــوند بــا اشــاره بــه 300 مــورد بســترى نيمــه نخســت تيرمــاه در ماليــر 
تصريــح كــرد: طبــق آخريــن اطالعــات و آمــار، 90 درصــد افــراد مبتــال بــه كرونا در 
ايــن شهرســتان مربــوط بــه افــرادى اســت كــه در تجمعاتــى از جملــه مراســم هاى 
عروســى، عــزا يــا ميهمانى هــاى خانوادگــى شــركت كردنــد و ده درصــد افــراد در 

معابــر عمومــى و ســاير اماكــن مبتــال شــده اند.
وى با بيان اينكه تمامى تمهيدات الزم انديشيده شده و از نظر تأمين دارو و تجهيزات 
مشــكلى نداريم، افزود: 120 تخت شامل 60 تخت در بيمارستان امام حسين(ع) و 60 
تخت در بيمارســتان غرضى به بيماران كرونايى اختصاص يافته اســت كه درصورت 
افزايش شــمار مبتاليان در پلــن بعدى اين 2 بيمارســتان را براى مــداواى بيماران 

اختصاص مى دهيم.
تركاشــوند در ادامه با اشاره به اينكه تعداد تخت هاى ايزوله تنفسى را مى توانيم تا 15 
تخت افزايش دهيم، افزود: نقاهتگاه دانشــگاه آزاد بــا 150 تخت فعال نيز براى زمان 
بحران آماده سازى شده است كه درصورت لزوم مورد استفاده قرار گرفته و به قرنطينه 

بيماران اختصاص مى يابد.
وى ابــراز اميــدوارى كــرد: بــا اجبــارى شــدن اســتفاده از ماســك در اماكــن عمومــى، 
ــژه  ــات به وي ــور در تجمع ــردم از حض ــاب م ــزا، اجتن ــى و ع ــم عرس ــو مراس لغ
ــده از  ــه آين ــا 2 هفت ــر ت مراســم عروســى و رعايــت فاصله گــذارى اجتماعــى، مالي

وضعيــت قرمــز خــارج شــود.

معصومه كمالوند»
 يــك ويدئوكليپ طنز با ايــن محتوا كه 
ماشين  نداريم،  ورزشــگاه  داريم،  «ورزشكار 
داريم، ترمينال نداريــم... » در فضاى مجازى 
دست به دســت مى شــد و كنايه به نداشــتن 
امكانات با وجود ظرفيت و استعداد ها در شهر 

موردنظر داشت.
حاال اين طنز شده حكايت باغداران نهاوندى 
و برداشت ســاالنه 145 هزار تن محصوالت 
باغى و داشتن رتبه نخست نهاوند در برداشت 

14محصول باغى در استان همدان!
ساالنه بيش از 145 هزار تن انواع محصوالت 
باغى در شهرســتان نهاوند توليد مى شــود، 
باغداران يا محصوالتشان را روزانه روانه بازار 
ميدان بار مى كنند كه صــرف مصرف روزانه 
مردم مى شود يا اگر قصد نگهدارى آن را داشته 
باشند با پرداخت هزينه هاى قابل توجهى روانه 
سردخانه شهرهاى استان هاى همجوار مى كنند!

شيرينى  به جاى  برداشــت  تلخى   
محصول

 خأل صنايــع تبديلى در شهرســتان نهاوند، 
شيرينى برداشت را به جان باغدار تلخ مى كند.
تقريبا نيمه هاى تابســتان كه مى شود ميوه هاى 
رســيده و شيرين، ســيب هاى خوش رنگ و 
لعابى كــه بايد روانه كارخانجــات و صنايع 
فــرآورى و تبديلى شــوند، در ميان باغات و 

مسيرهاى دهبوره راه رها مى شوند.
شرايطى كه مى تواند در موقعيت فعلى، بخش 
عمده اى از بار لنگ اشــتغال شهرســتان را به 

دوش بكشد و بلكه آن را تقويت هم كند.
سال هاســت نهاوند از خأل صنايع تبديلى در 

بخش كشاورزى رنج مى برد.
 چالــش تحريم و تســهيالتى كه 

معلق ماند
اواخر اسفند 97 سردخانه ده هزار تنى توسط 
يك شــهروند نهاوندى مقيم كانــادا به عنوان 
سرمايه گذار بخش خصوصى در 2 فاز شامل 
ايجاد ســردخانه ده هزار تنى 2 مداره همراه 
با بسته بندى ميوه جات، توليد كنسانتره و پودر 
ميوه با ظرفيت 30 هزار تن و اعتبار 80 ميليارد 
تومان و فاز دوم با توليد انواع آبميوه كلنگ زنى 

شد.
حاال پس از گذشت حدود 2 سال درحالى كه 

تصور مى شــد اين صنعت بــه كمك باغدار 
نهاوندى بيايد، متأســفانه رنج سرمايه گذار را 

هم بى ثمر گذاشت.
ســرمايه گذار اين طرح مى گويــد: 2هكتار از 
طرح گلخانه كشــت صيفى جات(انواع فلفل) 
در هفته دولت ســالجارى افتتاح خواهد شد 
و نمونه آن در كل كشــور به ندرت در كرمان 
و... ديده مى شود و به نظر مى رسد بتواند بيش 
از 200 اشــتغال از سهم ايجاد شغل نهاوند را 

تأمين كند.
 امــا در كنــار اين پــروژه قرار بــود صنايع 
تبديلــى هم جان بگيرد كــه چالش تحريم و 
نبود راهكار، ســبب نيمه كاره ماندن اين طرح 

سرمايه گذار شد.
كاظمى گفت: تحريم ها اجــازه گرفتن اعتبار 
5 ميليون يورويى از بانك را به ســرمايه گذار 

نمى دهد.
اين تســهيالت كه بالغ بر140 ميليارد تومان 
مى شــود، با شرايط تحريمى موجود، به بانك 
اجازه پرداخت به ســرمايه گذار را نمى دهد و 
دست ما هم در ميانه راه در پوست گردو مانده 

است!
كاظمــى از پيگيرى هاى متعدد با مســئوالن 
كشورى و وزارت كشــاورزى براى رفع اين 

مانع گفت و اينكه دولت حتى تقاضاى بخش 
مربوطه را مبنى بر وارد كردن 4 ميليون بذر را 

هم مورد موافقت قرار نداده است.
 دســت بــاز دالالن و گــره كور 

سرمايه گذارى 
كاظمى مى گويد براى تهيه بذر گلخانه هم بايد 
بــذر 2 هزار و 500 تومــان را دانه اى 8 هزار 
تومان خريدارى كنــم آن هم نه با ارز دولتى 

بلكه از دست دالل!
بــا اين اوصاف بايد 80 هزار بذر مورد نياز را 
با 640 ميليون تومان از دالل خريدارى و تهيه 

كنم.
حاال تصور كنيد در بخش صنايع تبديلى براى 
خريدارى دســتگاه ها از پشت مانع تحريم و 
تسهيالتى كه بلوكه مانده است، چه راهكارى 

مى تواند باشد!؟
 توليد 145هزارتن ميوه در نهاوند

مدير جهاد كشــاورزى نهاوند هم مى گويد: 
نهاوند با برداشت ساالنه 145هزار تن محصول 
باغــى، حتى يك واحد فــرآورى تبديلى در 

بخش باغى را ندارد.
كريم حاج باباعلى با اعالم اينكه انواع ســيب، 
شــليل، آلبالو، گيالس، زردآلو، آلو، هلو و ... 
از باغات شهرســتان برداشــت مى شود و 14

محصول باغى شهرســتان در بخــش توليد 
رتبــه نخســت را دارد، اما خام فروشــى اين 
به  برداشت  شــيرينى  نمى گذارد  محصوالت 

جان باغدار خوش بنشيند.
 ميوه نهاوند و سردخانه استان هاى 

همسايه
به گفتــه حاج باباعلــى، بخش عمــده اى از 
ظرفيت سردخانه هاى بروجرد، مالير، سامن، 
تويســركان و حتى خرم آباد به نگهدارى ميوه 

باغات نهاوند اختصاص يافته است!
درحالى كه صنايع كنســانتره، تهيه كمپوت و 
فرآورى محصوالت باغى با توجه به ظرفيت 
برداشــت اين محصوالت در نهاوند، مى تواند 
كمك بزرگى به توســعه توليدات و فرآورى 

اين محصوالت باشد.
 نياز 20 هزار تنى سردخانه اى

مدير جهاد كشــاورزى نهاوند با اعالم اينكه 
درحال حاضر، 3 ســردخانه ثمره نگهدار با 3

هزارتن ظرفيت، سردخانه دولتى با يك هزار 
تن و زاگرس برودت شهرك صنعتى هم با 2
هزار تن، در نهايت 6 هزار تن ظرفيت اسمى 
براى نگهــدارى ميــوه را دارد، تصريح كرد: 
ظرفيت مورد نياز براى نگهــدارى ميوه هاى 

باغى نهاوند حداقل 20 هزار تن است.

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: شركت 
ماهيســا نخســتين واحد متكى و تخصصى 
ســويس-كالباس ماهى در غرب كشــور با 
ظرفيت توليد 7 هزار تن در ســال در شركت 

صنعتى ويان كبودراهنگ فعال است.
كاوه رحمانى، مجرى طرح اين شركت در تور 
رسانه اى خبرنگاران استان همدان با بيان اين 
مطلب افزود: شــركت دانش سالمت با برند 
ماهيســا از ماهى محصــوالت مختلف توليد 
مى كنــد كه تمام ويژگى هاى ماهى را داشــته 
باشــد و طعم و مزه مطلوب محصوالت نيز 

حايز اهميت است.
وى ادامه داد: ظرفيت توليد اين شركت 8 تن 
در روز و ســاالنه 7 هزار تن با اشتغالزايى 25
تا 30 نفر و با ســرمايه گذارى خصوصى 15

ميليارد تومان راه اندازى شــده و از دهه فجر 
سال 97 فعاليت اين شركت آغاز شده است.

رحمانى خاطرنشــان كرد: تمام تالش ما اين 
بود كه مــواد نگهدارنده ايــن محصوالت را 
به حداقل برســانيم و حــدود 3 گرم در صد 
گرم، يعنى يك چهارم حد اســتاندارد است و 
خوشبختانه اين شــركت رونق نسبى دارد و 
درحال توليد اســت و براى توليدات بيشــتر 
نيازمند سرمايه در گردش هستيم كه اميدواريم 
مســئوالن با حمايــت از ســرمايه گذاران، ما 
را در ايــن زمينــه يارى كننــد و بانك ها نيز 
سخت گيرى هاى كمترى داشته باشند تا بتوانيم 
با دريافت وام اشــتغالزايى، توليدات بيشترى 

داشته باشيم.
 كيفيت خط قرمز ماست 

وى افزود: براى محصوالت شــركت ماهيسا 
از ده نوع ماهى گرمابى و اقيانوســى استفاده 
مى كنيم. كيفيت، خط قرمز ماســت؛ بنابراين 
كسانى كه به ســالمت خود اهميت مى دهند 
اطمينان داشــته باشــند كه محصــوالت اين 

شركت بسيار باكيفيت و سالم است.
رحمانــى ادامــه داد: بــا توجه بــه اينكه 
درحال حاضــر بازار ظرفيــت خوبى دارد و 
فعًال محصوالت شــركت ماهيســا در ايران 
به فروش مى رســد و  براى صــادرات نيز 
برنامه ريزى داريم و درصورت مرتفع شدن 
مســائل ارزش و... قــرارداد صادرات براى 
2 كشــور خارجى آماده اســت و درنهايت 
در تالش هســتيم كه اين محصول در سبد 
خانــوار قرار بگيرد و همه خانواده ها بتوانند 

از محصوالت ما استفاده كنند.
معاون شيالت جهاد كشاورزى استان همدان 
نيز در اين بازديد اظهــار كرد: مصرف ماهى 
براى ســالمتى بســيار حايز اهميت اســت 
و كســانى كه ميانه خوبى با بــو و مزه ماهى 
ندارند، مى توانند از محصوالت شركت ماهيسا 
اســتفاده كنند؛ زيرا محصوالت اين شــركت 
بسيار باكيفيت و سالم توليد مى شود و شركت 
ماهيسا نخستين واحد تخصصى صنعتى است 

و يك شركت منحصر به فرد به شمار مى رود.
رضا دولو افــزود: بيشــترين توليدات ماهى 
در استان همدان در شهرســتان نهاوند است 
و در شهرســتان هاى بهار، همــدان، مالير و 
كبودراهنگ نيز توليد ماهى داريم كه اميدواريم 
توليدات ماهى در استان گسترش يابد و سرانه 

مصرف استان نيز باال برود.
وى افزود: سرانه مصرف ماهى در استان 8/2

كيلوگرم و سرانه مصرف ماهى به صورت ملى 
12/6 كيلوگرم در ســال 98 بوده است و اين 
درحالى است كه در ســال حدوداً 74 سرانه 

مصرف ماهى 0/5 كيلوگرم بود.
مدير جهاد كشــاورزى شهرستان كبودراهنگ 
نيــز در ايــن بازديد گفت: شــركت صنعتى 
ويان يكى از بزرگ ترين شــهرك هاى صنعتى 
استان همدان است و شــركت ماهيسا كه در 
اين شهرك فعال اســت يكى از شهرك هاى 
منحصــر به فرد در غرب كشــور اســت كه 
بــا ســرمايه گذارى بخش خصوصــى توليد 
سوسيس و كالباس ماهى را دارد و در راستاى 
حمايت از اين شــركت از هيچ كمكى دريغ 
نخواهيم داشت و اميدواريم با جذب سرمايه 
در گــردش، اين شــركت بتواند محصوالت 

بيشترى را توليد و روانه بازار كند.
حميد اسماعيلى افزود: شهرستان كبودراهنگ 
در حوزه شــيالت جزو رتبه هاى برتر استان 
اســت و با توجه به اينكه بيش از 80 درصد 
شهرستان روستايى هستند ظرفيت هاى بسيار 
خوبــى وجود دارد كــه در زمينه توليد ماهى 

بتوانيم گام هاى مؤثرى برداريم.
وى در پايــان خاطرنشــان كــرد: در تالش 
هســتيم كه صنايع تبديلــى در كنار توليدات 
كشاورزى داشته باشيم و اين مسأله نيز نيازمند 
سرمايه گذارى اســت كه بتوانند در اين زمينه 
سرمايه گذارى كنند و ما نيز حمايت هاى لوازم 

را از اين افراد خواهيم داشت.

 ســراب هاى نهاوند همچنــان محل تجمــع و ترافيك ميهمانان 
تابستانى

با بى اعتنايى به شــرايط جامعه و سالمت مردم و اقتصاد بيمارى كه با 
كرونا از پا افتاد، به راحتى به حقوق هموطنان و همشــهريان مان پشت 
پا مى زنيم و مشــغول ادامه تفريح هاى جمعى و سراب رفتن هاى آخر 
هفته ايــم. انگار برايمان اصال اهميتى ندارد اين همه جامعه پزشــكى، 
مسئوالن و رســانه ها از ما مى خواهند حتى آئين هاى ختم هم برگزار 

نكنيم و در غربت با عزيزانمان خداحافظى كنيم.
جشــن وصلت جوان هايمان را تعطيل كرده ايم، سفره هاى كارگران از 
اقتصــاد بيمار روزهاى كرونايى بى نان مانده اســت، اما ما بى اعتنا به 
شــرايط به آمار افزاينده و صعودى مرگ هموطنان مان، همچنان روانه 
تفريــح و جمع هاى ميهمانى و دورهمى و ســراب و...  دل زندگى را 

آشوب مى كنيم.
*شهروندى از نهاوند

 با وجود تصويب اين موضوع كه هيچ مراســمى در سطح شهر 
و روستا برگزار نشود، اما امروز در يكى از روستاهاى فامنين مراسم 
چهلــم را در خانه و با جمعيت زياد برگــزار كردند. همچنين روز 
گذشــته در روســتاى فيض آباد پذيراى ميهمان هايى از شــهرهاى 

اصفهان، تهران و قم بود.
* م.ت از روستاى فيض آباد

 گرانى افسارگســيخته تا چه مدت ادامه دارد، به نظر بنده خيلى از 
گرانى ها هيچ ارتباطى به تحريم ها ندارد و بيشــتر در حوزه كاالهاى 
دولتى توسط خود دولت ايجاد مى شود، براى نمونه قيمت سيمان در 
ابتداى سال 12 هزار تومان بود و اكنون به 20هزار تومان رسيده است؛ 
بنابراين از مسئوالن تقاضامنديم پيش از اينكه ملت زير بار گرانى هاى 

ناشى از سودجويى برخى ها جان ببازند، فكرى به حال مردم كنند.
* شهروندى از همدان

برداشت جو و كلزا در نهاوند
 برداشت محصول جو و كلزا از 21 هزار و 800 هكتار از اراضى 

ديم و آبى نهاوند آغاز شده است.
 مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان نهاوند گفت: كريم حاج باباعلى 
افزود: در ســال زراعى جارى 8 هــزار و 300 هكتار از اراضى اين 
شهرســتان زير كشت جو آبى، 11 هزار و 500 هكتار زير كشت جو 

آبى و 2 هزار و 500 هكتارنيز زير كشت كلزا قرار گرفت.
وى با بيان اينكه كار برداشــت محصوالت يادشــده از ابتداى هفته 
جارى آغاز شــده اســت، گفت: تاكنون كار برداشت جو در سطح 
2 هــزار و 311 هكتار زمين آبــى و 4 هزار و 612 هكتار زمين ديم 

و همچنين 30 هكتار از اراضى زير كشت كلزا انجام گرفته است.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان نهاوند از به كارگيرى 165 كمباين در كار 
برداشــت جو خبر داد و افزود: براى برداشت محصول جو 60 كمباين 
بومى و 55 كمباين مهاجر از اســتان خوزستان به كار گرفته شده است، 

ضمن اينكه 50 كمباين كاه كوب نيز در اين زمينه فعال است.
وى گفــت: براى خريد محصوالت توليــد 2 مركز خريد در بخش 
خزل و مركزى قرار دارد كه كشــاورزان مى توانند محصول خود را 

به صورت آزاد و يا به شركت هاى تعاون روستايى تحويل دهند.
حاج  باباعلــى از فعال بودن يك گروه ناظــر در اين زمينه خبر داد و 
افزود: براى نظارت بر فعاليت كمباين هاى موجود، يك گروه فنى در 

اين زمينه نظارت هاى الزم را انجام مى دهند.
وى گفت: با توجه به وجود ويروس كرونا، تمام رانندگان كمباين ها 
به ويژه كمباين هاى مهاجر و ساير عوامل انسانى پايش كرونا شده و 

از آنها تست گرفته شده است.
 مدير جهاد كشاورزى شهرستان نهاوند در رابطه با برداشت محصول 
گنــدم نيز گفت: درحال حاضر هنوز از مزارع گندم شهرســتان هيچ 
برداشــتى انجام نشده اما برنامه ريزى هاى الزم شامل تجهيزات مورد 
نياز و مراكز خريد گندم صورت گرفته و مشــكلى در اين باره وجود 

ندارد.
وى گفــت: امســال در مجمــوع 35 هزار و صد هكتــار از اراضى 
كشاورزى اين شهرستان زير كشت غالت قرار گرفته كه 15 هزار و 

500 هكتار آن متعلق به كشت گندم است.
حاج باباعلى درباره برداشــت كلزا در نهاوند نيز گفت: شهرســتان 
نهاوند يكى از شهرهاى پيشرو توليد دانه روغنى كلزا در سطح استان 
و كشور است كه با توليد اين محصول نقش مهمى درباره بخشى از 

نياز كشور به روغن را تأمين مى كند.

خودرو بار مرغ در فيروزان توقيف شد
 سرپرســت اداره صنعت معدن و تجارت عنوان كرد: در اجراى 
تنظيم بازار مرغ شهرســتان، تيم بازرســى صنعت معدن و تجارت، 
پليس اطالعات و بازرسان اتاق اصناف نهاوند در دقايق اوليه بامداد 
شــنبه 14 تيرماه يك دستگاه خودرو كاميون با بار مرغ به وزن 3 تن 

و 500 كيلو گرم را را توقيف و ضبط كردند.
نقى كاكاوند گفت: با توجه به تعطيلى كشتارگاه هاى شهرستان نهاوند 
بــا گرفتن تعهد و هماهنگى با كشــتارگاه مالير مقرر گرديد پس از 
كشتار و بســته بندى به شهرستان نهاوند براى توزيع در بازار عرضه 

گردد.

شركت ماهيسا منحصر به فرد در غرب كشور 

نهاوند با توليد ساالنه 145هزارتن محصول باغى، محروم از صنايع تبديلى است

بار لنگ باغدار و گره كور سرمايه گذارى 

كشف بيش از 56 ميليون 
ريال چك پول تقلبى 
در نهاوند
 فرمانده انتظامى شهرستان نهاوند از كشف 
بيــش از 56 ميليون ريال اســكناس جعلى و 

دستگيرى يك نفر توسط مأموران پليس آگاهى 
اين شهرستان خبر داد.

 احمد ســاكى افزود: بيش از 56 ميليون ريال 
اســكناس جعلى و دستگيرى يك نفر توسط 
مأموران پليس آگاهى شهرستان نهاوند كشف 
شد.وى گفت: مأموران پليس آگاهى شهرستان 

نهاوند با اقدامــات اطالعاتى، فردى كه قصد 
توزيع چك پول هاى تقلبى در سطح شهرستان 
را داشــت شناسايى و دســتگير كردند كه در 
بازرســى از مخفيــگاه وى 56 ميليون و 300

هزار ريال چك پول تقلبى را كشــف كردند. 
فرمانده انتظامى شهرســتان نهاوند با اشاره به 

اينكه در بررسى هاى مشخص شد، متهم ساكن 
تهران است، افزود: چك پول هاى كشف شده 
شــامل 72 قطعه چك پــول 500 هزار ريالى 
و230 قطعه چك پول صد هزار ريالى است. 
وى عنوان كرد: يك متهم در اين باره با تشكيل 

پرونده در اختيار مقام قضايى قرار گرفت.
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نشستنشست

 siasat@hamedanpayam.com

آگهى ابالغ اجرائيه و ارزيابى سكه 
ــى  ــا كدمل ــراد ب ــد خيرم ــزرگ فرزن ــه ب ــا جام ــاى محمدرض ــه آق ــيله ب بدينوس
3874484157 ، متولــد 1356/01/20 ، ســاكن همــدان، منوچهــرى، 12 متــرى عقيــل، 
كوچــه طالقانــى، پ 16 ابــالغ مــى شــود كــه خانــم ســميرا متقــى فرزنــد محمدمهــدى 
جهــت وصــول 60 عــدد ســكه تمــام بهــار آزادى كــه برابــر ارزيابــى و اســتعالم بعمــل 
ــغ 4/605/000/000  ــه مبل ــدان ب ــان هم ــران و طالفروش ــف زرگ ــه صن ــد از اتحادي آم
ــماره  ــند ازدواج ش ــدرج در س ــه من ــتناد مهري ــه اس ــده اســت. ب ــوم گردي ــال مق ري
27100-1382/12/04 دفتــر خانــه 3 ازدواج همــدان عليــه شــما اجرائيــه صــادر نمــوده 
و پرونــده اجرايــى بــه كالســه 9900525 در ايــن اداره تشــكيل شــده و طبــق گــزارش 
مــورخ 99/04/01 مأمــور، محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده، 
ــه  ــاد اجرائي ــرا مف ــه اج ــن نام ــاده 18 آيي ــق م ــه تقاضــاى بســتانكار طب ــا ب ــذا بن ل
فقــط يــك مرتبــه در يكــى از روزنامــه هــاى كثيراالنتشــار محلــى آگهــى مــى شــود 
ــالغ محســوب مــى  و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاريــخ ايــن آگهــى كــه روز اب
گــردد، نســبت بــه پرداخــت بدهــى خــود اقــدام ننماييــد، عمليــات اجرايــى جريــان 

خواهــد يافــت.
(مالف 495)

تاريخ انتشار: 99/04/15
جالل حدادى
 رئيس اداره اجراى اسناد رسمى همدان

آگهى تاسيس، تغييرات شركت
آگهــى تغييــرات شــركت مهندســان مشــاور رونــد معمــارى پايــدار شــركت ســهامى 
خــاص بــه شــماره ثبــت 10703 و شناســه ملــى 10820105162 بــه اســتناد صورتجلســه 
ــات  ــورخ 1398/11/20 تصميم ــره م ــات مدي ــاليانه وهي ــادى س ــى ع ــع عموم مجم
ــا شــماره ملــى 3874542734 بــه  ذيــل اتخــاذ شــد. : -1 آقايــان مســعود قائمــى ب
ــه ســمت  ــا شــماره ملــى 3801853081 ب ــازرس اصلــى و اشــكان رضائــى ب ســمت ب
ــه  ــى انتخــاب شــدند . -2 روزنام ــراى مــدت يــك ســال مال ــدل ب ــازرس علــى الب ب
ــد .  ــاب ش ــركت انتخ ــاى ش ــرآگهى ه ــت نش ــام" جه ــدان پي ــار "هم كثيراالنتش
ــب مجمــع  ــورد تصوي ــى گذشــته م ــان ســال مال ــه و حســاب ســود و زي -3 ترازنام
ــال  ــدت دوس ــراى م ــل ب ــمتهاى ذي ــا س ــره ب ــات مدي ــاى هي ــت . -4 اعض قرارگرف
انتخــاب گرديدنــد: آقــاى عبدالحميــد عســگرى بــه شــماره ملــى 3873227584 بــه 
ســمت نايــب رئيــس هيئــت مديــره آقــاى اميــر احمــدى مســعود بــه شــماره ملــى 
ــا شــماره  ــى ب ــد حنيف ــاى نوي ــره آق ــت مدي ــه ســمت عضــو هيئ 3873578565 ب
ملــى 3874529932 بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره آقــاى رضــا احمــدى مســعود 
ــه ســمت مديــر عامــل و رئيــس هيئــت مديــره .  ــه شــماره ملــى 3874505995 ب ب
-5 حــق امضــاء دركليــه مــوارد بــا امضــاء آقــاى رضــا احمــدى مســعود (مديرعامــل 

ــا مهرشــركت معتبرمــى باشــد.  ــره) همــراه ب ورئيــس هيــات مدي
(902537) 

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

نشستنشست
 ejtemaei@hamedanpayam.com

تجربه جهانى 
نقش حفاظت از ميراث فرهنگى در طراحى شهرى

 حفاظــت از ميراث فرهنگى در كامبوج، كشــورى متأثر از تاريخ حاكميت اســتعمارى، 
رژيم هاى توتاليتر و جنگ مدنى، نقش مهمى در طراحى شهرهاى آن ايفا كرده است.

معماران در سراســر جهان از ميراث فرهنگى و حفاظت از آن به عنوان بخشــى ضرورى در 
فرايندهاى طراحى شهرى بهره مى گيرند؛ زيرا اين كار رفاه جامعه و جذابيت شهرى را به دنبال 
دارد. ايده حفظ ميراث در طراحى شهرى از زمان ايجاد يونسكو در سال 1945 در ميان معماران 
و طراحان شهرى عموميت داشته و تا امروز ادامه پيدا كرده است. از اين ديدگاه، حفظ ميراث 
فرهنگى يك شهر نه تنها گذشته را به نسل هاى بعدى معرفى مى كند، بلكه بخشى ضرورى در 
توسعه شهرى به شمار مى رود. حفاظت از ميراث فرهنگى بر فرهنگسازى براى مردم و جوامعى 

كه در آن زندگى مى كنند، تمركز مى كند و جنبه هاى ملموس و ناملموس ميراث را الگويى براى 
توسعه شهرى و عملكرد اجتماعى و اقتصادى شهروندان درنظر مى گيرد.

توسعه كامبوج، در نتيجه گذشته ناپايدار آن كه ناشى از حاكميت استعمارى، رژيم هاى توتاليتر 
و جنگ هاى مدنى اســت، با سرعت بسيار كمى انجام شده اســت. اما اين روزها آغاز رونق 
اقتصادى و شهرســازى سريع سبب فشارهايى شده است كه استفاده متناسب از زمين شهرى 
را محدود كرده اســت. شهرهاى كامبوج از نو درحال توسعه است اما طراحى شهرى مطلوب 
و حفظ ميراث فرهنگى در آن ناديده گرفته شــده است؛ ويژگى هاى كامبوج موانعى را بر سر 

توسعه شهرهايش قرار داده است.
بسيارى از سازه هاى مراكز شهرهاى كامبوج از دوران استعمار بر جا مانده است كه سركوبى و 
حاكميت رژيم هاى بيگانه را در ذهن مردم اين كشور تداعى مى كند. بنابراين ادامه حيات اين 

ميراث با مخالفت بســيارى از مردم و حتى مقامات رسمى كشور مواجه است؛ مردم كامبوج، 
حفظ ميراث دوران استعمارى را باارزش نمى دانند. برعكس، تخريب يا تغيير كاربرى بناهاى بر 
جا مانده از آن دوران، موجب رضايتمندى بسيارى از مردم و مقامات ارشد اين كشور مى شود. 
اين نشــان مى دهد كه هيچ چهارچوب يا مقرراتــى براى حفظ ميراث فرهنگى در قانون ملى 
كامبوج وجود ندارد و كاربرد اين ميراث در توســعه شهرى مى تواند تحت تأثير خواسته هاى 

عموم قرار گيرد.
  شهرسازى باتم بنگ، متأثر از ميراث فرهنگى

باتم بنگ، شــهرى در شمال كامبوج، از ويژگى هاى خاصى برخوردار است؛ اين شهر آخرين 
مقر رژيم خمرهاى ســرخ بود، گروهى كه با تفكرات و ايدئولوژى مائويســتى از سال 1975

تا 1979 ميالدى بر كشــور كامبوج حكومت مى كرد. به همين دليل، باتم بنگ به طور مستقيم 

تحت تأثير جنگ هاى سال 1979 قرار گرفت و در نتيجه بازسازى و توسعه شهرى آن در سال 
1998 آغاز شد.

در ســال 2004 دولت كامبوج دســتور داد، باتم بنگ به عنوان يك اســتان از ساير استان هاى 
كشور جدا شــود. همزمان با جداسازى استانى، گروهى از مردم در مركز شهر سخنرانى هايى 
ارائه كردند تا مردم را از ارزش آثار تاريخى باخبر ســازند. در نتيجه، مركز شــهر، كه از 800
ساختمان تاريخى تشكيل شده است، به عنوان منطقه ميراث فرهنگى در طراحى شهرى بدون 

تغيير حفظ شد.
توســعه شهرى باتم بنگ را مى توان به 2 مرحله تقسيم كرد. در مرحله نخست كه به سال هاى 
1998 تا 2010 برمى گردد، تغيير و تحوالت زيادى در شــهر اتفاق افتاد و رشــد جمعيت و 
توسعه اقتصادى را نيز در برگرفت. مرحله دوم، كه از سال 2010 آغاز شد، تالش هاى متعددى 

براى حفظ ميراث فرهنگى شــد و تخريب اين آثار متوقف شد. سپس، ساختمان هاى تاريخى 
براى اهداف مختلف، مثال براى جذب توريســت با تغيير كاربرى به فروشگاه هاى سوغاتى و 

رستوران هاى غربى مورد استفاده قرار گرفت.
  پيامدهاى حفظ آثار تاريخى در باتم بنگ

تغيير نگرش مردم باتم بنگ درباره حفظ آثار تاريخى شــهر، صرفنظر از نماد و دوره ساخت 
آن ها، پيامدهاى مثبت بسيارى را براى شهر همراه داشت؛ به عنوان مثال، از سال 2010، صنعت 
گردشــگرى در اين شهر به طور چشمگيرى رونق يافت كه اين امر مى تواند در نتيجه افزايش 
آگاهــى مردم به ارزش ميــراث فرهنگى و آثار تاريخى اتفاق افتاده باشــد. در نتيجه افزايش 
مســافران خارجى، توسعه شهر باتم بنگ با سرعت بيشــترى اتفاق افتاد و اقتصاد شهر رونق 

چشمگير يافت.

با وجود اين، برخى فرايندهاى توســعه اى شهر نشان داد كه آگاهى از ارزش ميراث تاريخى 
به تنهايى براى حفظ آن ها كافى نيســت؛ چنانچه ديدگاه مردم نســبت به ارزش اين آثار تغيير 
كند، يا اينكه دولت تشخيص دهد كه سازه ها و اهداف ضرورى ترى بايد جايگزين آن ها شود، 
آنگاه پيامدهاى مثبت حفظ آثار تاريخى باتم بنگ به حداقل مى رســد؛ مثال، به تازگى يكى از 

سينماهاى تاريخى شهر تخريب و ساختمانى 5 طبقه در محل آن ساخته شد.
حفظ مركز شهر باتم بنگ، كه امروزه ميزبان آثار فروشگاه هاى دوره استعمارى فرانسه است، 
نيز نقش مهمى در توســعه شــهرى آن ايفا مى كند؛ زيرا به عنوان يك مركز تجارى تاريخى، 
گردشــگران زيادى را به سمت خود جلب مى كند. اين منطقه يادآور دوران استعمار كامبوج 
اســت و آثار بزرگ ترين ساختمان تجارى دوره استعمارى فرانسه را نيز در خود جاى داده 

است.

آگهي مزايده (نوبت دوم) 
يــك شــركت پيمانــكارى در نظــر دارد اقــالم زيــر را از طريــق 

مزايــده بفــروش برســاند.        
ــر و  ــول 7 مت ــه  ط ــى ب ــوالدى آهن ــرق ف ــر ب ــداد 40 تي 1- تع

ــر ــانتى مت ــر 18 س قط
2- كابل آلومنيومى با متراژ تقريبى4500 متر

از كليــه متقاضيــان واجــد شــرايط دعــوت مــى شــود جهــت 
دريافــت اســناد مزايــده و بازديــد ظــرف مــدت 4 روز از تاريــخ 
ــر 6  ــدان، كيلومت ــانى : هم ــه نش ــى 99/04/19 ب 99/04/16 ال
جــاده تهــران ، جــاده زنــدان الونــد – تصفيــه خانــه فاضــالب 

همــدان مراجعــه نماينــد.
تلفن هماهنگى جهت بازديد: 

آقاى فتاحى   09182806769   و 09183536769

اطالعيـه

روابط عمومى اداره كل تامين اجتماعى استان همدان 

اداره كل تامين اجتماعى استان همدان درنظر دارد به مناسبت روز 
به  گذارى  ارج  فرهنگ  ترويج  منظور  وبه  بازنشستگان  وتكريم  خانواده 
مقام ارزشمند بازنشستگان ، همسران بازمانده و ازكارافتادگان كلى نمونه 

نسبت به انتخاب و تجليل اين عزيزان اقدام نمايد. 
لذا  كليه مستمرى بگيران شامل بازنشسته، از كار افتاده كلى         و همسر 
جهت  اجتماعى  تأمين  سازمان  پوشش  تحت  مرد  و  زن  از  اعم  بازمانده 
رسانى  اطالع  پايگاه  در  كه  فراخوان  هاى  فرم  و  ها  شاخص  از  اطالع 
شده  منتشر   www.tamin.ir نشانى  به  اجتماعى  تامين  سازمان 
است تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 24       /04       /99 فرصت دارند 
تقاضاى خود را جهت شركت در فراخوان به همراه كليه مدارك مربوطه 
به حوزه هاى روابط عمومى شعب تأمين اجتماعى، مديريت هاى درمان 
استان   اجتماعى  تأمين  كل  ادارات  يا  پوشش)  تحت  درمانى  (مراكز 

وكانون هاى بازنشستگى ارائه نمايند.
(م الف 502) 

يادداشت

شهردارى منطقه مركزى يا 
شهردارى محدوده سال 1335

 مركز شــهر، هويت و شخصيت شهر را تشكيل مى دهد، 
عالئم حيات و مرگ شهر ها را از مركز آن ها مى توان تشخيص 
داد. بر اين اســاس برنامه ريزى شهرى بايد به سمت و سويى 
ســوق داده شود كه بتواند عالئم حياتى اين نقطه ثقل شهر ها 

را احيا كند. 
 توســعه بافت هاى شهرى جديد در كنار بى توجهى به مركز 
شــهر ها و دگرگونى فرم و ساختار هاى مركز شهر ها به منزله 
فراموشى حيات مدنى در اين بخش از شهرهاست؛ به ناحيه 

مركزى شهر، ناحيه كسب و كار مركزى گفته مى شود. 
ناحيه مركزى معموالً قلب شــهر را تشكيل مى دهد. نخستين 

هسته اغلب شهرها و بازار اصلى شهر به تدريج تبديل به مركز تجارى و كسب و كار مركزى 
مى گردد. در اين ناحيه اســت كه فعاليت هاى تجارى و اجتماعــى تمركز مى يابند و خطوط 
حمل و نقل از هر جانب شــهر به آنجا منتهى مى شــوند. در مركز شهر، بازارها، فروشگاه ها، 
دفترهاى كار، باشگاه ها، بانك ها، هتل ها، تماشاخانه ها، موزه ها و دفترهاى اصلى قرار مى گيرند 
و تأسيسات عمده فروش، اين ناحيه را احاطه مى كنند. مركز شهر اصطالحى است كه معموال به 
مركز تجارى يا جغرافيايى يا ناحيه هسته اى يك شهر برمى گردد. اين بخش از شهر به دليل تعدد 
واحدهاى فعاليت موجود داراى بيشترين جاذبه براى به كارگيرى نيروى انسانى است. مهم ترين 

نوع اشتغال در اين بخش از شهر بخش خدمات و مشاغل تجارى است.
بيش از يك دهه در مديريت گروه علمى گردشــگرى در دانشــگاه كه ضمن تدريس در تهيه 
طرح هاى مختلف گردشــگرى فعال بوده اســت، افزود: مناطق مركزى شهر در واقع بخشى 
منسجم از بافت قديم شهر است كه هسته اوليه شهر شكل گرفته است، آثار با ارزش تاريخى 
و فرهنگى و هنرى كم نظيرى كه منابع تاريخى ناميده مى شود، به چشم مى خورند كه نماد عينى 
تمدن گذشته و سمبل زندگى شهرى است. چنين قطعاتى را درون بافت قديم «بافت كهن» هم 
مى گويند كه لزوم نگهدارى از اين بافت ها از ضروريات اســت و در آن شكل مديريت و نوع 
مداخله در آن بر پايه اصل وفاداري به گذشــته است. عناصر شاخص و تاريخى از معيارهاى 
شناخت محدوده مركزى شهرها است. در شهرهاى قديمى در ايران وجود مساجد، مدرسه ها 

و بناهاى شاخص و محورهاى تاريخى نشان دهنده محدوده تاريخى و مركزى شهرى است.
5 مؤلفه متمايز اقتصادى، علمى، اجتماعى، مديريتى و حقوقى در تحقق بخشيدن به سرنوشت 
بافت ها و مراكز شــهرى مورد مداخله مؤثر و مهم هســتند كه بر مبناى ارتباطات و پيوندهاى 

معينى خالصه مى شوند. 
هرگاه برنامه ها و اقدمات جديدى بخواهند بر اين سرنوشــت دخالت كنند، بايســتى تمامى 

ضوابط و معيارهاى پيوستگى و ارتباط ميان اين مؤلفه ها را در نظر داشته باشند.
بررسى ها نشــان مى دهد كه اغلب سفرهاى درون شــهرى جذب بخش هاى مركزى شهر در 
ارائه نوع خدمات اســت؛ بنابراين يكى از معيارهاى مشخص كردن بخش مركزى شهر، تعداد 

سفرهاى جذب شده درون شهرى است.
در برخى منابع گفته شــده است جمعيت هسته مركزى در شــهر همدان در سال 1375، 17

هزار و 215 نفر بوده و در ســال 1385، 19 هزار و 383 نفر بوده اســت، اين جمعيت در سال 
1395 به21 هزار و 261 نفر رســيده اســت كه اين جمعيت 3/68 درصد از جمعيت كل شهر 

را تشكيل مى دهد. 
هسته مركزى شهر همدان به 2 قسمت كلى با خصوصيات مختلف فضايى تقسيم مى شود؛

1) بخش نخســت، هســته مركزى شــهر اســت داراى اســتخوان بندى فضايى شاخص و 
تعريف شــده است. مهم ترين فضاهاى همگانى شــهر از جمله ميادين امام، بوعلى و امامزاده 
عبدا... و محورهاى اكباتان، شهدا، شريعتى، بوعلى، تختى و باباطاهر و همچنين بازار به عنوان 

شاخص ترين فضاهاى همگانى در اين بخش واقع شده اند.
2) بخش دوم، محدوده اى از هسته مركزى شهر كه به وسيله تپه هاى هگمتانه و مصلى از هسته 
مركزى جدا شده و داراى استخوان بندى فضايى نسبتاً ضعيفى است. عناصر شاخص اين بخش 
پارك و ميدان باباطاهر، ميدان هگمتانه، ميدان شهدا و بلوارهاى فلسطين، انقالب، بديع الزمان 
همدانى و خيابان شهدا و خيابان 17شهريور هستند. نظام شعاعى هسته مركزى شهر تا حدى 
به اين بخش نيز ســرايت كرده و بنابراين كل اين قســمت توسط محورهاى شهدا، اكباتان و 
امتداد باباطاهر از 3 بخش با خصوصيات كامًال متمايز تشكيل شده است. در اين بخش به ويژه 
در بخش هاى شــرقى آن، فضاهاى رهاشــده حاصل از تخريب بافت بيشتر به چشم خورده و 
تعداد فضاهاى همگانى ســرزنده و قابل ذكر آن در هر 2 مقياس شهرى و محلى كاهش پيدا 

كرده است. 

تأســيس شهردارى منطقه مركزى و تحسين تفكر شــوراى اسالمى شهر و شهردار همدان از 
اميدوارى هاى ما است. با توجه به اين مطالب مى توان گفت رويكرد مديريت شهرى و شوراى 
اســالمى شــهر در اين برهه از زمان با اراده و عزمى جدى براى تأسيس شهردارى در منطقه 
مركزى شــهر همدان به نوعى قبول مسئوليت ســنگين هويتى و فرهنگى شهر همدان و حفظ 
آن براى آيندگان اســت كه درصورت انجام اين موضوع در اين دوره از مديريت شهردارى و 
شوراى شهر، شهروندان شاهد تجلى يك رخداد بزرگ عمرانى با رويكردى فرهنگى است كه 
مى تواند براى كشور به عنوان يك اقدام كم نظير در كارنامه و تاريخ مديريت شهرى ايران ثبت 
و ضبط گردد، اين موضوع مهم با همه مصائب و گرفتارى هاى شهردارى در تأمين منابع مالى 
خود، قابل ســتايش بوده و با محدوديت منابع مالى در سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشــگرى مى تواند بخشــى از مأموريت ذاتى اين سازمان در سايه تعاملى بين سازمانى را 
به دوش شــهردارى بگذارد و شايد اين همان رسالتى كه ســال ها اين سازمان به دنبال كسب 
همكارى هاى ديگر ســازمان ها در كشور براى حفظ و صيانت از ثروت فرهنگى كشور است 
كه در اين راســتا در يك مديريتى منسجم، فضاهاى تاريخى و فرهنگى شهر با قدرت بهترى 
اداره شــود؛ به  هرحال آنچه كامال مشــهود است، بى شك شــهردارى در اين دوران مى تواند 
فرهنگى ترين رويكرد عملياتى و اجرايى خود را به  منصه ظهور برســاند. اين اقدام درصورت 
داشتن محدوده يكپارچه در تعيين محدوده اى مناسب كه بيشتر متوجه هسته مركزى شهر است، 
مى تواند يك قوه محركه مناســب براى توسعه گردشگرى و فرهنگى شهر نيز باشد كه ناكامى 
آن تنها درصورت وســيع شدن قلمرو شهردارى منطقه مركزى به حدود سال هاى 1335 است 
كه امروز حدود نفر 120 معارض در دستگاه هاى قضايى و قانونگذارى دارد و درصورت انجام 
چنين نگرشى، ديگر اين اقدام در مرحله اجرا، اقدامى كامال ژورناليستى و تبليغاتى خواهد بود 

كه شهر همدان را دچار محدوديتى فضايى در توسعه ساختارى شهر خواهد كرد.

 عباس صوفى، شهردار همدان:
شهردارى متولى شهر است، 

متأسفانه در همدان شهردارى پاسخگو 
است ولى برنامه ريز نيست

موضوع توسعه شــهردارى يك موضوع مهم است؛ طبق 
قانون هر صد هزار نفر مى توانند يك منطقه داشته باشند. 
جمعيت همدان براســاس آخرين سرشمارى كه در سال 
95 انجام شــد، 550 هــزار نفر بود و بــا توجه به اين 
موضوع ما مى توانيم براى ارائه خدمات بهتر و منسجم تر، 

5 شهردارى داشته باشيم. 
مى توانســتيم مرز 4 منطقه را به هــم ريخته و يك منطقه 
با مرز جديد تشكيل دهيم تا خدمات بهتر داشته باشيم. 

امــا هدف ما اين بــود كه در كنــار 4 منطقه نگاهى هم 
به موضوع بافت قديمى شــهر همدان داشته باشيم و به 
اصول تاريخ و تمدن خود ارزش قائل شــويم؛ بنابراين 
تصميم گرفتيم كه شــهردارى جديد را در منطقه مركزى 
شــهر همدان متمركز كنيم و يك شهردارى تخصصى تر 

داشته باشيم.
بر همين اســاس يك قســمت از رينگ مركزى شهر كه 
قديمى ترين ســاختمان ها و محالت شــهر در آن مستقر 
است، به عنوان منطقه مركزى و شهردارى منطقه 5 درنظر 

گرفته شده است. 
چند هدف براى تشكيل شــهردارى جديد وجود دارد؛ 
هدف نخســت، جــدا كردن قســمتى از شــهر از بقيه 
شهردارى ها، درنظر گرفتن شهردارى براى بافت قديمى 

شهر، توجه به بازآفرينى و كيفيت نوسازى منطقه مركزى 
شــهر و هدف ديگر برداشــتن بار خدمــات از دوش 4
شهردارى ديگر و ارائه خدمات بهتر و باكيفيت تر در كنار 

حفظ بافت و ميراث فرهنگى است. 
درحوزه منطقه قديمى شــهر مداخالت غيركارشناســى 
زيادى داشــتيم و ســازمان ميراث فرهنگــى براى اين 
موضــوع دير اقدام كــرد. اما موردى كــه درحال حاضر 
مطرح است، اين است كه سازمان ميراث فرهنگى بيشتر 
از حدى كه وظيفه دارد در زندگى مردم دخالت مى كند و 

اين يك نكته براى مردم نگرانى ايجاد كرده است. 
نبود اشــرافيت الزم و بى توجهى به زندگى و ســرمايه 
مردم زياد شده است. شــهردارى متولى تاريخ، فرهنگ 
و مديريت شــهرى است و بايد به زندگى و ثروت مردم 

توجه داشته باشد. 
ما قصــد داريم كه با ايجاد شــهردارى جديد هم منطقه 
تاريخــى را مديريت كند و هم بــراى برگرداندن تاريخ 
و محالت قديمى و بازآفرينى شــهر سرمايه گذارى كنيم. 
اگــر مى خواهيم يك شــهر باكيفيت تر، هويــت بهتر و 
مداخله درست بسازيم، تمامى سازمان هايى كه با زندگى 
مردم درگير هســتند بايد در دل شــهردارى باشند؛ چون 
شــهردارى متولى شهر است. متأســفانه در شهر همدان 

شهردارى پاسخگو است ولى برنامه ريز نيست. 
ميراث فرهنگى متولى حفــظ ميراث تاريخى و فرهنگى 
شــهر است و اگر چند سال پيش با بى توجهى نقشه ها را 
امضا كرده اند بايد پاســخگو باشند. اگر ميراث به هويت 
اعتقاد دارد بايد در معمارى هم اين هويت را حفظ كند، 
نه فقط در ارتفاع! آيا مناطق مركزى شهر با ساختمان هايى 

با ارتفاع كم باهويت مى شوند؟
براى حفظ و افزايش هويت شــهر نبايد فقط حرف زد، 
بايد عمل هــم كرد! همه پذيرفته ايم كــه منطقه مركزى 
همــدان بايــد منطقه 5 همدان نيز بشــود، بايــد به باال 
رفتــن هويت كمك كنيم. ما تصميــم داريم كه منطقه 5
شــهردارى را با رويكرد برگشتن به هويت اصلى شهر و 

ارائه خدمات بهتر به شهروندان تشكيل بدهيم.
اگر طرح جامع خوب بســته و توزيــع خدمات، ثروت 

و خواســته هاى مردم انجــام مى شــد و از طرفى نقاط 
مرتفع ســازى و وياليى نيز مشــخص مى شد و به اندازه 
كافى زمين در اختيار متقاضيان بود، شــايد اين مشكالت 

فعلى را نداشتيم. 
در طــرح جامع جديــد با همفكرِى كارشناســان، نقاط 
مرتفع ســازى بدون ايجاد مشكل براى ديگران، مشخص 

مى شود. 
دولت وقتى قانون مى گذارد بايد مســئوليت حفظ دارايى 
مردم را نيز بپذيرد، تكليف مردم بايد مشــخص شود. در 
منطقه بافت به دنبال درآمد نيســتيم چون منطقه تجارى 
شهر است. درباره زمان دقيق آغاز به كار شهردارى جديد 
پيش بينى مى كنم اگر اتفــاق خاصى نيفتد، تا 3 ماه آينده 

شهردارى جديد كار خود را آغاز مى كند. 

 على مالمير، مديركل ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى:

هدف منطقه جديد شهردارى با هر 
نامى، پرداختن به ارزش بافت تاريخى 

است

موضوع اصلى اين اســت كه آيا قرار است با ايجاد يك 
شــهردارى ديگر، يك منطقه به مناطق ديگر شــهردارى 
اضافه شــود يا قرار است با اين اتفاق و ايجاد شهردارى، 
به مديريت هســته مركزى، بافت و مركز شــهر همدان 

پرداخته شود!
هم به لحاظ الزامات قانونى كه پس از برنامه ســوم مطرح 
شــده اســت و هم در قانونى كه در ســال گذشته براى 
حمايــت از بافت مصوب شــده اســت، وظايفى براى 

مريم مقدم  »
 چند صباحى اســت برگزارى نشســت هاى 
رســانه در رسانه هاى استان همدان و انعكاس آن 
در فضاى مجازى به صــورت همزمان، راهكارى 
شــده اســت براى برقرارى ارتباط دوطرفه ميان 

مردم، رسانه و مسئوالن.
هميشه براى مردم جالب بود بدانند آنسوى ديوار 
سالن جلسات بين مديران و رسانه چه مى گذرد؟ 
برايشــان جالــب بــود بدانند رســانه ها چگونه 

مطالبات مردمى را منعكس مى كنند. 
حاال جلســات آنالين با اســتفاده از ابزارهاى در 
دسترس مردم جامعه، اين حصار را شكسته است 
و به وضوح نشان مى دهد در يك نشست رسانه اى 

بين رسانه ها و مديران چه مى گذرد؟ 
چالــش گرانــى مســكن و اعمال قانــون حفظ 
ســيماى تاريخى شــهر همدان در ماه هاى اخير 
به شــائبه هايى دامن زد مبنى بر اينكه محدوديت 
ارتفاع ســاخت در بافت تاريخــى همدان عامل 
تأثيرگذار بر گرانى مسكن در همدان شده است.

به واســطه ارتبــاط مردمى با مســئوالن، رســانه 
همدان پيام، به برگزارى 3 نشست در 2 هفته اخير 
با حضور مســئوالن شــهرى و مديران مربوط به 

حوزه حفاظت از بافت تاريخى اقدام كرد.
خروجــى اين جلســات به صــورت همزمان از 
اپليكيشــن هاى در دســترس جامعه مخاطب در 
اختيــار مردم قرار گرفت كه با اســتقبال مواجهه 
شــد، اين مهم را مى توان از انعكاس پرسش هاى 
مردمى و ارتباط مخاطبان با همدان پيام به وضوح 

حدس زد.
در اين زمينه اظهارنظرات متعددى از كارشناسان 
مردمى و رســانه بــه همدان پيام منتقل شــد كه 

بخشى از آنها در اين نوشتار مطرح مى شود. 
كارشناســان و مخاطبان رســانه بر ايــن باورند، 
رسانه هاى محلى به عنوان زبان گوياى شهروندان، 

نقش 
بى نظيــرى 

امور،  ساماندهى  در 
مطابــق با خواســت و نياز 

مــردم دارند و اين جايــگاه به ويژه 
در مديريت شــهرى به دليل ارتباط مســتقيم 

خدمات شــهرى با آســايش مردم، تعيين كننده تر 
است.

در بهترين حالت عملكرد رســانه اى، رســانه ها 
خواســته ها و مطالبات مردم را به مديران شهرى 
منعكس كرده و از سويى اقداماتى را كه مسئوالن 
انجام مى دهند، براى اطالع مردم منتشــر مى كنند 
و آگاهى مردم از اقدامات انجام شده، سبب جلب 
مشــاركت و همكارى بيشــتر آنان در ساماندهى 
امور شــهر شده و توســعه شــهرى را به دنبال 

مى آورد.
رســانه هاى محلى، ديده بانى صادق براى تحقق 
خواســته هاى مردم هســتند و در اين مسير از 
وظايــف نظارتى خــود نيز بهــره مى گيرند و 
مديران شــهرى بر اين واقفند كــه نه تنها انجام 
اين وظيفه از ســوى رســانه ها عملكرد آنان را 

مختــل نمى كنــد، بلكه اقدامات رســانه مكمل 
بود. خواهد  آنان  خدمات 

درصورتى كــه مديران شــهرى بتوانند از ظرفيت 
رســانه ها به شكل درســت بهره گيرى كنند، حل 
مشكالتى كه در شــهرى همچون همدان كم هم 

نيست، با سرعت بيشترى تحقق خواهد يافت.
نقدهــا و پرســش هايى كه از ســوى خبرنگاران 
رســانه ها از مديريت شــهرى مطرح مى شود، در 
حقيقت انعكاس مطالباتى اســت كه مردم آنها را 
با رســانه ها به عنوان امين خــود مطرح مى كنند و 
توجه به آنها نقش مهمى در ايجاد شــهرى آرام با 

تأمين حداكثرى آسايش مردم دارد.
 تعامل سازنده  اصحاب رسانه و مديريت 

شهرى
قدرمسلم مطبوعات و رســانه هايى كه مسئوليت 
خطيــر اطالع رســانى را بــر عهــده دارند نقش 
تأثيرگذارى در سامان دهى افكار عمومى و ايجاد 
يك تعامل ســازنده ميان شــهروندان و مديريت 
شــهرى دارند كه ايــن امر مى تواند بــه افزايش 
ســرمايه اجتماعى در نزد مديران ارشد شهردارى 

بينجامد.
رســانه ها به ويژه مطبوعات با اتكا به ظرفيت هاى 
خود مى توانند به تشريح و تبيين خدمات مديريت 
شهرى پرداخته و شهروندان را در پيشبرد اهداف 
شهردارى، با اين مجموعه هماهنگ و همراه كند.

رســانه هاى شــهرى داراى توان و ظرفيت بسيار 
ويژه اى براى تحقق اهداف مديريت كالن شهرى 
هستند و بر همين اساس تعامل مناسب با اصحاب 
رسانه مى تواند به هم افزايى توانمندى ها در حوزه 
مديريت شــهرى بينجامد. با توجه به همين نكته 
مسئوالن شهرى بايد تالش كنند كه با خبرنگاران 
و اصحاب رسانه تعاملى سازنده داشته باشند و با 
بهره بردارى از نقدها و پيشنهادات آنها، كه به حق 
نماينــدگان شــهروندان به شــمار مى روند، نقاط 

مرتفع  را  ضعــف 
سازند.

اهميت دادن مسئوالن شهرى 
اين  حامل  مى تواند  رســانه ها  به 
پيام باشــد كه مديريت شهرى تمايل 
دارد تا اصحاب رسانه، دوشادوش آنها در 
جريان مسائل شــهرى قرار بگيرند و تالش كنند 
تا با اســتفاده از ظرفيت هاى خود، شــهروندان و 
نخبگان شهر را با مديران شهرى همراه كنند تا از 

اين طريق شاهد شهرى پويا و توسعه مند باشيم.
از طرفى، بيان انتقادهاى سازنده از سوى رسانه ها 
موجب سالم شدن فضاى مديريت شهرى و دور 

شدن آن از فساد مى شود.
بايد احســاس تعلق شــهروندان به شــهر خود 
اجتماعى  نشــاط  ايجاد  و  خدمــات  افزايش  با 
افزايــش يابد؛ بنابراين مســئوالن شــهرى بايد 
به دنبال ايجاد شهرى خالق با افزايش مشاركت 

باشند. مردم 
ســرمايه اجتماعــى مجموعــه اى از هنجارهاى 
موجود در جامعه است كه نوعى نظم اجتماعى را 

براى افــراد از طريق ارتباط متقابل ايجاد مى كند. 
در يك سيســتم مديريت شــهرى بايد سالمت 
اجتماعى، روانى، جسمى و ... شهروندان را تأمين 
كرد. اين انتظار در قالب مشــاركت شــهروندان 
ســبب افزايش اعتماد اجتماعى شهروندان نسبت 

به مديريت وقت خواهد شد.
 ارتباط مســئوالن و مديران شهرى با رسانه ها 
سبب بسط تدوام تعامل شهروندان و مسئوالن 
براى كاهش هزينه هــاى نامربوط و بى جهت 
سالمت شــهرى خواهد شد. ازسويى سرمايه 
اجتماعى از بُعــد اعتماد و تقويت هنجارهاى 
سالمتى كه از سوى رســانه ها ايجاد مى شود، 
مى تواند يك شــهر ســالم و بانشاط را فراهم 

كند.
 پس تعامل متقابل رســانه ها و مديران شــهرى 
از مهم ترين اصولى اســت كه اجراى درست آن 
سبب و الزمه توسعه شهرى است و البته اين امر 
در گرو رعايت اخالق حرفه اى ميان اين 2 گروه 
اســت. موراد زير از جمله نكاتى است كه بايد به 

آن توجه كرد:
 پرهيز رسانه ها از نگاه سياسى و توجه 

به انعكاس واقعى اخبار و اطالعات
رسانه ها در عصر حاضر از قدرت و تأثيرگذارى 
بااليى در انعــكاس اخبار و اطالعات مختلف به 
آحاد جامعه برخوردارنــد و در اين بين، اهميت 
كار خبرنگاران و فعاالن رسانه اى به حدى است 

كه پل ارتباطى بين مردم و مسئوالن هستند.
ارتباط مســتمر و هميشگى رســانه ها با شورا و 
شهردارى در طول سال يكى از مهم ترين اقداماتى 
است كه در راستاى برقرارى تعامل دوسويه آنها 
با مســئوالن و متوليان امر براى انعكاس اقدامات 
انجام شده در شهر و حل مشكالت و خواسته هاى 
آنان و شنيدن انتقادات و پيشنهاداتشان بسيار مهم 

و ضرورى است.
 نقش تأثيرگذار رســانه ها در پيشرفت 

امور شهرى
رســانه ها صحبت ها و خواسته هاى مردم را 
مى توانند با زبان گويا به مســئوالن انتقال 
دهند و اين بســيار ارزشــمند است تا از 
فرصت ها اســتفاده كــرده و به راهكارهاى 
درســت و منطقى براى پيشــرفت در امور 

دست يابيم.
 اهميت دادن به رسانه هاى شهرى 

به دليل انعكاس سريع و دقيق اخبار 
تالش خبرنگاران در انعكاس ســريع و دقيق 
اخبار شايســته قدردانى اســت و تعامل آنان با 
مسئوالن مجموعه مديريت شهرى كه در راستاى 
پيشرفت اقتصاد شــهرى فعاليت دارند بايد ارتقا 

يابد.
جامعه ما نيازمند خبرهاى شفاف و درست است؛ 
بنابراين تأســيس و فعاليــت مجموعه هايى براى 
پرورش خبرنگاران خالق و عالقه مند بسيار مهم 
و ضرورى اســت تا به دور از حاشيه سازى براى 

تحقق امر مهم اطالع رسانى اقدام كنند.
امروزه ضرورت دارد تا حق مردم بيش از گذشته 
ادا شــود و مردم در جريان اقدامات و تالش هاى 
رخ داده باشــند تا مردم به آنها اميدوار باشند و از 
طرفى انعكاس فعاليت هاى شــهرى مسئوالن آنها 
را در انجام پروژه هاى مورد نظر راغب تر مى كند. 
ارتباط نشريات و رسانه هاى مختلف با مجموعه 
مديريت شهرى، به توسعه و پيشرفت شهر كمك 

شايانى مى كند.
موضوعات و مســائل مختلف و يــا كمبودهايى 
كه در شهر ديده مى شــود، اگر از سوى رسانه ها 
بــا نگاهى تيزبين و انتقاد درســت انعكاس يابد، 

به طور حتم اثرگذار خواهد بود. 

توسعه شهرى؛ نتيجه تعامل مديران و رسانه ها
شكستن حصار جلسات براى مردم با انعكاس آنالين 
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در نشست كارشناسى با حضور شهردار و مديركل ميراث فرهنگى همدان مطرح شد

هدف تشكيل شهردارى بافت مركزى، حفظ بافت تاريخى است
 قــرار اســت يــك شــهردارى به 
شــهردارى هاى مناطق شــهرى همدان 
افزوده شود. يك شــهردارى كه شاكله 
آن مى خواهد با هدف مديريت شــهرى 
به حفظ هويت تاريخى شهر بپردازد. اين 
مهم يك تصميم كشورى است كه همدان 

از پيشگامان ايجاد آن است.
تا امروز اما تصميم گيرى براى انتخاب نام 
آن و زمان آغاز كار اين شهردارى منتظر 
اتمام مطالعات مشــاوران و كارشناسان 
ذى ربط است. شهردار همدان در آخرين 
مصاحبه خود در نشســت كارشناسى با 
همدان پيام از آغاز فعاليت اين شهردارى 

در 3 ماه آينده خبر مى دهد.
البته هنــوز نام اين شــهردارى عالمت 
تاريخى،  شهردارى  بين  كه  است  سؤالى 

بافت و مركزى مى چرخد. 
مركزى،  منطقه  شــهردارى  شكل گيرى 
تاريخى يا بافــت در همدان در يكى دو 
ســال اخير به صورت جدى تر در دستور 
كار مديريت شهرى شهر قرار گرفته است.
بر اســاس تصميم گيرى هــاى اخير در 
اين زمينه، اهداف تشــكيل شــهردارى 
ايــن منطقه، مديريت واحد شــهرى از 
حيث خدماتــى و كاربرى، نگاه ويژه به 
بازار كه شــاكله اصلى شهر است، زنده 
نگهداشتن تفكر حفظ، احيا و بازآفرينى 

بوم گردى،  فضاهاى  ايجاد  تاريخى،  آثار 
رونق گردشگرى و درآمد حاصل از اين 

صنعت است.
از ديگر اهداف مى توان به بازســازى و 
پدافند  و  ايمنى  برقــرارى  بناها،  احياى 
غيرعامل در قســمت مركزى شــهر و 
شناســايى نقاط حادثه خيز در قســمت 

مركزى همدان اشاره كرد.
پس از تصويب كليات تشكيل شهردارى 
بافت مركــزى يا تاريخى، مقرر شــد 
بافت  محدوده  براى  دقيق  بررســى هاى 
انجام شــود؛ از اين  رو مطالعات طرح 
توجيهى شــهردارى منطقه 5 شهردارى 

همدان در دستور كار قرار گرفت.
اهداف مطالعات اين طرح بر اين است تا 
بافت تاريخى  بهسازى  و  بازسازى  احيا، 
انجام شــود. تصميم گيران و كارشناسان 
شــهرى مى گويند، بايــد نامگذارى اين 
تاريخى)  مركــزى،  شــهردارى(بافت، 
متناسب با فعاليت آن باشد، نحوه اجرا و 
تعيين محدوده بافت مركزى از ضروريات 
تصميم گيرى و مديريت شهرى محسوب 

مى شود.
حفظ ارزش هاى هويتى معمارى و بافت 
واجد ارزش هدف شــورا از تشــكيل 
شهردارى جديد اســت و بايد محدوده 
پيشــنهادى نيز با اين هدف هماهنگ و 

سبب انســجام بيشــتر مديريت در اين 
بافت ها و محدوده ها شود.

ضرورت راه اندازى شــهردارى منطقه 5 
براى مديريت واحد بافت تاريخى

احيا و مرمت بافت هــاى واجد ارزش، 
همكارى و تعامل بين مديريت شــهرى و 

سازمان ميراث فرهنگى را مى طلبد.
درصورت تشكيل و راه اندازى شهردارى 
منطقه 5 بــراى بافت هاى واجد ارزش و 
اين  كارهاى  از  بخشى  مى توان  تاريخى، 
حوزه كه در 4 منطقه تقسيم شده است را 
با مديريت واحد در بافت مركزى شهر، 

اداره كرد. 
در اين زمينه كارشناســان مى گويند، با 
مديريت واحد در ارتباط با قوانين ميراث 
انجام  بيشترى  برنامه ريزى  بايد  فرهنگى، 
گيرد و اين مهم، موجب پيشــرفت روند 

كارها مى شود.
قدمت شــهر همدان و آثار واجد ارزش 
آن بسيار زياد است، به رغم اينكه تاكنون 
نتوانسته ايم آن گونه كه شايسته است، از 
معرفى  راستاى  در  ارزشمند  ظرفيت  اين 
شــهر همدان به دنيا و حتى به ســاير 
هموطنان  در ديگر شــهرها استفاده كنيم؛ 
توجه به اين امر در رشــد اقتصادى شهر 
و ايجاد اشــتغال پايدار هم بسيار حايز 
بافت  شهردارى  راه اندازى  است.  اهميت 

براى رســيدن به مديريتــى مردم محور 
تأثيرگذار است.

بــا راه اندازى اين شــهردارى، اقدامات 
باالدستى در حوزه بافت واجد ارزش به 
سوق  مردم محورى،  مديريت  يك  سمت 

داده مى شود.
تعامل بين دستگاه ها و كارشناسان، اساتيد 
و متفكران علم شهرســازى و معمارى و 
استان  و  شهردارى  سياست هاى  همچنين 
در كنار مديريت درآمــدى و اقتصادى 
همزمان با پرداختن به رويكرد گردشگرى 
مى تواند موفقيت در راه اندازى شهردارى 

مركزى را رقم بزند.
اين شرايط موجب شد رسانه همدان پيام 
به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئوالن 
در زمينه اهميت شكل گيرى اين شهردارى 
و جزئيات آن، نشست مشتركى با عباس 
صوفى شــهردار و على مالمير مديركل 
ميراث فر هنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
همدان ،حميدرضا طبى مســرور مسئول 
مركزى  بافــت  شــهردارى  اندازى  راه 
همدان ، محمدرضا عراقچيان ،كارشناس 
برنامه ريزى معمارى و شهرسازى ، محمد 
رحمانى كارشناس شهرسازى و معمارى 
با حضور كارشناسان مطرح شهرى برگزار 
كنــد؛ خروجى اين نشســت را در ذيل 

مى خوانيد.

ارگان هــاى مختلــف تعيين و توصيه شــد كه براى 
حفاظت و احياى بافت هاى واجد ارزش تاريخى، آنها 

را به صورت يكپارچه مديريت كنيم.
اما حاال پرســش اينجاســت، چه كارهايى بايد انجام 
شــود كه هم ارزش افزوده بافت باال رود و هم مالكان 
بافت از داشتن بناهاى واجد ارزش احساس رضايت 

كنند، بدون اينكه تراكم و حجم آن را تغيير دهند!
در اين منطقه جديد شــهردارى حتى اگر اسم آن هم 
شهردارى بافت نباشد، اما هدف آن پرداختن به بافت 
واجد ارزش تاريخى اســت و شهردارى جديد حتى 
اگر بدون توجه به اين محدوده شــكل بگيرد به ناچار 
بايد به ايــن موضوع بپردازد، چــون موضوع اصلى 

مديريت شهرى اينجا بافت است. 
در يك كالم، بايد كارشناســانه درباره شهر اظهارنظر 
كرد، شهردار نه تنها بايد بيشتر از ما به الزامات قانونى 
و اهميت مصوبات شوراى عالى معمارى و شهرسازى 

آگاه باشد، بلكه بايد مجرى اين قوانين نيز باشد. 
شــهردارى معتقد اســت كه ميراث فرهنگى فراتر از 
اختيارات خود وارد اين موضوع شــده اســت، اگر 
ساير دستگاه ها در پرداختن به موصوبات شوراى عالى 
معمارى و شهرســازى؛ از جمله شهردارى، كوتاهى 
مى كننــد، نبايد تالش ميراث فرهنگــى براى اجراى 

قوانين ناديده گرفته شود. 
اگر اين بــاور وجود دارد كه ميــراث فرهنگى براى 
جلوگيرى از تخريب شــهر دير اقدام كرده اســت اما 

شهردارى براى تخريب شهر زود اقدام كرده است. 
مــا اين را مى پذيريم كه محدوده بافت همدان ســال 
1394 در رينگ دوم مشــخص شده است و كسى در 
جريان آن نبوده است؛ اما يكى توضيح دهد كه چرا به 
رينگ اول و محدوده بافت در سال 1388كسى توجه 
نكرده است؟ چرا در ســال هاى 88 تا 94 مداخالت 

زيادى در رينگ يك اتفاق افتاده است؟ 
طرح تفصيلــى براى ارتفاع ساخت وســاز ها ضوابط 
بافت را مشخص كرده اســت و كميسيون ماده 5 در 
ســال 91 نيــز تغييراتى در ارتفاع داده اســت، اما در 
كنار آن اعالم كرده اســت بافت شهر شامل اين قانون 
نمى شــود. قانون اعالم مى كند كه بارگذارى در بافت 

شهر را افزايش ندهيد و معابر را تعريض نكنيد. 
گله شــهروندان همدانى اين اســت كه چرا ضوابط 
اعمال ارتفاع براى ساخت وســاز ها در سال هاى اخير 

مورد تبعيض قرار گرفته است.
 چه ارگانى و افرادى عامل اين تبعيض ها هستند؟ آيا 
در ســال هاى اخير روى اين مهم هم كار كرده ايم كه 
بــا افزايش ارتفاع و تراكــم جمعيت در بافت كيفيت 

زندگى را باال ببريم؟
وزارت كشور موظف است حداكثر تا پايان سال دوم 
برنامه چهارم توســعه در تمامى شهرهاى داراى بافت 
تاريخى ارزشــمند كه محدوده و ضوابط حفاظتى و 
كاربرى آنها به موجب ماده 2 آئين نامه،توسط سازمان 
ميراث فرهنگى كشــور تعيين و اعالم شده است و با 
توجه به وســعت و ويژگى بافت و همچنين تعدد و 
تنوع بناها و مجموعه هــاى تاريخى و فرهنگى واقع 
در محدوده قانونى شهر، ساختار مديريتى مناسب در 
ســتاد يا مديريت مناطق با هماهنگى مناطق سازمان 

ميراث فرهنگى اجرا كند. 
ما بايد به شــكلى تصميمى بگيريم كه بيشترين منافع 
براى شهر حاصل شود. جديدترين قانون مصوب شده 
اين است كه ســازمان هاى مربوطه به شكلى تصميم 
بگيرند كه شهرى كه داراى بافت واجد ارزش تاريخى 
اســت، رشــد كند ضمن اينكه الزامات فنى و حقوق 

مالكانه و مباحث ديگر را نيز رعايت كند. 
طبق قانون، شــهردارى ها در برابر ميــراث  فرهنگى 
مســئوليت دارند و بايد براى حفــظ ميراث فرهنگى 

اعتبار بگذارند.
در كل الزم اســت بگوييــم ارزيابــى اداره ميــراث  
فرهنگى از شــكل گيرى شهردارى جديد مثبت است 
و مــا مى خواهيم كه تمام بافت شــهر مربوط به يك 
شــهردارى باشــد تا براى حل مشكالت بافت با يك 
شهردارى همكارى كرده و بتوانيم براى حفظ و احياى 

بافت تالش كنيم. 
 محمد رحمانى، دكترى شهرسازى و 

كارشناس معمارى در همدان:
شكل گيرى شهردارى جديد با نگاه و 

ضوابط وزارت كشور مطرح است

موضوع تأسيس شهردارى براى حوزه مركزى و هسته 
شــهر با هدف حفظ بافت تاريخى، چند سالى است 
كه مطرح شــده است. در دوره شوراهاى گذشته، اين 
موضوع تنها يك پيشنهاد بود اما از زمان شهردار شدن 

عباس صوفى اين مهم شكل اجرايى به خود گرفت.
برنامه ريزى براى اجرايى شــدن شــهردارى منطقه 5 
توسط شوراى پنجم در همدان كليد خورد و از زمانى 
كه سرپرستى اين شــهردارى پذيرفته شد، تالش هاى 

بسيارى رقم خورد تا محدوده آن تعيين شود. 
بــراى تعيين محدوده شــهردارى جديــد، 2 جنبه را 
مى توان درنظر گرفت؛ نخســت، شــكل كاركردى و 
اجرايى اســت و همين طور نگاه شــهردارى به اينكه 
يك شــهردارى ديگر بــه 4 منطقه فعلى شــهردارى 
اضافه خواهد شــد. شكل گيرى اين شهردارى با نگاه 
و ضوابطى اســت كه در وزارت كشــور مطرح است 
امــا اصل موضوع حفــظ بافت تاريخــى و فرهنگى 
است و شهردار اين منطقه بايد تحت نظارت شهردار 
مركزى، اين منطقه را مديريت كند. اما در اين بين آرا 
و اختالف نظرات درباره تعيين محدوده، مشكالتى را 

براى آغاز كارهاى بعدى ايجاد كرده است. 
در جلســات مختلــف از ديــد ميراثــى، فرهنگى، 
شهرســازى و دانشــگاهى به موضوع پرداخته شده 
است و نشاندن تمام نقطه نظرات كنار هم براى تعيين 
محدوده يك شــهردارى، وقت شهردارى را در اجرا 

مى گيرد. 

ما به عنوان مشــاور، وظيفه كار مطالعات براى تعيين 
شــكل كار در تهيه نقشه ها را داشــتيم و با برگزارى 
جلسات متعدد ســعى كرديم نقطه نظرات را كنار هم 
قرار دهيم. نتيجه تمامى اين جلســات 4 پيشنهاد بود 

كه با اما و اگرهايى مواجه شد. 
شــكل گيرى شــهردارى منطقه مركزى يك پيشرفت 
براى شهر اســت ولى آيا منابع و نيروى انسانى كافى 

براى اداره اين شهردارى وجود دارد؟
اگر شــكل مديريت شــهرى با نگاه انسان محور در 
شهردارى همدان رقم بخورد، اين مهم جزو نخستين 
اتفاقات خوب در كشــور است؛ زيرا شكل شهردارى 
منطقه مركزى با شكل شهر كه در سال 1309 طراحى 
شــده است، همخوانى دارد. محدوده سال 1335 هيچ 
ربطــى به شــهردارى منطقه مركزى ندارد. تأســيس 
شــهردارى جديد با وزرات كشور است و قوانين آن 

نيز مشخص است.

 محمدرضا عراقچيان، كارشناس 
برنامه ريزى، معمارى و شهرسازى:
هدف منطقه جديد شهردارى 
نگه داشتن هويت شهر باشد

نبايد تعصبات سازمانى روى اصل قضيه تأثير بگذارد. 
در نقشــه همدان نشان داده شده اســت كه 4 منطقه 

تقريبا يكسان است. 
اگر قرار اســت كه بر اســاس تراكم جمعيت تصميم 
گرفته شــود، بايد نقشــه تراكم جمعيت بررسى شود 
و يك نقطــه را براى 50 هزار جمعيت درنظر بگيريم 
اما اگر هدف شــهردارى ايجاد يك منطقه جديد براى 
ارائه خدمات بهتر اســت، اختيار دارد كه هرجايى را 

به شهر اضافه كند. 
حاال كه قصد داريم يــك منطقه اضافه كنيم بايد يك 
هدف هم به آن بيفزاييم و آن نگه داشــتن هويت شهر 
است. همدان از دوران ابتدايى تاكنون 12 بار تخريب 
شده اســت، در جنگ تحميلى نيز بيش از ده درصد 
بافت همدان تخريب شــد. همه اينها ســبب آسيب 
به هويت كالبدى شــهر شده اســت. همدان بهعنوان 
قديمى ترين شــهر ايران يك هويت اجتماعى دارد و 
بايد اين هويت اجتماعى با محدوده قديمى و تاريخى 

حفظ شود. 
مبناى بافت از نظر ميراث فرهنگى نقشــه سال 1335

اســت. كه روى آن نقد وجود دارد، زيرا قسمت هايى 
از آن بايد حذف و قســمت هايى به آن اضافه شــود. 
بايد مطالعات به گونه اى انجام شــود كه هم به هدف 

مديريت بهتر شهرى و هم به حفظ بافت برسيم. 
متأســفانه تمام بســته هاى ميراث فرهنگى بسته هاى 
تنبيهى اســت. تصور ميــراث براى اينكــه آنچه در 

محدوده ســال 1335 است، يك نسخه يكسان داشته 
باشــد كامال غلط اســت. ضوابط ارتفاعى و منظرى 
فقط براى يك نقاط خاص بايد اجرا شــود. بايد كار 
را به گونه اى انجام دهيم كه هم نظر ميراث براى حفظ 
بافت و هم نظر شــهردارى براى مديريت بهتر شهرى 

اجرا شود. 
همه بايد تالش كنيم مديريت واحد شهرى راه بيفتد. 
شــهر ما در كنــار خدمات نياز بــه هويت و مباحث 
اجتماعــى و فرهنگى دارد و تنها وظيفه شــهردارى 

نيست، ميراث هم بايد در حوزه كالبدى وارد شود. 
دغدغه تمام مــردم اصالح روابط عمومى در شــهر 
است. بر اســاس خروجى اين نشســت، الزم است 

مطالعه اى مجدد روى گزينه ها انجام شود. 
 حميدرضا طبى مسرور، مسئول راه اندازى 

شهردارى بافت مركزى در همدان:
سياست هاى شهردارى با بافت 

تناقض ندارد

وزارت كشــور براى تأســيس شــهردارى در تمامى 
كالنشهرهاى كشــور بر افزايش مشاركت شهروندان، 
افزايش سرعت و اثربخشى عمليات اجرايى و خدمات 
شهرى، افزايش سرعت عمل و دقت نظر شهردارى در 
كنترل نظــارت و مديريت شــهر و همچنين افزايش 
تصميم گيرى هــاى گروهى تأكيد دارد كه اين افزايش 
وابستگى ميان گروهى سبب افزايش انسجام اجتماعى، 

فرهنگى و دينى مردم مى شود. 
در گذشته جامع نگرى كاملى وجود نداشت. زمانى 
مديريت  شهرســازى  و  معمارى  شــوراى عالى  كه 
مى كرد، شاهد ويرانى منطقه اى مثل جوالن بوده ايم. 
شــهردارى بــا اقداماتى نظيــر ترميم بناها نقشــى 
خــوب و كليدى حتــى فراتر از ســازمان ميراث 
فرهنگى داشته است و نمى توان فعاليت هاى ارزنده 
شهردارى را در كنار ميراث فرهنگى ناديده گرفت. 
سياست هاى شــهردارى با بافت تناقض ندارد و در 
كنار بحث درآمدى، بحث هاى اجتماعى و فرهنگى 
نيز مطــرح بوده اســت. موافقت هــاى اوليه براى 
تشــكيل شــهردارى جديد از وزارت كشور گرفته 
شــده اســت، برخالف اينكه اين محدوده مقياس 

جمعيت را نداشته است. 
ما بايد با كمك مشــاور، اطلس اين منطقه كه شــامل 
محله بندى و ناحيه بندى است را مشخص كنيم و يك 
مطالعه جامع فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و جمعيتى 
داشته باشــيم و از طرفى پيوست هاى درآمدى را نيز 
مدنظر بگيريم. محدوده بايد تصويب و مشخص شود 
و يك پيوستگى بين ارگان ها و مجموعه هاى ذى ربط 
وجود داشــته باشــد تا مصوبه كلى از وزارت كشور 

گرفته شود.

رحمانى:
شكل گيرى 
شهردارى 
منطقه مركزى 
يك پيشرفت 
براى شهر 
است

مالمير: 
در يك 
كالم، بايد 
كارشناسانه 
درباره شهر 
اظهارنظر 
كرد،

صوفى: 
 شهردارى 
متولى 
تاريخ، 
فرهنگ و 
مديريت 
شهرى 
است

عراقچيان:
مبناى 
بافت از 
نظر ميراث 
فرهنگى 
نقشه سال 
 1335
است كه 
روى آن 
نقد وجود 
دارد

طبى مسرور: 
موافقت هاى 
اوليه براى 
تشكيل 
شهردارى 
جديد از 
وزارت كشور 
گرفته شده 
است

محمد رحمانى 
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ور ب ن ي بر ر ن ب و ن ر
رسانه هاى محلى به عنوان زبان گوياى شهروندان، 

نقش 
بى نظيــرى 

امور،  ساماندهى  در 
مطابــق با خواســت و نياز 

مــردم دارند و اين جايــگاه به ويژه 
در مديريت شــهرى به دليل ارتباط مســتقيم 
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ق ب ه ه پي و ز رى بر بهر
نماينــدگان شــهروندان به شــمار مى روند، نقاط 

مرتفع  را  ضعــف 
سازند.

اهميت دادن مسئوالن شهرى 
اين  حامل  مى تواند  رســانه ها  به 
پيام باشــد كه مديريت شهرى تمايل 
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توضيحات رئيس كل بانك مركزى 
درباره نرخ سود بانكى

 عبدالناصر همتى، رئيس كل بانك مركزى عصر جمعه در صفحه 
اينستاگرام خود نوشت: كارشناسان اقتصادى در اين روزها چند نكته 
را برجســته كرده اند كه شايســته اســت توضيح الزم داده شود. اين 
كارشناســان، رشد نقدينگى ســال 98 و 3  ماهه نخست 99 را بسيار 
زياد مى دانند. رشــد پايه پولى سال گذشــته بيش از متوسط 50 سال 
اقتصاد بوده اســت. اما، برخالف كســرى بودجه قابل توجه دولت، 
فاصله چندانى با آن متوسط نداشته است و رشد 8/8 درصد آن در 3

ماهه نخســت سال99 نيز، چندان فاصله معنادارى با رشدهاى فصلى 
سال هاى گذشته ندارد.

وى افزود: البته رشد نقدينگى همواره يك پديده ساختارى در اقتصاد 
ايران بوده است. نكته  مهم اين است كه حجم نقدينگى موجود و حتى 
رشــد كنونى آن نمى تواند موجب آن تورم بااليى بشود كه پيش بينى 
مى كنند؛ زيرا بخشــى از همين نقدينگى موجود، براى تأمين كسرى 

بودجه استفاده خواهد شد.
همتى يادآور شد: در واقع فروش دارايى و انتشار اوراق دولت و تأمين 
مالى كسر بودجه از اوراق، به معنى استفاده از نقدينگى موجود اقتصاد 
اســت، بدون آنكه فشارى به پايه پولى وارد شــود. البته، الزم است 
سياســت هاى احتياطى كالن در بقيه بخش هاى اقتصاد كالن با دقت 
اعمال شــود تا از انباشت ريسك هاى سيستماتيك جلوگيرى شده و 
اقدامات ثبات ساز بانك مركزى خنثى نشود.وى ادامه داد: تا آنجايى كه 
به مديريت پولى و ارزى مربوط مى شود، مى توانم اين اطمينان را بدهم 
كه كسرى بودجه دولت قطعاً، بهتر از سال هاى پيش، مديريت مى شود 
و مسير اعمال سياســت پولى نيز، به سمت نرخ سودى پيش مى رود 
كه در بازار بين بانكى و در دامنه داالن كف و ســقف، كه از فردا بين 

13 و 22 درصد خواهد بود، توسط بانك مركزى مديريت مى شود.
رئيس كل بانك مركزى همچنين افزود: اميدوارم كارشناسان محترم با 
دقت و با مسئوليت شناســى الزم، با ارائه تحليل علمى اقتصاد، بانك 
مركزى را يارى كرده و از طرح مســائلى، كه ممكن اســت موجب 

سفته  بازى و يا تحريك انتظارات بشود، دورى كنند.

رئيس شوراى شهر: 
الحاق 3 روستا به همدان مشكل ساز 

شده است
 به گفته رئيس شوراى اسالمى شــهر همدان، الحاق 3 روستاى 
حسن آباد، قاسم آباد و على آباد به اين شهر بدون درنظرگرفتن مباحث 

كارشناسى و بررسى معايب و مزاياى آن مشكل ساز شده است.
كامــران گردان بيان كرد: اين وضعيت موجب افزايش چشــمگير و 
بى  رويه ساخت  وسازهاى غيرمجاز در اين مناطق شده و بايد هرچه 

سريع تر تعيين تكليف شود.
وى به ايرنا گفت: معتقديم تمامى ابعاد اين موضوع از جمله تأثيرات 
فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و زيست  محيطى براى شهر، شهروندان 
و روستاييان مورد بررسى قرار بگيرد و به استناد اين مطالعه، چنانچه 
مزاياى الحاق از معايب آن بيشــتر باشد شوراى شهر با الحاق اين 3

روستا موافق و در غير اين صورت مخالف است.
گردان بيان كرد: با وجود درخواســت هاى متعدد از مديران استانى 
مبنى بر لزوم بررسى كارشناسى در اين زمينه، توجهى نشد و نسبت 

به الحاق اين روستاها به شهر اقدام كردند.
وى افزود: هم اكنون نيز خواســتار تعييــن تكليف ضوابط موردنظر 
براى اين روســتاها به ويژه در ســاخت بنا  بر اساس قانون هستيم و 
تاكنون هيچ گونه بخشــنامه اى در اين باره به شــهردارى ارائه نشده 

است.
رئيس شوراى اســالمى شهر همدان خواستار اقدام استاندار در حل 
اين مشكل شــد و افزود: انتظار مى رود مديريت ارشد استان هرچه 
ســريع تر به اين مســأله ورود كرده و ضوابط ايــن الحاق را تعيين 

تكليف كند.
هيأت وزيران در نشســت تيرماه سال گذشــته در راستاى اصالح 
تقسيمات كشورى با الحاق چند روستا به شهر همدان موافقت كرد.

با تصويب هيأت وزيران در جلسه 23 تير 1398 به پيشنهاد وزارت 
كشور، روستاهاى حسن  آباد شورين، على  آباد پشت شهر و قاسم  آباد 
دهســتان هگمتانه بخش مركزى شهرســتان همــدان و مزرعه  ها و 

مكان  هاى تابع آنها به شهر همدان ملحق شدند.

اختصاص 20 ميليارد تومان براى واگذارى پروژه ها به 
بخش خصوصى

 آن طور كه رئيس سازمان برنامه و بودجه استان همدان اعالم كرد 20 ميليارد تومان اعتبار 
براى واگذارى پروژه ها به بخش خصوصى، اختصاص يافته است تا به عنوان مشوق حمايتي 

تخصيص يابد.
به گزارش فارس، سيد اسكندر صيدايى اظهار كرد: پروژه هايى كه امكان واگذارى به بخش 

بخصوصى دارند با مشوق حمايتى اين اعتبار واگذار مي شوند.
وى بيــان كرد: به دليل اهميت واگذارى پروژه ها به بخش خصوصى كميته اى متشــكل از 
اســتاندارى، سازمان برنامه و بودجه، اقتصاد و دارايى و دستگاه مربوطه هفته آينده تشكيل 

مى شود.رئيس ســازمان برنامه و بودجه اســتان همدان با تأكيد بر اينكه مشوق الزم براى 
واگــذارى پروژه ها به بخش خصوصــى وجود دارد، در ادامه گفت: هرگونه اســتخدام و 
به كارگيرى بايد صرفا با مجوز سازمان اداره استخدامى و دريافت تأييديه از سازمان برنامه و 

بودجه انجام گيرد تا مديريت نيروى انسانى به نحو احسن انجام شود.
وى با تأكيد به پيگيرى اعتبارات ملى با هماهنگى استاندار و مجمع نمايندگان استان از سوى 
مديران افزود: افتخار داريم نمايندگان استان در كميسيون هاى مهم و با اهميت قرار گرفته اند 
و اين مى تواند براى پيشــبرد اهداف استان مؤثر باشد.صيدايى گفت: بر اساس قوانين، فلسفه 
وجودى اعتبارات توازن اين است كه اگر شهرستان هايى در شاخص هاى مختلف از ميانگين 
كشور پايين تر هستند، اعتباراتى داشته باشند تا به ميانگين كشور برسند.وى با بيان اينكه سازمان 
برنامه بودجه كشور براى تمام شهرستان هاى كشور ميانگينى را مشخص كرده است، افزود: 

در جدول تصوير كالن بودجه اســتان، اعتبارات مختلف عنوان شده و رديف قانون استفاده 
متوازن از امكانات كشــور در سالجارى 152 ميليارد تومان اعتبارات استانى ابالغ شده است. 
رئيس سازمان برنامه و بودجه استان  گفت: در توزيع اعتبارات استانى با استفاده از دستورالعمل 
توزيع اعتبارات متوازن كه چند روز پيش به استان ابالغ شد، بر اساس شاخص هاى ميانگين 
كشورى در برنامه هاى مختلف اعتبارات بين شهرستان ها توزيع شده و در مجموع اعتبارات 
برنامه هاى مختلف اعتبارات شهرستان مشخص شده است. وى بيان كرد: سهم شهرستان همدان 
از اعتبارات متوازن امسال 30 ميليارد و 400 ميليون تومان، مالير 16 ميليارد و صد ميليون تومان، 
نهاوند 19 ميليارد و 700 ميليون تومان، تويســركان 9 ميليارد و 400 ميليون تومان، اسدآباد 9 
ميليارد و 600 ميليون تومــان، رزن 6 ميليارد و 400 ميليون تومان، درگزين 5 ميليارد و 600 

ميليون تومان، فامنين 8 ميليارد تومان، بهار 7 ميليارد و 500 ميليون تومان بوده است.

آگهى مزايده فروش خودروهاى سوارى يك مرحله اى

اداره كل تبليغات اسالمى استان همدان

ضمانت بانكىمبلغ سپرده نقدىقيمترنگسال ساختنوع خودرورديف
1EF7 10٪ قيمت 10٪  قيمت پيشنهادى1,280,000,000خاكسترى متاليك1396دنا

پيشنهادى
2EF7 10٪ قيمت 10٪ قيمت پيشنهادى1,08,000,000خاكسترى متاليك1394دنا

پيشنهادى
10٪ قيمت 10٪ قيمت پيشنهادى940,000,000مشكى متاليك1393ليفان 3620221800

پيشنهادى

 اداره كل تبليغــات اســالمى اســتان همــدان پيــرو مجــوز شــماره 1399300/35444 مورخــه 99/03/07 معــاون محتــرم توســعه مديريت و پشــتيبانى 
ســازمان تبليغــات اســالمى كشــور و نظريــه قيمــت گــذارى كارشــناس رســمى دادگســترى شــماره 38/99 مورخــه 99/04/07 در نظــر دارد از طريق 

مزايــده عمومــى تعــداد 3 دســتگاه خــودرو ســوارى را طبــق جــدول ذيــل بــه باالتريــن قيمــت پيشــنهادى به فــروش برســاند.
 لــذا بــه هميــن جهــت متقاضيــان مى تواننــد همــه روزه در ســاعات ادارى از تاريــخ 1399/04/15 لغايــت 1399/04/30 جهــت بازديــد خــودرو بــه 
آدرس: همــدان - ميــدان فلســطين - ابتــداى خيابــان خبرنــگار - اداره كل تبليغــات اســالمى اســتان همــدان مراجعــه نماينــد و در صــورت تمايــل 

اقــدام بــه تهيــه اســناد مزايــده نماينــد. 
الف) جدول مشخصات خودروها: 

ب) نحوه و شرايط شركت در مزايده:
1- تهيه پاكت (الف) و (ب) با مراجعه به واحد حقوقى اداره كل تبليغات اسالمى استان همدان و تحويل پاكت به واحد حقوقى

2- تسليم ضمانت نامه بانكى/واريز مبلغ سپرده نقدى به صورت فيش بانكى براى خودروهاى مورد مزايده به شماره 
حساب جام 412338/18   نزد بانك ملت، شناسه واريز 330008017121 و تحويل فيش بانكى به واحد حقوقى 

3- متقاضى بايداصل ضمانت نامه بانكى/ فيش واريزى سپرده به همراه مدارك شناسايى اشخاص حقيقى و حقوقى را در پاكت (الف) و فرم تكميل شده 
پيشنهاد قيمت شركت در مزايده را در پاكت (ب) به صورت سربسته و الك ومهر شده حداكثر تا ساعت 12 روز دوشنبه 99/04/30  به نشانى همدان - 

ميدان فلسطين - خيابان خبرنگار- اداره كل تبليغات اسالمى استان همدان - واحد حقوقى تحويل و رسيد دريافت نمايد. 
4- خودروهاى مورد مزايده به باالترين قيمت پيشنهادى در روز مزايده بصورت حضوري به فروش خواهند رسيد. 

( تبليغات اسالمى بنا به تشخيص خود در رد يا قيول پيشنهادات مخير است. )
5- پاكت ها در همان روز مورخه 99/04/30 رأس ساعت 13 در محل فوق الذكر بازگشايى و باالترين قيمت اعالم شده حضورى برنده مزايده خواهد شد. 

6- برنده مزايده مى بايست پس از اعالم برنده شدن ظرف مهلت 2 روز قيمت پيشنهادى خود را به حساب اعالمى فوق واريز نمايد.
7- برنده مزايده پس از واريز مبلغ كل به حساب پيشنهادى ظرف مدت 2 روز پس از واريز نسبت به فك پالك و انتقال قطعى سند خودروها به نام خود 

اقدام نموده و خودرو را به همراه مدارك تحويل مى گيرد.
8- هزينه هاى آگهى و كارشناس قيمت گذارى به عهده برنده مزايده مى باشد.

9- سپرده شركت در مزايده افرادى كه پس از برنده شدن انصراف دهند به نفع تبليغات اسالمى ضبط خواهد شد. 
10- در صورت صالحديد تبليغات اسالمى پس از انصراف نفر اول، نفر دوم را به عنوان برنده مزايده اعالم خواهد كرد. بنابراين سپرده نفر دوم حداكثر تا 
يك ماه پس از اعالم برنده شدن نفر اول نزد سازمان باقى خواهد ماند. ضمنًا در صورت برنده شدن و انصراف نفر دوم سپرده ايشان نيز به نفع تبليغات 

اسالمى ضبط خواهد شد. 
11- سپرده ساير افرادى كه در مزايده برنده نشوند حداكثر تا يك ماه بعد از بازگشايى پاكات به شماره حساب اعالم شده توسط آن ها در فرم شركت 

در مزايده واريز خواهد شد. 
12- به پيشنهادات مخدوش، مبهم و يا كمتر از قيمت پايه ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

13- متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند در ساعات ادارى با شماره تلفن هاى  2-34222300  اداره كل تبليغات اسالمى استان همدان- واحد 
نقليه تماس بگيرند. 

(م الف 492)

 در طــرح تفصيلــي همدان 
بايد يكســري از مناطــق براي 
آپارتمان ســازي و يكســري از 
خانه هاي  ســاخت  براي  مناطق 
وياليي مشــخص شود اما هنوز 

اين اتفاق نيفتاده است.
رئيس انجمن انبوه ســازان استان 
همدان با انتقاد از نبود پهنه بندى 
در طرح تفصيلى همدان، گفت: 
همــدان  مشــكالت  از  يكــى 
تفصيلى  طــرح  كه  اســت  اين 
شــهر همدان پهنه بندى نشــده 
به طورى كــه تفكيــك آپارتمان 
نگرفته  صــورت  تك واحدى  و 

است.
محمدصادق پارســامهر افــزود: طبق اصول 
شهرســازى، بايد نقاطى را براى ويالســازى 
و نقاطــى براى برج ســازى درنظــر گرفت؛ 
بنابراين بايد در شهر همدان مناطقى را فقط به 
خانه هاى وياليى اختصاص داد كه متأسفانه در 

طرح تفصيلى شهر مغفول مانده است.
وى با بيان اينكه بايد در قسمت جنوب شهر 
همدان زمين ايجاد كنيم، به ايسنا گفت: جنوب 
شهر همدان به باغات و كوه ختم مى شود كه 
بايــد در ايــن مناطق هم زمين ايجاد شــود، 
انجام  درستى  سياست گذارى  اگر  به طورى كه 

شــود در ده ســال آينده مى توانيم باغات را 
تفكيك كنيم.

رئيس انجمن انبوه ســازان اســتان همدان با 
تأكيد بر اينكه بايد با ايجاد فضاى سبز، باغات 
درون شهر تفكيك شوند، گفت: ما هم دلمان 
نمى خواهد فضاى سبزى از بين برود اما وقتى 
در طرح تفصيلى شهر اين باغات در محدوده 

شهر قرار دارد بايد تعيين تكليف شوند.
وي در ادامــه بــا تأكيــد بر اينكــه عرضه 
مســكن از تقاضا عقب مانده است، گفت: 
براى بهبود وضعيت مســكن هيچ راهى جز 

افزايش عرضه نداريم.
پارسامهر با اشاره به اينكه مجتمع هاى برجى 
ازنظر هزينه به نفع دولت اســت، اظهار كرد: 
هرچه مسكن سازى در سطح پيش برود قطع 
به يقين هزينه اى كه براى دولت دارد، بيشــتر 
است به طورى كه هزينه هاى خدمات زيربنايى 
خانه هاى تــك واحدى بيش از برج ســازى 

است.
وى با بيــان اينكه يكــى از نمونه هاى موفق 
برج ســازى در همدان مجتمــع 600 واحدى 
ســعيديه اســت، تصريح كرد: اين مجتمع ها 

در 11 طبقه ســاخته شــده و هر 
بلــوك 30 تا 40 خانوار را در خود 
جاى داده اســت و با وجود اينكه 
20 ســال از ســاخت آن مى گذرد 
محوطه سازى  و  سرپاست  همچنان 

و پاركينگ سازى مناسبى دارد.
پارســامهر بــا تأكيد بر ســاخت 
مجتمع هــاى برجــى در نقاطــى 
كــه زمين مناســب وجــود دارد، 
خاطرنشــان كرد: به طــور مثال در 
بلوار آيــت ا... نجفى مى توان نمونه 
موفقى از برج سعيديه را ايجاد كرد 

و استقبال هم مى شود.
رئيس انجمن انبوه ســازان اســتان 
همدان بيان كــرد: اگر دولت زمين 
در اختيار انبوه سازان قرار دهد، مى توانيم يك 
نمونه موفق از مجتمع هاى برجى را در همدان 

بسازيم.
 در طرح تفصيلى همدان 
پهنه بندى انجام نشده است

وى با تأكيد بر اينكه بــراى بهبود وضعيت 
مســكن همــدان جــز عرضه هيــچ راهى 
نداريم، يادآور شد: به گفته فرماندار همدان 
هستند  ســاكنان همدان مستأجر  يك چهارم 
كه يكى از داليــل آن عقب بودن عرضه از 

تقاضاست.

رئيس انجمن انبوه سازان استان همدان مطرح كرد

برج سازي در همدان كم هزينه تر است
■ در جنوب شهر همدان زمين ايجاد شود

■ مناطقي از شهر همدان براي آپارتمان و مناطقي هم براي ويالسازي تعيين شود

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

از كليه شركتها، هتل ها و رستورانهاي واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت بعمل مي آيد از تاريخ 99/04/12 نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) اقدام نمايند . الزم بذكر است كليه مراحل اين مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا بارگذاري اسناد و ارائه پيشنهاد مناقصه 
گران و بازگشائي پاكت ها از طريق درگاه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد . همچنين تهيه و تحويل فيزيكي پاكت الف در آخرين مهلت تحويل 
پيشنهادها به آدرس همدان ، ميدان آرامگاه بوعلي سينا ، جنب شركت مخابرات استان ، شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان (دبيرخانه كميسيون مناقصات) 

الزامي مي باشد .   
* به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است . 
مدت قرارداد يك سال شمسى از تاريخ 99/05/01 لغايت 1400/04/31  مي باشد .

شرايط متقاضي و مدارك الزم : 
■  بارگذاري گواهي تأييد صالحيت معتبر از اداره كار و امور اجتماعي در خصوص امور آشپزخانه و رستوران (جهت شركت ها)

■  بارگذاري پروانه كسب و تأييديه از صنف مربوطه در زمينه امور آشپزخانه و رستوران (جهت رستورانها ، تاالرها و هتل ها)
■  بارگذاري گواهينامه تائيد صالحيت معتبر ايمني صادره از سازمان تعاون ، كار و رفاه اجتماعي (براي كليه شركت كنندگان در مناقصه) 

■   بارگذاري تصوير كارت ملي و شناسنامه مدير عامل و اعضاء هيأت مديره شركت ، تصوير صفحات اساسنامه شركت ، آگهي تأسيس شركت به همراه آخرين تغييرات 
آن ثبت شده در روزنامه رسمي ، كد اقتصادي (جهت شركتهاي پيمانكاري) 

■  بارگذاري تصوير كارت ملي و شناسنامه مديريت رستوران ، تاالر و يا هتل (جهت رستورانها ، تاالرها و هتل ها)
■  بارگذاري تصاوير قراردادهاي انجام كار مشابه و تصاوير رضايت نامه از كارفرمايان در خصوص كيفيت پيمانهاي قبلي و جاري با ساير ادارت و ارگانها (حدأقل دو مورد) 
توضيح اينكه جهت بارگذاري تصوير قراردادها صرفاً صفحه مربوط به موضوع قرارداد ، صفحه مربوط به مبلغ قرارداد و صفحه امضاء طرفين قرارداد كافيست . (اصل يا 

برابر اصل شده بصورت رنگي)
  (مضافاً اينكه مناقصه گزار مختار خواهد بود نسبت به استعالم عملكرد شركت كنندگان در مناقصه از ادارات و ارگانهاي مربوطه اقدام و از نتيجه آن در ارزيابي مناقصه 

استفاده نمايد. همچنين در صورت داشتن قرارداد انجام كار مشابه با مناقصه گزار ، بارگذاري رضايت نامه در تمام قراردادهاي منعقده با كارفرما الزامي مي باشد)
■  بارگذاري گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي صادره از سازمان امور مالياتي و مفاصا حساب تأمين اجتماعي قراردادهاي قبلي(جهت شركتهاي پيمانكاري) 

■  بارگذاري گواهي امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمي براي فرد يا افرادي كه طبق اساسنامه شركت و آگهي آخرين تغييرات (چاپ شده در روزنامه رسمي) مجاز 
به امضاء اسناد تعهدآور مي باشند و همچنين براي مديريت رستوران ، تاالر و هتل 

* توضيح اينكه تأمين اعتبار گواهينامه هاي مورد اشاره در بندهاي فوق در طول مدت فرآيند تشريفات برگزاري مناقصه و اجراي كار ، الزم و بر عهده         شركت 
كننده در مناقصه مي باشد

■  كليه صفحات اسناد مناقصه و مدارك خواسته شده بايد به امضاء و مهر فرد مجاز طبق اساسنامه شركت و آخرين تغييرات آن و يا صاحب مجوز فعاليت رستوران ، 
تاالر و يا هتل برسد . 

در صورت اعالم مناقصه گزار ، ارائه اصل و يا تصاوير برابر اصل شده كلي مدارك فوق (در دفاتر اسناد رسمي) از سوي شركت كنندگان در مناقصه الزامي است . 
■  ضمناً بازگشائي پاكتها با حدأقل يك شركت كننده در مناقصه انجام خواهد شد . 

* مسئوليت صحت و سقم مستندات ارائه شده بر عهده مناقصه گر مي باشد و در صورت مغايرت و اثبات خالف آن ، عواقب بعدي بر عهده مناقصه گر مي باشد . سپرده 
شركت در مناقصه شركتهايي كه در سطح كليه شركتهاي تابعه وزارت نفت ممنوع المعامله مي باشند ، در صورت شركت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد 

گرديد . ضمناً به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از مهلت مقرر واصل گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
الزم بذكر است مناقصه گر بايستي داراي سالن غذاخوري مناسب بوده و يا نسبت به معرفي سالن غذاخوري مورد تأييد مناقصه گزار جهت فراگيران دوره هاي آموزشي 

و مأمورين اين شركت اقدام نمايد .
  مناقصه گران محترم در صورت لزوم مي توانند با شماره تلفن 38262140-081 داخلي 189 و 126 تماس حاصل نمايند.

                              تاريخ انتشار آگهي نوبت اول : 99/04/12- تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم : 99/04/15

مناقصه گزار : شركت پخش فرآورده هاى نفتى ايران - منطقه همدان
مبلغ تضمين فرآيند مبلغ برآورد اوليه (ريال)موضوع مناقصه

ارجاع كار (ريال)
مهلت دريافت اسناد 

از سامانه ستاد
مهلت بارگذاري اسناد در 

سامانه ستاد
تاريخ بازگشائي تاريخ جلسه توجيهي

پاكات

تهيه ، طبخ و 
توزيع غذاي گرم 
كاركنان عملياتي 
منطقه همدان

11/839/264/100591/963/205
از تاريخ 99/04/12 

لغايت
99/04/18 

تا ساعت 14 روز  شنبه 
مورخ 99/04/28

ساعت 10 صبح روز 
چهارشنبه 

مورخ 99/04/25
  در سالن جلسات 
ستاد منطقه همدان

ساعت 10 صبح 
روز يكشنبه 

مورخ 
99/04/29

نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرين آئين نامه تضمين معامالت دولتي مصوبه هيئت محترم 
وزيران با اعتبار سه ماهه از زمان پايان مهلت بارگذاري اسناد در سامانه و حدأقل تا تاريخ 99/07/29 (توضيح اينكه ضمانت نامه پست بانك قابل پذيرش نمي 

باشد) و يا واريز سپرده نقدي به حساب شماره 9200030173 بانك ملت شعبه جهان نما و با شناسه واريز 30126  به مبلغ مندرج در جدول فوق مي باشد . 

1703. 1399 دوم
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آگهى تحديد حدود اختصاصى اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 
ــراى  ــأت اول در اج ــماره 139860326006001844 - 1398/12/10 هي ــر رأى ش براب
ــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــى اراضــى و  مــاده 13 آييــن نامــه اجرايــى قان
ســاختمان هــاى فاقــد ســند رســمى نظــر بــه اينكــه تحديــد حــدود پــالك 20 
اصلــى واقــع در بخــش چهــار ماليــر بــه عمــل نيامــده تحديــد حــدود اختصاصــى 

رقبــه ذيــل بــه شــرح ذيــل در محــل انجــام خواهــد شــد:
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــااله ب ــد ماش ــه فرزن ــدى طائم ــور محم ــه ن ــم فاطم خان
1850صــادر از ماليــر ششــدانگ اعيانــى بانضمــام هشــتاد و هشــت شــعير مشــاع 
ــالك 20  ــع قســمتى از پ ــه مســاحت 95/35 مترمرب ــاب ســاختمان ب عرصــه يكب
اصلــى اراضــى جعفرآبــاد واقــع در بخــش چهــار ماليــر خريــدارى از مالك رســمى 

امامقلــى صفــارى و اســماعيل صفــارى محــرز گرديــده اســت.
(روز يكشنبه 1399/05/05 ساعت 9 صبح)

ــون ثبــت  ــاده 15 قان ــر م ــون ثبــت و قســمت اخي ــاده 14 قان ــه اســتناد م ــذا ب ل
بــه صاحبــان امــالك و مجاوريــن رقبــه يــاد شــده اخطــار مــى شــود كــه در روز 
و ســاعت مقــرر در آگهــى در محــل حضــور يابنــد چنانچــه هــر يــك از صاحبــان 
ــا حــدود  ــا در محــل حضــور نداشــته باشــند ب ــى آنه ــده قانون ــا نماين امــالك ي
ــه  ــى ب ــد. واخواه ــد ش ــدود خواه ــد ح ــن تحدي ــوى مجاوري ــده از س ــار ش اظه
حــدود و حقــوق ارتفاقــى برابــر مــاده 20 قانــون ثبــت اســناد و امــالك از تاريــخ 

تحديــد حــدود بــه مــدت 30 روز پذيرفتــه خواهــد شــد.(م الــف126)
تاريخ انتشار: 1399/04/15

محمدرضا امينى 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

برابــر رأي شــماره 13996032600800076 هيــأت موضــوع قانــون تعييــن تكليــف 
ــد ســند رســمي مســتقر در واحــد  وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق
ثبتــي شهرســتان رزن تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى مازيــار زمانــى 
فرزنــد منصورعلــى بــه شــماره شناســنامه 8114 صــادره از همــدان دريــك قطعــه 
ــي  ــالك 176 اصل ــع پ ــاحت 122842 مترمرب ــه مس ــى زار ب ــي آب ــن مزروع زمي
ــك رزن  ــت مل ــوزه ثب ــدان ح ــش 5 هم ــع در بخ ــدوز واق ــتاى گن ــى روس اراض
ــى قســمتى از  ــه زمان ــاى احســان ال ــك رســمى آق ــا واســطه از مال ــدارى ب خري
مســتثنيات مالكيــن اوليــه محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد 
از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره 
تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت 
انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهد شــد. (م الــف144)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/04/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/30

رضا شيرخانى خرم 
 رئيس ثبت اسناد و امالك رزن

آگهى تاسيس، تغييرات شركت
ــركت  ــدار ش ــارى پاي ــد معم ــاور رون ــان مش ــركت مهندس ــرات ش ــى تغيي آگه
ســهامى خــاص بــه شــماره ثبــت 10703 و شناســه ملــى 10820105162 بــه اســتناد 
ــل  ــات ذي ــورخ 1398/11/20 تصميم ــاده م ــوق الع ــى ف صورتجلســه مجمــع عموم
اتخــاذ شــد. : -1 موضــوع شــركت بــه شــرح ذيــل تغييــر يافــت و مــاده مربوطه در 
اساســنامه اصــالح گرديــد: انجــام مطالعــات و تهيــه طرحهــاى مقدماتــى، مرحلــه 
اول و دوم مديريــت مصــرف انــرژى و نظــارت بــر اجــرا و اجــراى كليــه واحدهــا و 
ــه هــا، مراكــز  مجموعــه هــاى مسكونى،ســاختمان هــاى ادارى ،صنعتــى و كارخان
مخابراتى،پســتى مكانيــزه انجــام مطالعــات و تهيــه طرحهــاى مقدماتــى، مرحلــه 
ــروژ ه  ــه پ ــراى كلي ــرا و اج ــر اج ــارت ب ــرژى و نظ ــت مصــرف ان اول و دوم مديري
هــاى آموزشــى و تحقيقاتى،مراكز تربيتى،ورزشــى،اماكن مذهبى،ســياحتى،فرهنگى 
و هنــرى و بهداشــتى و درمانــى و آزمايشــگاهها انجــام مطالعــات و برنامــه ريــزى 
و تهيــه طرحهــاى توســعه و عمــران و حــوزه نفــوذ و تفضيلــى شــهرها، طرحهــاى 
ــزى  ــه ري ــه و برنام ــن مطالع ــازى و همچني ــاده س ــاى آم ــهرى، طرحه ــادى ش ه
ــهرى،  ــم ش ــاغل مزاح ــع و مش ــاماندهى صناي ــهرى، س ــى ش ــهاى تاريخ بخش
طرحهــاى حفاظــت شــهرها در برابــر حــوادث (آتــش ســوزى، زلزلــه وســيل)، زيبا 
ــى پــس ازاخــذ مجوزهــاى  ــزوم قانون ــوارد درصــورت ل ســازى شــهرى(دركليه م
الزم). -2 تعــداد اعضــاء هيــأت مديــره از3 نفــر بــه 4 نفرافزايــش يافــت و مــاده 

مربوطــه اساســنامه اصــالح گرديــد.
(902531)

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

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه  4040177673 ب ــماره شناس ــينى داراى ش ــد حس ــاى محم آق
دادخواســت كالســه 111/123/99ش از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت 
ــه شــماره  ــه حســينى ب ــه شــادروان حبيــب ال ــح داده ك ــن توضي ــوده و چني نم
ــدرود زندگــى  ــگاه دائمــى خــود ب ــخ 99/02/10 در اقامت شناســنامه  5214 در تاري
ــى  ــى گواه ــه: 1-متقاض ــت ب ــر اس ــى منحص ــوت آن متوف ــه حين الف ــه ورث گفت
ــينى  ــد حس ــى، 2-امي ــر متوف ــر پس ــوق الذك ــخصات ف ــا مش ــت ب ــر وراث حص
ــد 1364  ــار متول ــادره از به ــنامه 154 ص ــماره شناس ــه ش ــه ب ــب ال ــد حبي فرزن
ــه شــماره شناســنامه  ــه ب ــد حبيــب ال ــى، 3-ســميرا حســينى فرزن پســر متوف
ــميه حســينى  ــى، 4-س ــر متوف ــد 1369 دخت ــار متول ــادره از به 4040136845 ص
ــد 1365  ــار متول ــادره از به ــنامه 1103 ص ــماره شناس ــه ش ــه ب ــب ال ــد حبي فرزن
دختــر متوفــى، 5-ســپيده حســينى فرزنــد حبيــب الــه بــه شــماره شناســنامه 
ــينى  ــا حس ــى، 6-روي ــر متوف ــد 1375 دخت ــار متول ــادره از به 4040294416 ص
ــد 1367  ــار متول ــادره از به ــنامه 1080 ص ــماره شناس ــه ش ــه ب ــب ال ــد حبي فرزن
ــه شــماره شناســنامه  ــه ب ــد حبيــب ال دختــر متوفــى، 7-طاهــره حســينى فرزن
4040235215 صــادره از بهــار متولــد 1373 دختــر متوفــى، 8-تــوران منتــى فريد 
فرزنــد رجبعلــى بــه شــماره شناســنامه 936 صــادره از بهــار متولــد 1348 همســر 
متوفــى والغيــر. اينــك با انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يك 
نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي 
نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال 

ــف 190) گواهــي صــادر خواهــد شــد. (م ال
حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان تجديد مناقصه هاى عمومى يك مرحله اى 
  نوبت دوم

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار اجراى پروژه هاى ذيل  بر اساس فهارس 
بهاى سال 1399 را به پيمانكاراني كه داراى گواهينامه صالحيت معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در رشته آب (حداقل پايه 5) 
و گواهينامه صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى با سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اوليه ٪25 
مبلغ برآوردي مناقصه و تحويل موقت يا قطعي همان پروژه و نيز دو رضايت نامه از باالترين مقام دستگاه اجرايي در كارهاي مرتبط پيشين 
طي 5 سال گذشته باشند(جهت دارندگان رتبه 5 )، از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) واگذارنمايد .كليه مراحل برگزارى 
آدرس به  دولت(ستاد)  الكترونيكى  تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  پاكات  بازگشايى  و  پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه 
 www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت 

گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
* تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1399/04/14

* هزينه خريد اسنادمناقصه: مبلغ   500،000 ريال است كه ميبايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب 
و فاضالب استان همدان از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.
* مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1399/04/14 لغايت 1399/04/19 تاپايان وقت ادارى.

*آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1399/04/30 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)
* تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/04/31 سالن جلسات مناقصه گزار.

* مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين 
معامالت دولتى به شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/09/22  ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در 
سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/04/30 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان 

به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
نشانى مناقصه گزار: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال-  شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 

7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 41934-021   دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768

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

 شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي براي پيمانكار نخواهد داشت.

شماره 
شماره فراخوانموضــــــــــــــوعمناقصه

مبلغ برآورد(ريال)در سامانه ستاد
مبلغ تضمين شركت 

در فرآيند ارجاع 
كار(ريال)

ساعت بازگشايى

209900700100002210,761,657,879538,082,8949تجهيز، فنس كشى و نصب سيستم حفاظتى مجتمع جنت آباد شهرستان اسدآبادع/99/114-1

اجراى خط انتقال، اصالح شبكه، فنس كشى، نصب شيرآالت، ساخت حوضچه و ساخت اتاقك ع/99/115-1
209900700100002322,266,040,6391,113,302,0329:30كلرزنى مجتمع آبرسانى تخت شهرستان رزن 

209900700100002413,081,418,106654,070,90510اجراى شبكه داخلى آب شرب روستاى تفريجان مجتمع سنگستان شهرستان همدان ع/99/116-1

شركت آب و فاضالب استان همدان

طالب و افرادى كه دغدغه  فرهنگى دارند به 
محيط هاى ورزشى و تفريحى بيشتر توجه كنند

 امــام جمعه همــدان گفت: طــالب و افراد دغدغه منــد فرهنگى در 
محيط هاى ورزشــى و تفريحى حضور فعال داشــته و بيشتر به آن اماكن 
توجه كنند. به گزارش تسنيم، حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى 
در ديدار با جمعى از قهرمانان رشته هاى ورزشى و طالب ورزشكار با اشاره 
به اهميت حضور قشر مذهبى در اماكن تفريحى، اظهار كرد: طالب مدرسه 
زنگنه بنيان گذار مراسمى بودند كه شب هاى جمعه در ميدان ميشان برگزار 

مى شد و اين مراسم تا امروز نيز داير است.
وى افزود: اين حركت فرهنگى طالب و حضور در ميدان ميشان، داراى آثار 

مثبتى بود كه برخى آسيب ها را از اين اماكن دور مى كرد.
امام جمعه همدان با بيان اينكه ورود در عرصه ورزش انسان را از آسيب هاى 
اجتماعى دور خواهد كرد، گفت: كمتر ورزشــكارى را مى توان نام برد كه 
دچار اعتياد شده است؛ بنابراين به همين دليل است كه رهبر معظم انقالب 
نيز بر مسأله ورزش بسيار تأكيد دارد، زيرا در شرايط فعلى انجام ورزش هم 

در بحث سالمت جسم و هم سالمت روان تأثيرگذار است.
نماينده ولى فقيه در استان همدان تصريح كرد: گله مندى هاى فراوانى در 

بحث كوه نوردى و محيط زيست وجود دارد كه الزم است افرادى كه داراى 
نگاه و دغدغه فرهنگى هســتند به ايــن حوزه ها ورود كنند و توجه جدى 
داشته باشــند. وى با تأكيد بر اينكه مسائل اينچنينى اصالتى فرهنگى و 
اسالمى دارد، گفت: اگر طالب و جامعه فرهنگى ما در اين حوزه ورود نكند، 
عده اى با عملكرد خود به اين محيط ها آسيب مى زنند. شعبانى با قدردانى 
از ســمن هايى كه در موضوع مســائل محيط زيســتى و كوه نوردى فعال 
هســتند، مطرح كرد: با وجود آنكه در استان نگاه هاى فرهنگى وجود دارد، 
اما خألهايى نيز احساس مى شود كه الزم است اقشار مذهبى و كسانى كه 

دغدغه فرهنگى دارند نسبت به آن ورود پيدا كنند.

مدير: مسلم مخفى
خبرنگاران: رقيه وحدتيان- ســميه 
مظاهرى- اكــرم گوهريان - فائزه 

محمدى- اميرحسين اذكايى
آدرس: خيابان شهدا ميدان پروانه ها 
به ســمت چاپارخانه ســمت چپ 
بن بست جانباز - تلفن: 32660364

گزارش تسنيم از روايت روزهاى سخت بيماران 
مبتال به كرونا در همدان

شايد براى شما هم 
اتفاق بيفتد

 برخــى بيمــاران مبتال به كرونا پس از گذشــت 
روزهاى طوالنى از دوره بيمارى شــان هنوز سالمتى 
كامل خود را به دســت نياورده و روزهاى ســختى را 

سپرى مى كنند.
به گزارش تسنيم، بيش از 4 ماه از پيدا شدن نخستين 
رد پــاى ويروس كرونا در همــدان مى گذرد و اينك 
روزانه بيش از 40 نفر در اســتان به اين بيمارى مبتال 
مى شوند. اگرچه پزشكان و متوليان بهداشت و سالمت، 
تنها راه پيشــگيرى از ابتال به اين بيمارى خطرناك را 
رعايت توصيه هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى 
مى دانند ولى متأســفانه بخش بزرگى از مردم نسبت 
به رعايت پروتكل هاى بهداشتى و ماندن در قرنطينه 
بى توجه شده و برخى نيز اقدام به برگزارى ميهمانى و 

مجالس عروسى و ترحيم مى كنند.
از روزهاى اخير شــاهد افزايش مــوارد مثبت كرونا 
در استان هستيم. بر اســاس تحقيقات به عمل آمده 
منشــاء افزايش آمار مبتاليان مربــوط به حضور در 
دورهمى هاى خانوادگى و مجالس گزارش شده است.

 دورهمى هاى خانوادگى
ورودى بيمارستان ها را افزايش داد

رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: حضور در 
دورهمى هاى خانوادگى و برگزارى مراســم عروسى و 

ترحيم سبب افزايش آمار كرونا در استان شده است.
رشــيد حيدرى مقدم در گفت وگو با خبرنگار تسنيم، 
اظهار كرد: از روزهاى اخير شاهد افزايش بار مراجعات 
مردم به مراكز درمانــى و افزايش تعداد نتايج مثبت 

تست بيماران مشكوك به كرونا هستيم.
وى با بيان اينكه تاكنون يك هزار و 616 نفر از مردم 
اســتان به ويروس كرونا مبتال شــدند، تصريح كرد: 
متأســفانه 166 بيمار مبتال به كرونا نيز جان خود را 

از دست داده اند.
وى بــا بيان اينكه در شــرايط فعلى برگزارى هرگونه 
دورهمــى و ميهمانــى را خطرنــاك و ممنوع اعالم 
مى كنم، تصريح كــرد: براى كنتــرل و مهار كنترل 

نيازمند همكارى همه جانبه مردم هستيم.
يك خانم 38 ســاله و مبتال بــه كرونا گفت: «برادرم 
كارمند دادگسترى اســت و به دليل شرايط شغليش 

دائم با افرادى در قم در ارتباط است.»
وى افــزود: «در مــاه گذشــته بــرادرم احســاس 
سرماخوردگى خفيف داشت، اما به دليل ترس از كرونا 
و حساســيت موضوع به پزشك مراجعه كرد. پزشك 
با شــك بر اينكه ممكن است برادرم مبتال به كروناى 
خفيف شده باشد از او خواست تا حداقل يك هفته در 

منزل استراحت كرده و به محل كارش نرود.»

اين بيمار مبتــال به كرونا گفــت: «گمان مى كرديم 
كروناى خفيف ترسناك نيســت و امكان ندارد بيمار 
بتواند افراد ديگر را هم مبتــال كند، بنابراين به خود 

سختى نداده و زندگى عاديمان را داشتيم.»
او افــزود: «3 روز پس از اســتراحت برادرم در منزل، 
متوجه بى حالى شــديد و تنگى نفس در پدرم شديم، 
پس از گذشت چند ساعت تب شديد امانش را بريد و 

مجبور شديم به بيمارستان منتقلش كنيم.»
اين شــهروند همدانــى ابراز كرد: «حــال پدرم به 
اندازهاى وخيــم بود كه اميدى بــه زنده ماندنش 
نداشتيم، او را در بيمارســتان سينا بسترى كردند 
و از ديگر اعضاى خانواده خواســتند تا 14 روز خود 

را قرنطينه كنند.»
اين بيمار افزود: «هنوز چند ســاعتى از بسترى شدن 
پدرم نگذشته بود كه خودم هم دچار تب و حالت تهوع 
شديد شدم. با خود گفتم اين عالئم مربوط به خستگى 
و استرس ناشــى از بدحالى پدرم است و با استراحت 

حالم بهتر مى شــود. اما هرچه زمان مى گذشت عالئم 
بيشترى در من بروز مى كرد.»

وى گفــت: «من هم بــه بيمارســتان مراجعه كردم 
و تست هاى تشــخيصى برايم انجام شــد و به عنوان 
مشــكوك به كرونا بسترى شــدم و فرداى همان روز 

تست خودم و پدرم مثبت اعالم شد.»
اين خانم جوان تصريح كرد: «هيچ گاه تصور نمى كردم 
كه روزى به عنوان بيمار مبتال به كرونا در بيمارستان 
بسترى شوم و اين بيمارى به اندازه اى سخت باشد كه 
پس از گذشــت چند هفته از آغــاز بيمارى هنوز هم 

درگير عوارض اين ويروس بى رحم باشم.»
وى افزود: «خوشبختانه پدرم پس از 15 روز بسترى 
در بيمارستان حالش بهتر شد و به منزل آمد، اما هنوز 
هم احســاس تنگى نفس، سرفه هاى خلط دار و ضعف 
و بى حالى آزارش مى دهد. روزهاى بســيار سختى را 
گذرانديم و هرگز دوست ندارم به آن دوران برگردم.»

اين بيمار تأكيد كــرد: «از مردم مى خواهم توصيه هاى 

بهداشتى را جدى بگيرند و حتما از ماسك استفاده كنند. 
اين ويروس به سرعت از فردى به فرد ديگر منتقل مى شود 

و ممكن است تمام اعضاى خانواده را مبتال كند.»
 در مراسم تشييع جنازه به كرونا مبتال شدم

يك آقاى 31 ســاله كه ســاكن كبودراهنگ است و 
به تازگى گرفتار ويروس كرونا شده، گفت: «در مراسم 

تشييع جنازه به اين بيمارى سخت مبتال شدم.»
اين بيمــار درباره عالئم بيمــارى تصريح كرد: «بدن 
درد شــديدى داشــتم، تب نداشــتم اما سرفه هاى 
عجيب و مداوم امانم را بريده بود. براى بررسى عالئم 
به بيمارســتان كبودراهنگ رفتم. از ريه هايم عكس 

گرفتند و بالفاصله دستور بسترى دادند.»
وى افــزود: 11 روز در بيمارســتان ســيناى همدان 
بســترى شدم. شرايط بسيار ســختى داشتم. پس از 
ترخيص از بيمارســتان مدتى نيــز در خانه قرنطينه 
بودم. در تمام اين مدت در اين فكر بودم كه چگونه و 
در چه مكانى به اين ويروس مبتال شدم تا اينكه به ياد 
آوردم يك هفته پيش از بروز بيمارى در مراسم تشيع 
جنازه يكى از دوســتانم شركت كردم و تا 2 روز پس 

از آن نيز براى فاتحه خوانى به گورستان مى رفتم.»
اين بيمار گفت: «استفاده از ماسك را كارى خنده دار 
مى دانســتم و اطرافيانم را كه از ماســك اســتفاده 
مى كردند مورد تمســخر قــرار مى دادم اما شــدت 
بيمارى ام در حدى بود كــه هزاران بار آرزو مى كردم 
به روزهاى گذشــته و ســالمتى ام برگردم و به تمام 

توصيه هاى بهداشتى عمل كنم.»
 و اما كالم آخر...

اطــالع از وضعيــت بيمــاران كرونايــى و همچنين 
اظهارنظر مقامات مسئول اين واقعيت را نشان مى دهد 
كه در شرايطى به سر مى بريم كه آمار مبتاليان كرونا 
در اســتان از روزى كمتر از ده نفر به بيش از 40 نفر 
رسيده و ظرفيت برخى بيمارستان ها درحال تكميل 
اســت، بنابراين رعايت پروتكل هاى بهداشتى تنها راه 

نجات و در امان ماندن از ويروس منحوس است.

خبـر

تجارتى پرسود
 اما محروم از 
صنايع تبديلى است

 پرورش شــترمرغ، صنعتى پرسود با اشتغال زايى 
باالســت. شــترمرغ پرنده اى با ارزش كه گوشتش 
براى ديابتى هــا كاربرد دارد و تخــم و چرمش در 
صنايع دســتى كاربردى اســت. با وجود اين، نبود 
صنايع تبديلــى در همدان موجب به هدر رفتن اين 

منبع درآمدزا مى شود.
به گزارش تســنيم، 22 ســال از روزى كه نخستين 
شترمرغ وارد ايران شد، مى گذرد. موجودى ناشناخته 
كه نامش در فهرست حيوانات مجاز به ورود نيامده 

و مسئوالن فرودگاه اجازه ترخيصش را نمى دادند.
از آن زمان ســال ها گذشــته و امروز ايران به عنوان 
دومين پرورش دهنده شترمرغ پس از آفريقا به شمار 
مى رود؛ موجودى با مصارف فراوان كه از گوشــت 
مطبوعش گرفته تا پوست و پر و حتى ناخنش قابل 

فروش است.
يك تكه شــترمرغ شــامل 22 گرم پروتئين است و 
 ،B12 يك وعده گوشــت آن، 84 درصــد ويتامين
15 درصد ســلنيوم و نزديك به يك چهارم نياسين، 

ويتامين B6، فسفر و روى را به بدن مى رساند.
خــوردن بيش از اندازه گوشــت قرمــز براى قلب 
خوب نيســت به ويژه براى افراد مبتال به ديابت؛ با 
اين حال پزشكان مى گويند كه گوشت شترمرغ كامًال 
مفيد است و انتظار نمى رود كه سبب افزايش سطح 

گلوكز شود.
گوشت اين پرنده با طبيعت گرم و خشك براى افراد 
مبتال به دردهاى مفصلى و مشــكالت عصبى ناشى 
از طبع ســرد مفيد است، اما با وجود خواص فروان 

هنوز آنچنان كه بايد مورد استفاده قرار نمى گيرد.
ابراهيمــى كه عالقه مند به ادامه كار و فعال ســازى 
واحد پس از چند ســال تعطيلى است، بيان مى كند: 
درصورتى كه دولت، تســهيالت مناسب بدون سود 
در اختيارم قرار دهــد؛ اين كار را انجام مى دهم، اما 
واقعيت اين اســت كه براى حمايت از توليدكننده، 

تسهيالت بانكى با سود نجومى پرداخت مى كنند.
 چه كسى نخستين جوجه شترمرغ ها را 

وارد ايران كرد؟
غالمعلى ابراهيمى، زاده روستاى «كمربنه» از بخش 
سامن مالير، نخستين پرورش دهنده شترمرغ در ايران 
است؛ مردى كه پاى صنعت سودآورى را به ايران باز 

كرد، اما خود پس از چندى زيان كرد.
او از خاطرات روز ورود نخســتين قطعه اين پرنده 
گران بها مى گويد: اهل روســتا هستم، اما در تهران 
زندگى مى كنم و پســرم در آفريقــا كار مى كند. به 
پيشــنهاد او تصميم به پرورش شترمرغ گرفته و 7 

قطعه جوجه اين پرنده را وارد كشور كردم.
قرار شــد پرنده ها با پرواز از آفريقا به مالزى و از آن 
جــا به ايران بيايد، اما پرواز ايران به دليل ناشــناخته 
بودن اين پرنده، آن را نياورده بود و 3-2 روزى طول 

كشيد تا با اصرار، آنها را راضى كردم.
روزى كــه جوجه شــترمرغ ها به فــرودگاه تهران 
رســيدند؛ مدير فرودگاه، اجازه ترخيص را نمى داد 
چون نام اين پرنده در فهرســت حيوانات مجاز به 

ورود نيامده بود.
چند ساعتى معطل شــديم تا پسرم با پرواز ديگرى 
از راه رسيد و از ارزش غذايى اين پرنده براى مدير 
فــرودگاه گفت و درنهايت بــا پرداخت 450 هزار 

تومان عوارض گمركى، جوجه ها را ترخيص كرديم؛ 
درحالى كه از شدت گرسنگى و تشنگى به حال مرگ 

افتاده بودند.
پس از چند ســاعت، آنها را سوار بر نيسان كرده و 
به روستاى زادگاهم «كمربنه» برده و نگهدارى كردم 
كه پس از 2 ســال بالغ شــده و تخم گذارى كردند. 
همان زمان ماشــين جوجه كشى خريده و بر اساس 
برنامه،  توليد انبوه را آغاز كرده و يك ســوله 2 هزار 

مترى ساختم.
نخستين پرورش دهنده شترمرغ در ايران كه به گفته 
خود، هزينه بســيارى براى ســاخت واحد توليدى 
انجام داده مى افزايد: به دليل مشــكالت متعدد چون 
نبود حمايت هــاى دولتى، نبود صنايــع تبديلى و 
جانيفتادن اين صنعت پس از چند سال دچار مشكل 
شــده و نبود افراد معتمد بــراى اداره واحد هم بر 

مشكالتم افزود.
از آنجــا كه خودم در تهران ســاكن بودم؛ اداره كار 
و فــروش و پرورش را به برخى اقوام و دوســتان 
سپردم، اما متأسفانه آنها از حسن نيت من سوء استفاده 
كرده و برند پرورش شترمرغ را به نام خودشان تبليغ 

مى كردند.

 نبود صنايع تبديلى و تعاونى مستقل
 درد كهنه شترمرغداران

حســين مرادى، از فعاالن اين صنعت اســت كه از 
سال 92 با راهنمايى غالمعلى ابراهيمى، پيشكسوت 
پرورش شترمرغ، كار خود را آغاز كرده و هم اكنون 

به توليد جوجه مولد و پروارى مشغول است.
وى كه به طور مســتقيم براى 11 نفر و غيرمستقيم 
براى 50 نفر شــغل ايجاد كرده، مى گويد: پرورش 
شترمرغ كار مناسبى است به شرط آنكه شرايط الزم 

فراهم شود.
مــرادى مى افزايد: هر پرنده نزديك به 80 كيلو وزن 
دارد كه يك سوم آن به عنوان گوشت مصرف مى شود. 
اما در همدان، كشتارگاه مخصوص اين پرنده وجود 
ندارد درحالى كه اگر باشد مى توان گوشت توليدى را 
با بسته بندى مناسب به استان هاى ديگر و حتى خارج 

از كشور صادر كرد.
وى با گاليه از نبود صنايع تبديلى متناسب در كنار 
واحدهاى پرورش شــترمرغ تصريح مى كند: برخى 
پوكــه تخم ها را براى اصفهان مى خرند و پوســت 
پرنده هم كه چرم با ارزشى دارد يا دور ريخته شده يا 

از استان خارج مى شود.

 آگاهى و آموزش همگانى الزمه رهايى جامعه 
از آسيب اعتياد است

 تجربه جوامع مختلف ثابت كرده آموزش و تالش براى آگاه سازى در 
زمينه مبارزه با مواد مخدر وظيفه اى همگانى است و اگر اين اتفاق مهم 
به جنبشــى همگانى تبديل شود، مى تواند جامعه را به سمت كاهش و 

رهايى از اين آسيب اجتماعى سوق دهد.
به گزارش تسنيم، مى توان گفت اعتياد به مواد مخدر، مهمترين آسيب 
اجتماعى اســت كه همه ابعاد زندگى فــرد را تحت تأثير قرار مى دهد. 
شخصى كه به مواد مخدر آلوده مى شود، عالوه بر آسيب هاى جسمى، از 
نظر روحى نيز آسيب مى بيند و اين وابستگى، عزت نفس، شايستگى ها 

و توانايى هاى او را تحت تأثير قرار مى دهد.
به نظر مى رسد مهم ترين راه پيشــگيرى از ابتال به مواد مخدر آگاهى و 
هوشــيارى فرد به ويژه در ارتباط با همساالن و دوستان است، هر چند 

خانواده ها و رسانه ها نيز در اين ميان نقش مهمى بر عهده دارند.
يزدان آزرمى، درباره وضعيت استان همدان در حوزه مبارزه با مواد مخدر 
اظهار كرد: در اســتان همدان در 3 ماهه نخســت ســال 99 نسبت به 
3 ماهه مشــابه در سال گذشــته، 21 درصد افزايش كشفيات در حوزه 
مواد مخدر و اقدامات مقابله اى داشته ايم كه توسط دستگاه هاى انتظامى 

امنيتى انجام شده است.
وى با بيان اينكه در حوزه پيشگيرى طرحى با عنوان «ياريگران زندگى» 
با هدف فرهنگ ســازى، آموزش و پيشگيرى از اعتياد به مواد مخدر در 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر كشور تصويب شده است، افزود: اين طرح با 
توجه به شــرايط هر استان، قابليت بومى ســازى دارد، طرحى كه سال 
گذشــته در 500 مدرسه سطح اســتان اجرا و با استقبال بسيار خوبى 

روبه رو شد.
وى با اشــاره به اينكه گاهى سمن ها در رســاندن پيام به مردم نسبت 
به دستگاه هاى رســمى، موفق تر هستند اظهار كرد: از نمونه هاى موفق 
سمن ها، رسانه ها هستند كه مى توانند با اطالع رسانى مؤثر نقش مهمى 

در اين زمينه داشته باشند.
وى افــزود: در بخش حمايت هاى پس از درمان نيز، يك دســتورالعمل 
مراقبتــى داريم كه بيشــتر در حوزه معاونت پيشــگيرى از وقوع جرم 
دادگسترى تعريف شده و البته ما هم تا حدى در آن نقش داريم هرچند 
اين مهم يكى از برنامه هاى جدى در استان همدان است كه مقدمات آن 

را فراهم كرده ايم و به دنبال اجرايى شدن آن هستيم.
وى درباره سطح شيوع اعتياد به مواد مخدر در استان نيز گفت: درحال 
بررسى اين موضوع هستيم و فعال درباره آن آمارى نداريم اما به طور كلى، 

درصد شيوع شناسى اعتياد در سطح استان 2/1 درصد است.
دبير شــوراى هماهنگى مبــارزه با مواد مخدر اســتان همدان بهترين 
راهكارها براى پيشگيرى از اعتياد را حساس سازى، آگاه سازى و آموزش 
همگانى دانست و بيان كرد: براى اين كار بايد از همه ظرفيت هاى موجود 
مانند خانواده، هم ســاالن، فضاى مجازى و رسانه هاى سمعى، بصرى و 
مجازى اســتفاده كرد. حاجيلو درباره برنامه هاى آموزشى پليس مبارزه 
با مواد مخدر براى پيشــگيرى از اعتياد گفت: برنامه هاى آموزشى ما در 
مراكز آموزشــى، صدا وسيما و نيز از طريق فضاى مجازى اجرا مى  شود 
كه درحال حاضر با توجه به تعطيلى مدارس، اين برنامه ها را در فضاهاى 
ديگــر پيگيرى مى كنيم يعنى كارشناســان ما با حضــور در برنامه ها، 

آموزش هاى الزم را ارائه مى دهند.
حاجيلو كنترل جوانان و بيــان مضرات مواد مخدر در خانواده ها را 
بهترين راه پيشــگيرى از اعتياد دانســت و گفــت: مهم ترين كانون 
بــراى تأثيرگــذارى و پيشــگيرى در اين باره، خانواده هــا و مراكز 
آموزشــى هســتند، همچنين نقش گروه هاى مردمى در آموزش و 

است. انكارناپذير  نيز  تأثيرگذارى 
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باباطاهر

رضايت علوم پزشكى همدان از 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى 

در نمايشگاه
 نمايشــگاه بين المللى اســتان همدان پس از حدود 
130 روز تعطيلى، كار خود را با نمايشــگاه  مبل، لوستر 
و چراغ هاى تزئينى آغاز كرد. پيش بينى ها اين بود كه با 
توجه به اينكه چندين ماه نمايشــگاه تعطيل و از طرفى 
خيلى از مراسم هاى ازدواج به دليل كرونا لغو شده بود از 
نمايشگاه استقبال بيشترى شود ولى با ورود به نمايشگاه 
و خالى بودن راهرو ها مى بينيم كه خيلى هم پيش بينى ها 

درست از آب درنيامده است.
غرفه داران نمايشگاه كه از شهرهاى مختلف براى عرضه 
كاالى خود آمده بودند از رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
در اين نمايشــگاه راضى بوده و تنها گله آنها اســتقبال 
نكردن مردم از اين نمايشگاه بود و اين استقبال نكردن را 

نبود اطالع رسانى كافى عنوان كردند.
در هميــن زمينــه حميد گلى پور، مديرعامل شــركت 
همدان كمبود اطالع رسانى  نمايشــگاه هاى بين المللى 
را بــراى حفظ ســالمت و امنيت مردم عنــوان كرد و 
گفت: در دوره هاى گذشــته چون كرونايى در كار نبود 
تبليغات بيشــترى مى كرديم و استقبال خيلى خوبى هم 
از نمايشگاه مى شد، اما شرايط فعلى جامعه تغيير كرده 
اســت و اطالع رســانى و تبليغات بيش از حد موجب 
تراكم جمعيت و به خطر افتادن سالمت مردم مى شود و 

سالمت مردم از هر چيزى مهم تر است.
مدير ســالمت محيط و كار معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشــكى همدان نيز درباره بازگشــايى نمايشگاه 
در شــرايط فعلى بيان كرد: در شــهرهاى ديگر كشور 
نظير تهران و اصفهان نمايشــگاه ها آغاز به كار كردند و 
با بازديدهايى كه از نمايشگاه ها داشتيم، سعى كرديم با 
الگوبردارى درست و با همكارى شركت نمايشگاه هاى 
بين المللى اســتان يك پروتكل كامل براى بازگشــايى 

نمايشگاه تنظيم كنيم.
ليدا رفعتى با بيان اينكه در نمايشگاه همدان پروتكل ها 
به خوبى رعايت شــده است، گفت: تيم ما از نمايشگاه  
به صــورت ميدانى بازديد كرد و از رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى در اين نمايشگاه رضايت كافى را داشت.
وى با بيان اينكه اقدامات انجام شــده در نمايشــگاه در 
راســتاى جلوگيرى از كرونا را الزام مراجعان به استفاده 
از ماسك، نصب دستگاه هاى تب سنجى و ضدعفونى، 
پدالى كردن روشويى سرويس هاى بهداشتى، برگزارى 
نمايشگاه با 50 درصد ظرفيت، تهيه گندزدا و در اختيار 
قراردادن غرفه داران و همچنين گرفتن تعهد از غرفه داران 
براى رعايت بهداشــت را عنوان كرد و گفت: كماكان 
درخواست ما از مردم اين است، به هر جايى كه مى روند 
براى حفظ ســالمت خودشــان هم كه شده از ماسك 
اســتفاده كنند و فاصله گذارى اجتماعى را رعايت كنند 

چون شرايط در همدان بسيار حساس است.

خطر تشديد كرونا در پاييز 
 عضو كميته كشورى كرونا درباره تأثير همه گيرى بيمارى آنفلوانزا 
در فصل پاييز بر تشــديد اپيدمى كرونا، اعالم كرد كه تنها راهكار قطع 
زنجيره انتقال كرونا، رعايت اصول بهداشــتى و فاصله گذارى هاست و 
در همين راستا براى پيشگيرى از بروز فاجعه در فصول سرد سال، بايد 
نسبت به واكسيناسيون افراد در معرض خطر و آسيب پذير برنامه ريزى 

كنيم.
مسعود مردانى در گفت وگو با ايسنا با اشاره به احتمال شيوع شديدتر 
كرونــا در فصــل پاييز و تبعــات همزمانى آن بــا آنفلوانزاى فصلى، 
اظهار كرد: بروز موارد آنفلوانزا همه ســاله در آغاز فصل ســرد ســال 
اجتناب ناپذير بوده ولى پاييز امســال با ســاير پاييزها تفاوت عمده اى 

دارد، زيرا تمام دنيا درگير بيمارى نوپديد كوويد 19 است.
وى با بيان اينكه هنوز براى كرونا درمان استاندارد و واكسن پيشگيرى 
قابل توجهى توليد نشــده است، عنوان كرد: تنها بايد با رعايت مسائل 
بهداشــت فردى و اجتماعى، اصول فاصله گذارى و استفاده از ماسك 
و شست وشوى دست نســبت به مقابله با كرونا و قطع زنجيره انتقال 

آن اقدام كنيم.
 راهكارهايى براى پيشگيرى از بروز بحران جديد در پاييز

عضو كميته كشــورى كرونا با اشاره به راهكارهايى براى پيشگيرى از 
بروز چالش و بحران جديد در فصل پاييز، اظهار كرد: اگر مى خواهيم 
در پاييــز دچار گرفتارى بيشــترى نشــويم بايد از اكنون نســبت به 
واكسيناســيون آنفلوانزا براى افراد در معرض خطر، يعنى افراد باالى 
60 ســال، بيماران قلبى و عروقى، بيماران ريوى، سرطان ها، ديابتى ها، 
پيوندى ها، افراد مبتال به HIV مثبت، پرسنل پزشكى، زنان باردار، افراد 
داراى سيستم ايمنى ضعيف، بيمارانى كه شيمى درمانى و يا راديوتراپى 
كرده انــد، برنامه ريزى و اقدام كنيم. با اين كار مى توانيم از بروز چالش 
بزرگ تر و پيشــگيرى از ابتالى همزمان افراد آسيب پذير به 2 بيمارى 

اپيدميك پيشگيرى كنيم.
اين متخصــص عفونى با اشــاره به برخى سياســت هاى كالن براى 
پيشــگيرى از بروز مشــكل در فصل پاييز، گفت: به شوراى عالى بيمه 
پيشنهاد شــده كه حداقل تمام بيمه شدگان تأمين اجتماعى و خدمات 
درمانى سالى يك بار تحت پوشــش بيمه اى واكسن آنفلوانزا با تعرفه 
بيمه و فرانشــيز پايين قرار گيرند تا از اين طريق ســطح گسترده ترى 
از افراد در معرض خطر واكسيناســيون شوند. از اين طريق عالوه بر 
ايجاد ايمنى در افراد آســيب پذير، درصد اشغال تخت هاى بيمارستانى 
و مصــرف داروهاى بى مورد كاهش پيــدا مى كند كه از نظر اقتصادى 

صرفه جويى بزرگى محسوب مى شود.
 چه افرادى بايد تست كرونا بدهند؟

مردانى در بخش ديگر اين گفت وگو در پاســخ به اين پرسش كه چه 
افرادى بايد نســبت به انجام تست تشــخيص كوويد 19 اقدام كنند، 
گفت: تمام افراد عالمت دار، تمامى پرسنل پزشكى در معرض بيماران 
مبتــال به كرونا و تمامــى افرادى كه با مبتاليان بــه هر نحوى تماس 

داشته اند، بايد نسبت به انجام تست هاى تشخيصى اقدام كنند.
18ميليون ايرانى كرونا گرفته اند

وى با اشاره به اهداف اپيدميولوژيك تست هاى سرولوژى گفت: براى 
آگاهى از درصد ابتالى افراد يك منطقه به كرونا، از اين تست استفاده 
مى شــود كه در همين راســتا در ايران نيز اين تست به صورت رندوم 
انجام شده و متوجه شديم كه تاكنون 18 ميليون ايرانى يعنى حدود 20

درصد جمعيت كشور به اين ويروس مبتال شده اند.
ايــن فوق تخصص عفونى با بيان اينكه تســت هاى ســرولوژى براى 
تشــخيص بيمارى استاندارد نيست، گفت: مشــكل اين تست ها اين 
اســت كه اگر IgG فرد مثبت شــود، دچار تصــور كاذب ايمنى در 
برابر ويروس مى شــود و پس از آن بدون رعايت اصول بهداشتى و يا 
پوشيدن ماسك و رعايت فاصله گذارى اجتماعى به مسافرت رفته و يا 

در اجتماعات شركت مى كند كه اقدام درستى نيست.

■ دوبيتى باباطاهر 
در اشكم بدامان ريته اولى                                          خون دلم ز چشمان ريته اولى
بكس حرفى ز جورت وانواجم                                    كه حرف جور پنهان ريته اولى
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■ حديث:
امام على(ع):

شب  بيدارى به ياد خدا، غنيمت اولياست و خوِى پرهيزگاران .  
     

غرر الحكم: ح5614

■ قد  س1:
 شناى پروانه -خوب، بد، جلف2   

■ قد  س2: 
شناى پروانه -خوب، بد، جلف2

يادم تو را فراموش 
■ فلسطين1: 

 خوب، بد، جلف2  
فلسطين 2:
شناى پروانه

دومين جشن خودرويى به مناسبت والدت 
امام رضا(ع) برگزار شد

 به همت ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شــهردارى 
همدان، جامعه ايمانى مشــعر و صدا و سيماى مركز استان شامگاه 
پنجشنبه، جشــن بزرگ ميالد ثامن االئمه، حضرت امام رضا(ع) در 
پايانه بزرگ مسافربرى انقالب با رعايت پروتكل هاى بهداشتى و با 

حضور خانواده ها به صورت خودرويى برگزار شد.
ــى و  ــى اجتماع ــازمان فرهنگ ــى س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــركل تبليغــات اســالمى اســتان  ورزشــى شــهردارى همــدان مدي
ــهردارى،  ــى از ش ــا قدردان ــم ب ــن مراس ــيه اي ــدان در حاش هم
جامعــه ايمانــى مشــعر و صــدا و ســيماى مركــز همــدان اظهــار 
ــه  ــا(ع) ب ــام رض ــعادت ام ــا س ــالد ب ــزارى جشــن مي ــرد: برگ ك

ــان  ــه نش ــود ك ــى ب ــكار عمل ــژه و ابت ــت وي ــورت خالقي اين ص
ــد  ــد و مى توانن ــز زنده ان ــا ني ــا در شــرايط كرون داد هيأت هــاى م

ــد. ــل كنن ــه فرصــت تبدي ــا را ب تهديده
حجت االسالم محمدهادى نظيرى افزود: مدت ها به دنبال آن بوديم 
كه اعياد مذهبى و جشن هاى ميالد اهل بيت(ع) را از فضاى مساجد 
و هيأت ها بيرون بياوريم و در فضاى باز و با مشاركت عموم مردم 
برگزار كنيم تا همه در اين جشن و سرور مشاركت داشته باشند. 

وى عنوان كرد: ويروس منحوس موجب شــد دوستان و مسئوالن 
برگزارى چنين مراســم هايى از خود خالقيت نشان بدهند و راهاى 
جديدى پيدا كنند كه از نتايج آن برگزارى جشــن هاى خودرويى 

بود. 
مديركل تبليغات اســالمى اســتان همدان با اشــاره به اينكه اين 
برنامه ها بســيار جذاب است و خانواده ها در كنار هم در اين جشن 

حضور پيدا مى كنند، گفت: سياستى كه در برگزارى جشن ها دنبال 
خواهد شد توسعه چنين برنامه هايى است. 

وى تأكيد كرد: طبق توصيــه رهبر حكيم و فرزانه انقالب، بهترين 
دعا در اين شــرايط براى حفظ ســالمتى و رفع بالى اين ويروس 

منحوس قرائت مستمر دعاى هفتم صحيفه سجاديه است.
 دومين جشن خودرويى همدان 

با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
رئيس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى همدان 
نيز در حاشــيه اين مراســم اظهار كرد: جشن ميالد با سعادت امام 
رضا(ع) دومين جشــن خودرويى است كه با مشاركت شهردارى، 
جامعه ايمانى مشــعر و صدا و سيماى مركز همدان در پايانه بزرگ 

انقالب برگزار مى شود.
خودرويــى  جشــن  نخســتين  افــزود:  وجدى هويــدا  روح ا... 

جشــن عيــد ســعيد فطــر بــود كــه بــا اســتقبال خــوب مــردم در 
ــزار شــد. ــكان برگ ــن م اي

وى با اشــاره به بخشى از برنامه هاى اين مراسم از جمله سخنرانى 
مديركل تبليغات اسالمى، اجراى سرود هاى انقالبى، مولودى خوانى، 
نمايش طنز، نمايش ويژه كودكان با حضور گروه نمايشــى مجرى 
برنامه هاى كودك و نوجوان اســتان و نورافشانى گفت: اتفاق ويژه 
اين جشن حضور تعدادى از خادمان و مداحان آستان قدس رضوى 
و رونمايــى از پرچم متبرك بارگاه منور امام رضا(ع) در اين برنامه 

است.
وجدى هويــدا تأكيــد كــرد: ايــن جشــن بــا رعايــت همــه 
پروتكل هــاى بهداشــتى برگــزار شــد. خودروهــا در بــدو ورود بــا 
مــواد ضدعفونــى كننــده گندزدايــى شــدند، همــه افــراد در داخــل 
ــا ماســك حضــور داشــتند و از اجــراى برنامه هــاى  خــودرو و ب

ــد.  متنــوع لــذت بردن
 جشن غدير نيز به صورت خودرويى برگزار مى شود

نماينده جامعه ايمانى مشعر نيز در حاشيه اين مراسم در گفت وگو 
با تســنيم اظهار كرد: مهم ترين هدف از برگزارى جشن هاى بزرگ 
خودرويى اين اســت كه نشــان دهيم در شرايط شــيوع كرونا كه 
برنامه هاى عمومى تعطيل شده اســت، هيأت هاى مذهبى پاى كار 

هستند و برنامه هاى مذهبى تعطيل نمى شود.
ســيدجواد تلطفى افزود: پس از برگزارى جشــن عيد فطر، جشن 
ميالد با ســعادت امام رضا(ع) دومين جشــن بزرگ خودرويى در 
همدان بود و قرار است در عيد غدير نيز با مشاركت جامعه ايمانى 
مشعر، ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان و 
صدا و سيماى مركز همدان سومين جشن بزرگ خودرويى برگزار 

شود.

 يك جمعيت شــناس با بيان اينكه جمعيت در 
معرض ازدواج درحال كاهش اســت و به همين 
دليل تعداد ازدواج ها نيز كاهش مى يابد، گفت: اين 
درحاليســت كه تعداد وام هاى دريافتى برخالف 

تعداد ازدواج ها مرتب افزايش يافته است.
شهال كاظمى پور در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 
تعداد ازدواج ها در ســال هاى 96 تا 98 تقريبا 50

هزار مورد كاهش يافته اســت، گفت: در سال 96، 
609 هزار ازدواج، در ســال 97 حدود 550 هزار 
ازدواج و در سال 98 هم حدود 560 هزار ازدواج 

اتفاق افتاده است.
وى با اشــاره بــه اينكه كاهش ميــزان ازدواج 
متأثر از ســاختار ســنى جمعيت اســت، اظهار 
كرد: از آنجايى كــه جمعيت در معرض ازدواج 
درحال كاهش است، تعداد ازدواج ها نيز كاهش 
مى يابــد، اين درحاليســت كه تعــداد وام هاى 
دريافتى برخالف تعداد ازدواج ها مرتب افزايش 

است. يافته 
اين استاد دانشگاه ادامه داد: براى مثال در 96 تقريبا 
480 هــزار نفر از مــردان و 405 هزار نفر از زنان 

وام گرفته انــد؛ يعنى 78 درصــد از افرادى كه در 
اين سال ازدواج كرده اند وام دريافت كرده اند، البته 
ممكن است برخى از اين افراد در سال هاى گذشته 
ازدواج كرده باشــند، اما چون در اين ســال براى 
دريافت وام اقدام كرده اند جزو آمارهاى ســال 96

محاسبه شده باشند.
تعــداد  از  وام گيرنــدگان  تعــداد   

ازدواج كنندگان در سال 97 بيشتر بود 
كاظمى پور با بيان اينكه در ســال 97 كه 550 هزار 
ازدواج داشــتيم از مردان 595 هزار نفر و از زنان 
581 هــزار نفر وام گرفته انــد، تصريح كرد: يعنى 
حدود 108 درصد از مردان و 106 درصد از زنان 
وام گرفته اند كه اين تعداد از تعداد ازدواج ها بيشتر 
است. اين امكان وجود دارد كه آنها باز هم از افراد 
ازدواج كرده در سال هاى گذشــته باشند يا اينكه 

برخى افراد بيشتر از يك بار وام گرفته باشند.
دليل  جمعيت،  ســنى  ســاختار  تغيير   
كاهــش ازدواج دختران زير 20 ســال در 

سال گذشته
وى با اشاره به اينكه در سال 98 تعداد وام ها براى 

مردان 101 درصد و براى زنان 99 درصد و تعداد 
وام ها به ازدواج ها نزديك شــده است، اظهار كرد: 
در سنين زير 15 سال در سال 92 دختران 41 هزار 
ازدواج داشــته اند كه در سال 98 به 15 هزار مورد 
رسيده است. اين رقم براى دختران 15 تا 19 سال 
هم 234 هزار بوده كه در سال 98 به 79 هزار مورد 
رسيده است كه مقدار زيادى از كاهش آن ناشى از 

تغيير ساختار سنى جمعيت است.
تعداد وام گيرندگان  افزايش محسوس   

ازدواج 
اين جمعيت شناس با بيان اينكه در سال 92 ميزان 
دختران زير 15 سال وام گيرنده صفر درصد است، 
تأكيد كرد: اما بين دختران 15 تا 19 ســال 2 هزار 
و 154 نفر وام گرفته اند، همچنين در ســال 98 از 
15هزار دختر زير 15 ســال ازدواج كرده حدود 4

هزار و 500 وام گيرنده وجود دارد كه به 28 درصد 
مى رســد. همچنين بين 15 تا 19 ساله ها كه حدود 
80 هزار ازدواج داشتند، 74 هزار نفر وام گرفتند؛ 
يعنى تعداد وام گيرندگان تعداد محسوسى افزايش 

يافته است.

كاظمى پور ادامه داد: با توجه به اينكه مبلغ وام زياد 
شده است و گرفتن وام نيز مدارك و دوندگى هايى 
دارد، افــراد پيش از اين كمتر ســراغ آن مى رفتند 
اما بــا توجه به بحــث تورم و نيازهــاى افراد و 
افزايــش مبلغ وام، افراد ترغيب شــده اند تا آن را 
دريافت كنند. در سال 98 در تمام گروه هاى سنى، 
دريافت كننده وام ازدواج چند برابر شده اند؛ براى 
مثال در گروه ســنى زنان 25 تا 29 ساله اكنون به 

114 درصد رسيده است. 
 تمام زوجينى كه پارسال ازدواج كردند، 

وام گرفته اند 
وى ادامه داد: درواقع آمارها نشــان مى دهد درصد 
زنان و مردان وام گيرنده در مجموع در ســال 98
حدود 101 درصد بوده اســت؛ يعنــى همه افراد 
ازدواج كــرده وام گرفته انــد. همچنين اگر افرادى 
به دليل تمكن مالى وام نگرفته باشند اين تعداد يا با 
آمار افراد ازدواج كرده سال هاى گذشته، يا افرادى 
كه بيش از يك بار وام گرفته اند، جبران شده است.
اين عضو هأيت علمى دانشگاه با بيان اينكه تعداد 
وام گيرندگان مرد 50 سال به باال در سال 98 حدود 

5 هزار نفر است و در بين زنان حدود 2 هزار نفر 
وام گرفته اند، گفت: همچنين زنان زير 15 ســال 
وام گيرنده در ســال 97 ، 3 هزار و 246 نفر و در 
ســال 98، 2 هزار و 258 نفر بوده اســت كه اين 

تعداد در سال 96 فقط 481 نفر بوده اند.
كاظمى پــور افــزود: احتماال رقم 3 هــزار نفرى 
دريافت كننــدگان وام در ســال 97 تعداد افرادى 
اســت كه به دنبال افزايش مبلغ از سال هاى گذشته 
اقــدام كرده اند، امــا نمى توان ايــن افزايش را به 

افزايش ازدواج ها نسبت داد.
اين اســتاد دانشــگاه درباره تعيين شــرط ســنى 
بــراى دريافت كننــدگان وام ازدواج بــراى كاهش 
سوءاستفاده هاى احتمالى از آن درسنين زير 15 سال 
و باالى 50 ســال نيز گفت: وقتى باالى 50 سال وام 
گرفته اند حتى اگر شرط سنى وجود داشته باشد افراد 
ســودجو راه هاى گريز را پيدا مى كنند؛ بنابراين اين 

قضيه نياز به فيلترينگ دقيقى دارد. 
كاظمى پور ادامــه داد: درحال حاضــر فقط بانك 
تصميم گيــرى مى كنــد، امــا بايد هيــأت دقيقى 
روى تصميم گيرى نظارت داشــته باشند تا وقتى 
تشــخيص داده شــد اين افراد ازدواج كرده اند و 
نخســتين بار اســت وام را دريافت مى كنند، آن را 
پرداخت كنند اما بانك ها نبايد به عنوان تصميم گير 

در اينباره ذى صالح باشند.

روح ا... صالحى »
  همه چيز از اطالعيه شماره 4 وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمى درباره وضعيــت فعاليت تئاتر 
در دوران همه گيــرى ويروس كرونا آغاز شــد كه 
يك كالم، ختم كالم اعالم كرد: «امســال جشنواره 
بين المللى تئاتر كودك و نوجــوان همدان برگزار 

نمى شود.» 
ايــن تعطيلى با يأس و بيم هنرمنــدان تئاتر همراه 
شــد كه نكند اين تعطيلى سبب نسيان و فراموشى 
در عملكر آتى مديران هنرى شــود و ديگر شاهد 
برگزارى جشــنواره نباشــيم. هيچ كس فكرش را 
نمى كرد كه بايد نگران نيم بند برگزار شــدنش هم 

باشند، چون ممكن است سبب تغيير مسير شود.
پس از چند روز، مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
اســتان همدان از مهيا بودن فضا در اســتان براى 
برگزارى بيست وهفتمين جشنواره بين المللى تئاتر 
خبر داد و گفت: با حمايت مالى و معنوى استاندار 
همدان، مهيا هســتيم تا با انتشار فراخوان وارد فاز 

عملياتى برگزارى جشنواره باشيم.
همين گفت وگو، مــا را اميدوار كرد كه درصورت 
رعايت  فاصله گذارى اجتماعى و كمك مردم براى 
كنترل ويروس كرونا، مى شــود مجدد رنگين كمان 
لبخند و شــور كودكان و نوجوانان اســتان را در 
آذرماه به تماشــا بنشــينيم، تا بار ديگر نام همدان 
به عنــوان مركز تئاتر كودك و نوجوان جهان مطرح 
شــود. اتفاقى كه برايش 26 دوره بســيار كسان و 
هنرمندان خون دل خورده اند تا رفته رفته قوام يابد 

و آنى شود كه شايسته نام همدان باشد.
خبر خيلى كوتــاه بود، اينكه با انتشــار فراخوان، 
برنامه ويــژه «فصل اميــد» جايگزين جشــنواره 
بين المللى تئاتر كودك و نوجوان همدان شــد. اين 
برنامه ويژه در 2 بخش صحنه اى و نمايشنامه نويسى 
برگزار خواهد شد. از قرار معلوم بخش تأثيرگذار 
خيابانى حذف شــده اســت. جالب اينكه در تمام 
دنيــا، تئاتر خيابانى را به عنــوان مهم ترين عامل و 

ابزار آشــتى و معرفى تماشاگر 
بــا تئاتــر مى دانند. حــاال كه 
كرونا،  ويروس  شيوع  به واسطه 
متخصصان امور سالمت، تجمع 

در زير سقف را در سرايت صد درصدى كوويد19 
مؤثر مى دانند، چه نيازى به شــناى برعكس مسير 

هست و وارونه تصميم گيرى مى شود.
انگار هــدف، برگزارى همزمان چنــد نمايش در 
يك مدت زمان معلوم اســت، حــاال زير پرچم و 
تحت لواى هر عنوانى كه جا شــود. مگر نه اينكه 
هدف، بايد همان ويترين عملكرد و تالش يك ساله 
گروه هاى نمايشى براى نشان دادن درصد موفقيت 
و خالقيت هايشــان باشد؟ چيزى كه اگر به جذب 

حداكثرى تماشاگر منجر نشود پشيزى نمى ارزد. 
هر عنصرى را از تئاتر حذف كنيم، مى شود نمايش 
را اجرا كــرد. از تئاتر بى چيز گرفته تا فى البداهه و 
...، حتى تجربه اجــراى نمايش بدون بازيگر ثبت 
شــده اما يك عنصر همچنان دست نخورده باقى 

مانده است؛ «تماشاگر»، هدف 
اجراى هر اثر نمايشــى، ديده 
شدن توســط تماشاگر است، 
سالمتى شان  تأمين  آنكه  حال 
از لحظه ورود تا خروج جزو 
گروه هاى  مديريــت  الينفك 
نمايش بايد باشــد. پرســش 
اين است اگر به جاى اين گونه 
شاخه به شــاخه پريدن، يك 
سال از جشنواره خبرى نباشد، 

چه اتفاقى مى افتد؟
اينكه به قول خــود فراخوان 
نمايشــى  هنرهــاى  مركــز 
جشنواره مرسوم هر سال كنار 
برنامه اى  و  مى شــود  گذاشته 
ويژه تازه سر برمى آورد، قرار 
است چه كاركرد تازه اى داشته 

باشــد؟ كه قبلى نمى توانســت آن را انجام دهد و 
همه اين ها درحالى كــه هدف اجراى نمايش براى 

كودكان و نوجوانان است.
 ما ايرانى ها معلوم نيســت چه خصومتى با اســم 
جشــنواره و برنامه ها و...داريــم و پيش از تبديل 
به برنــد و ماركتينگ و ... از ريشــه مى بريم و به 
گوشــه اى بدون اســتفاده پرت مى كنيم. جشنواره 
ادبى اســتان هم همين سرنوشت را داشت. سال ها 
بى نام بود و پس از 2 ســال با نام جشــنواره سالم 
فعاليــت كرد، بعدتر به جايزه ادبى تغيير نام داد اما 
ســاختار همچنان همان قبلى ماند و تغيير در حد 

اسم اتفاق افتاد.
لفظ جشــنواره چه ايرادى دارد كــه واژه «برنامه 
ويژه» را جايگزين آن مى كنيم؟ درحالى كه ماهيت 
اجراى هدفمند تئاتر براى كشــف 
استعداد و ويترين عملكرد يك ساله 
مدنظراســت  نمايشــى  گروه هاى 
و فرقى نمى كند گســتره اجرا در 
مركز استان همدان باشد يا اجراى 
عمومى در شــهرهاى محل اجراى 
سراسر كشــور، زمانى كه گروه ها 
يكبــار اجراى عمومــى نمايش را 
كدام  اســاس  بر  كرده اند  تجربــه 
با  متناســب  مجــدد  نيازســنجى 
موقعيت اجتماعى سراســر كشور 
آن هم در حد فاصل آذر تا اسفندماه 

اجرا بروند. 
رويكــرد چند ســال اخيــر مركز 
هنرهاى نمايشى بر اجراى عمومى 
آثار اســتوار بوده و همين رويكرد 
را اينجا هــم مى بينيــم و قرار بر 

اين اســت گروه هايى كه از بهمن پارســال اجراى 
عمومــى رفته اند متقاضى شــركت در جشــنواره 
باشند و اين درحالى است كه تئاتر كشور به واسطه 
شــيوع ويروس كرونا تعطيل بوده است و همچنان 
چشــم انداز روشنى بابت اســتقبال خانواده ها و ... 
ندارد، حاال چطــور مى توانند تأييد اجراى عمومى 

داشته باشند؟
ــاده فراخــوان، يــك تبصــره جالــب  ــه ايــن م البت
دارد و آن اينكــه نمايش هايــى كــه به دليــل شــيوع 
ويــروس كرونــا تعطيــل شــده اند، مى تواننــد 
متقاضــى باشــند درحالى كــه در ايــن چنــد ســال، 
ــاى  ــش در درگاه ه ــراى نماي ــك اج ــتن لين داش
ــرش در  ــراى پذي ــه ب ــالك اولي ــتان م ــر اس تئات
ــان  ــاال خودش ــود و ح ــور ب ــنواره هاى كش جش
ــج روى و  ــه ك ــد زمين ــان، دارن ــا دســت خودش ب
بى اهميــت بــودن قانــون اجــراى عمومــى را 

ناديــده مى گيرنــد. 
با توجه به ثبت گروه هايى كه اجراى عمومى شــان 
لغو شــده بررســى كرده اند چند نمايش در حوزه 
كودك اجرايشان لغو شده است؟ گروه هايى كه از 
ابتداى تير تصميم گرفته اند تمرينات را آغاز كنند، 

زمان كافى براى آماده سازى و اجرا دارند؟ 
نكته جالب همــه اين تصميم گيرى هــا يك مانع 
بزرگ دارد و آن هم پيش بينى هاى وزارت بهداشت 
درباره حادتر بودن شرايط حاكم بر ويروس كرونا 
در پاييــز و احيانــًا حضور اين ميهمان كشــنده و 

منحوس تا 2 سال آينده است.
چند روز پيش از تعطيلى جشــنواره تئاتر كودك و 
نوجوان همدان با عنوان پنجره شكســته تئاتر ياد 
كرديم اما اين شكســتگى ظاهراً ابعاد گسترده ترى 
به خود گرفته است و به شكاف بيشتر شبيه است.

تعطيل بهتر است 
يا نيم بند؟

وقتى تعداد وام  گيرندگان از تعداد ازدواج ها پيشى مى گيرد!

و  يأس  بــا  تعطيلى  اين 
بيم هنرمندان تئاتر همراه 
تعطيلى  اين  نكند  كه  شد 
فراموشى  و  نسيان  سبب 
مديران  آتــى  عملكر  در 
شاهد  ديگر  و  شود  هنرى 
برگزارى جشنواره نباشيم 
را  فكــرش  هيچ كــس 
نگران  بايد  كــه  نمى كرد 
نيم بند برگزار شدنش هم 
است  ممكن  چون  باشند، 

سبب تغيير مسير شود
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