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برجام، آمريكا و سياست عمل در مقابل عمل 
 برقــرارى ارتباط منطقى بين دو مفهوم برد-برد و منافع ملى در 
عرصه ديپلماســى كارى سخت اما بسيار مهم است؛ زيرا از يكسو 
منافع ملى اصل و مبناســت و از سوى ديگر در راستاى دستيابى به 
همان منافع بايد از روشى استفاده شود كه طرف مقابل نيز خود را 

برخوردار از اين منافع احساس كند.
اينجاســت كه عمــل در مقابل عمل معنا پيــدا مى كند و درنهايت 
توافقى به دست مى آيد كه طرف هاى آن در عين حالى كه از برخى 
منافع كوتاه مدت خود گذشــته اند، اما همه خود را منتفع مى دانند.

اين روزها بحــث برجام به عنوان توافقنامه اى كه براســاس چنين 
رويكردى حاصل شــد، با روى كار آمــدن دوباره دموكرات ها در 
آمريكا به بحثى جدى در محافل سياســى و رســانه اى تبديل شده 

است.
كليدواژه اصلى اين مباحث نيز احتمال بازگشــت آمريكا به برجام 
اســت كه با آغاز رياســت جمهورى بايدن دموكرات گمانه زنى ها 

درباره آن قوت گرفته است.
در نگاه نخســت همان بحث بازگشــت يا بازنگشتن كاخ سفيد به 
اين توافقنامه است كه روى كاغذ هر 2 حالت را مى توان از زواياى 

مختلــف مورد واكاوى قرار داد و حاصل و نتيجه اش را ديد.
طبيعى اســت منظور ما از چنين بازگشــتى به معناى آن اســت كه 
آمريكا گام عملى در اين راســتا بردارد و تحريم ها را لغو كند. در 
چنين حالتى اســت كه براســاس چهارچوب پيش گفته جمهورى 
اســالمى ايران نيز گام هاى مناسب را برخواهد داشت و اين همان 

رويكرد عمل در مقابل عمل است.
بر اين اســاس مهمتر از اصل بازگشــت به توافق چگونگى انجام 
آن اســت كه اتفاقا براى تهران خيلى مهم اســت كه طرف مقابل 
چه گام هاى عملى براى چنين بازگشــت متعهدانه اى كه نشانه هاى 

جبران نيز داشته باشد، برمى دارد.
اينكه در ذهن مقامات كاخ سفيد چه مى گذرد و تئوريسين هاى آنها 
چه ســناريوهايى را براى بازگشت آمريكا به برجام مدنظر دارند و 
احيانا در اتاق هاى فكر خود آن را تحليل كرده اند، براى جمهورى 
اســالمى ايران چندان اهميتى ندارد. مهم براى ما و تعهدات مسلم 
اعضاى برجام اســت كه به طور طبيعى با بازگشــت آمريكا به اين 

توافقنامه بايد رعايت شود.
بــا اين اوصــاف اگر آمريكايى هــا بخواهند و تصميــم بگيرند به 
برجام بازگردند، بايد همزمان با اعالم و مكتوب كردن تصميمات، 
گام هاى عملى بــراى انجام تعهدات خــود در چهارچوب برجام 

بردارند وگرنه اتفاقى در اين عرصه نخواهد افتاد.
از سوى ديگر آمريكايى ها بايد اين نكته اساسى را مدنظر قرار دهند 
كه ســند انتشــاريافته از برجام به عنوان يك توافقنامه بين المللى كه 
شــوراى امنيت ســازمان ملل بر آن صحه گذاشته است، ديگر قابل 

مذاكره نيست و تنها فاكتور مهم در اين زمينه عمل متقابل است.
نكته مهم ديگر عمل بى قيد و شــرط است كه بايد مورد توجه قرار 
گيــرد و برخالف برخى اظهارنظرهاى ناصواب تعدادى از مقامات 
كاخ ســفيد مبنى بر حركت هاى بعدى پس از بازگشت براى توافق 

ديگر، برجام محكم و قطعى است.

سهم 40 درصدى سبك زندگى  در سرطان ها
 حدود 40 درصد سرطان ها با اصالح سبك زندگى و داشتن تغذيه سالم قابل پيشگيرى 

است.
مديرگروه بيمارى هاى غيرواگير معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان پرهيز از 
مصرف دخانيات شامل سيگار، پيپ و قليان، داشتن فعاليت بدنى منظم حداقل نيم ساعت 
در 5 روز از هفته و كنترل وزن و پرهيز از اضافه وزن و چاقى را از راهكارهاى مؤثر در 

پيشگيرى از ابتال به سرطان دانست.
راضيه ســادات ميرمعينى همچنين بر ضرورت داشتن تغذيه سالم، محافظت از پوست در 
برابر آفتاب، رعايت اصول ايمنى حين مواجهه با مواد شيميايى در محيط كار و محافظت 

در برابر عفونت ها براى جلوگيرى از ابتال به سرطان تأكيد كرد.
وى اظهار داشــت: ســرطان به گروه بزرگى از بيمارى ها اطالق مى شود كه در آن رشد 
غيرطبيعى و خارج از كنترل سلول ها وجود دارد و هر عضوى از بدن مى تواند به سرطان 
مبتال شود. ميرمعينى با بيان اينكه بروز سرطان درحال افزايش است، افزود: مهم ترين علل 
افزايش ابتال به ســرطان افزايش سن، مصرف ســيگار، رواج زندگى كم تحرك، چاقى و 

داشتن تغذيه ناصحيح است. 
به گزارش ايرنا، وى يادآورى كرد: طبق آخرين بررســى صورت گرفته در سال 96 تعداد 
2 هزار و 611 مورد جديد ابتال به سرطان در استان همدان ثبت شد كه 56 درصد موارد 

در مردان و 44 درصد در زنان بوده است.
مديرگروه بيمارى هاى غيرواگير معاونت بهداشــتى دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: 

شايعترين ســرطان ها در استان همدان در هر 2 جنس مرد و زن به ترتيب سرطان پستان، 
پوست، معده، روده بزرگ و پروستات است. 

ميرمعينى اضافه كرد: البته شايع ترين سرطان ها در مردان ابتدا سرطان معده سپس پوست، 
پروســتات، روده بزرگ و مثانه بوده و در بانوان به ترتيب ســرطان پستان، روده بزرگ، 

پوست، تيروئيد و معده است.
ميرمعينى گفت: درصورت ابتالى به ســرطان در بســتگان درجه يك، تغيير در خال هاى 
پوستى، زخم هاى بدون بهبودى در 2 هفته، توده در هرجاى بدن، سرفه يا گرفتگى صداى 
طوالنى، اختالل بلع يا سوءهاضمه طوالنى، استفراغ يا سرفه خونى، اسهال طوالنى يا بروز 
يبوســت جديد، خونريزى غيرطبيعى ادرار، مدفوع، واژن و نوك پستان و بى اشتهايى يا 

كاهش وزن بى دليل، بايد افراد را به فكر بررسى هاى بيشتر بيندازد.

مى گويند نخستين محموله واكسن كرونا رسيد

نگاه منفى مردم به نحوه توزيع واكسن
■ شهروندان: مگر براى آنفلوآنزا درست عمل كردند؟

اسناد انقالب دهه فجر در همدان 
منتشر مى شود

 مديركل اسناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشور از انتشار 15 هزار 
برگ از اسناد انقالب و 8 هزار و 700 تصوير عكس مربوط به انقالب 

آن براى برگزارى نمايشگاه در دهه فجر خبر داد.
به گزارش ايرنا، ميثاق گودرزى در نشســت شــوراى روابط عمومى 
استاندارى همدان افزود: تصاوير و عكس هاى به جا مانده از آن دوران 
به صورت مصور در كنار اســناد مكتوب اتفاق هاى آن زمان را براى 

مردم يادآورى مى كنند.
وى با بيان اينكه يكى از مهم ترين وظايف ســازمان اســناد حفاظت، 
گردآورى، ارائه و اشــاعه خدمات اســنادى به ساير دستگاه ها است، 
اظهار داشت: سابقه نگهدارى اسناد در ايران چند هزار ساله بوده و به 
دوره مادها برمى گردد همچنين مفهوم جديد آرشــيو در ايران از دوره 
قاجار شكل گرفت. مديركل اسناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشور 
اظهار داشــت: پس از مدتى مشخص شــد كه فضاى پيش بينى شده 
براى نگهدارى اسناد كافى نيست و بايد دستورالعمل متقنى در اين باره 
پيش بينى شود كه بر اين اساس طرحى در سال 1349 به مجلس ارائه 
شد مبنى بر تأسيس ســازمان اسناد ملى كه در آن همه سوابق اجرايى 

دستگاه ها نگهدارى شود.
 رسانه هاى استان همدان 

مطالبه گر و بدون حاشيه به دنبال توسعه هستند
مديركل روابط عمومى اســتاندارى همدان نيز در اين نشست با تأكيد 
بر لزوم تعامل و ارتباط بيشــتر روابط عمومى ادارات با رســانه ها و 
خانه مطبوعات در شــرايط فعلى جامعه، اظهار كرد: برنامه هاى دهه 
فجر امســال بايد با هدف اميدآفرينى در جامعه به صورت ويژه مورد 

توجه قرار گيرد. 
اســدا... ربانى مهر عنوان كرد: رسانه هاى اســتان همدان مطالبه گر و 
بدون حاشــيه به دنبال توسعه استان هستند و روابط عمومى ادارات و 

دستگاه هاى اجرايى تعامل و ارتباط با رسانه ها را تقويت كنند.
مشاور استاندار و مديركل روابط عمومى استاندارى همدان با توصيه 
به اينكه دستگاه هاى اجرايى استان نسبت به تسويه حساب و پرداخت 
اشــتراك نشريات در سال 99 تا اسفندماه سالجارى اقدام كنند، عنوان 
كرد: روابط عمومى دستگاه هاى اجرايى تعامل با خانه مطبوعات را در 

اولويت قرار دهند و نسبت به همكارى با رسانه ها اقدام كنند.
ربانى مهر اظهار كرد: عزل و نصب مسئوالن روابط عمومى ادارات بايد 
با هماهنگى اداره كل روابط عمومى اســتاندارى باشد و از نيروهاى 
جوان، باانگيزه و توانمند در حوزه مهم اطالع رسانى و روابط عمومى 
استفاده شــود. وى از برگزارى جشنواره اطالع رسانى روابط عمومى 
دســتگاه هاى اجرايى استان به مناسبت دهه فجر خبر داد و افزود: اين 
جشنواره با هدف تقويت حوزه اطالع رسانى در چندين محور برپا و 

از دستگاه هاى برتر قدردانى مى شود.
 برنامه هاى پيروزى انقالب تعطيل شدنى نيست

رئيس شــوراى هماهنگى تبليغات اسالمى اســتان همدان نيز گفت: 
برنامه هــاى دهــه فجر امســال با توجه به شــيوع كرونا براســاس 
دســتورالعمل هاى تدوين شده توســط وزارت بهداشت و ابالغى از 

سوى ستاد كرونا برگزار مى شود.
حجت االسالم سيدحســن فاضليان افزود: برنامه هاى پيروزى انقالب 
تعطيل شــدنى نيســت حتى اگر شرايط ويژه باشــد اما شيوه اجراى 

برنامه ها با توجه به شرايط كنونى تغيير مى كند.
در اين جلســه محمدرضا خوش گفتار مديرعامل و اشــكان يوسفى 
رئيس هيــأت مديره خانه مطبوعات مهم ترين انتظارات رســانه هاى 
اســتان را از روابط عمومى ادارات مطرح كردند و همچنين مقرر شد 

جلسه بعدى به ميزبانى خانه مطبوعات برگزار شود.

1- گمانه زنى درباره داوطلبان شــوراى شهرهاى استان آغاز شده 
اســت. گويا در اين زمينه كانال هــا و صفحاتى در فضاى مجازى 
فعال شده اند. گفتنى اســت با فعال شدن اين كانال هاى انتخاباتى 
در فضــاى مجازى باز هم مشــكل عضويت بــدون اطالع كاربر 

مى شود. تكرار 
2- اســتفاده اختصاصى از خودرو در استان عادى شده است. گويا 
برخى مديران با آنكه خودروى شــخصى دارند، ترجيح مى دهند از 
خودروى دولتى به صورت تمام وقت استفاده كنند. گفتنى است اين 

تخلف قانونى به لحاظ شرعى نيز داراى اشكال اعالم شده است.
3- تالش و چالش برخى افراد براى ثبت يك گشايش ديپلماسى به 
نام خود درحال انجام اســت. گويا اين چالش به دنبال پرداخت وام 
ايران از ســوى بانك جهانى است كه چند نفرى مدعى نتيجه بخشى 
پيگيرى هاى خود در اين زمينه شــده اند. گفتنى است براى نخستين 
بار طى 16 ســال اخير، بانك جهانى وام ايران براى بخش درمان را 
پرداخت كرده و با اين پول، 80 دســتگاه سى. تى اســكن به كشور 

وارد شده است.
4- الزام به انتشــار احكام مفسدين در روزنامه هاى محلى آغاز شده 
است. گويا دادگاه تجديدنظر اســتان البرز در صدور حكم شهردار 
اســبق كرج وى را به انتشــار حكم محكوميت قطعــى در يكى از 
روزنامه هاى محلى اســتان البرز محكوم كرده اســت. گفتنى است 
اين الزام در راستاى اطالع رســانى و تنوير افكار عمومى و از جنبه 

بازدارندگى حكم بوده است.
5- ميزان ذخيره انسولين در كشور كم است. گويا با افزايش مصرف 
انسولين اين اتفاق رخ داده اســت. گفتنى است اكنون به اندازه  يك 
ماه مصرف كشــور انسولين ذخيره هست درحالى كه بايد به اندازه  3

ماه ذخيره موجود باشد.
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 پس از كش وقوس هاى فــراوان باالخره 
مســئوالن وزارت بهداشــت خبر از توزيع 
واكســن در ماه جارى را رســانه اى كردند. 
آنها معتقدند در 2 ماه باقيمانده از ســال، تمام 
تــالش خود را خواهند كــرد تا جلوى موج 

دوباره كرونا را در كشور بگيرند.
از طرفى با اينكه اعالم شــده اســت توزيع 
واكســن خارجى پيش از توزيع واكسن ملى 
صورت مى گيرد اما از اينكه نوع اين واكسن 

چيست، هنوز خبرى منتشر نشده است.
براســاس خبرهاى منتشرشــده، بيش از 16 
ميليــون دوز واكســن از كواكــس توســط 
مســئوالن وزارت بهداشــت خريدارى شده 
است كه به زودى تحويل داده خواهد شد؛ با 
اين حال هنوز مسئوالن به دنبال خريد واكسن 
از يك كشور ديگر هستند كه همچنان نام آن 

محفوظ مانده است.
پيــش از ايــن در نهم دى ماه براى نخســتن 
بار به صــورت داوطلبانه واكســن ملى ُكوو 
ايران بركــت تزريق شــد و رفته رفته 21 نفر 
داوطلب واكســينه شــدند، حاال نيز به تازگى 
با انتشــار خبر وارد شدن واكسن خارجى در 
هفته هاى پيش رو، روز گذشــته ستاد اجرايى 
فرمان امام كه بانى اصلى توليد واكســن ملى 
اســت، اعالم كرد كه پس از بررسى سالمت 
21 داوطلبى كه با واكسن كروناى توليدشده 
توسط اين نهاد واكسينه و سالمتى آنها تأييد 
شــد، مجوز تزريق بــراى 14 داوطلب ديگر 

صادر شده است.
اين درحالى است كه با توجه به سبقه توزيع 
داروهاى سهميه بندى و خاص توسط وزارت 
بهداشــت در سراسر كشور به ويژه در ارتباط 
با واكسن آنفلوآنزا، پيش بينى مى شود در اين 
دوره از توزيع نيز واكســن كرونا به شــكل 
ســهميه بندى در اختيار استان ها قرار گيرد كه 

همدان نيز از آن مستثنا نيست.
بر همين اساس مردم در گوشه و كنار شهر اما 
درباره توزيع واكســن كرونا نظرات متفاوتى 
دارند. رضا شهروندى 24 ساله است كه مادر 
59 ساله خود را در اثر ابتال به كرونا از دست 
داده اســت و خودش هم تجربه گذران دوره 

نقاهــت اين بيمــارى را دارد، براى همين به 
گفته خودش نسبت به اخبار مربوط به كرونا 

كنجكاوى و حساسيت خاصى دارد.
او به خبرنگار ما مى گويد: متأسفانه در همدان 
هميشه مشكل دريافت داروهاى خاص وجود 
داشته و دارد؛ از انسولين و داستان هاى مربوط 
به آن گرفته تا همين چند وقت پيش كه مقابل 
صف هاى  آنفلوآنزا  واكسن  براى  داروخانه ها 
چند ده نفرى شــكل مى گرفت. براى همين 
تصور كنيد خبــر توزيع واكســن كرونا در 
همدان منتشر شود، شك ندارم كه مشكالت 

زيادى را با خود به همراه خواهد داشت.
او مى افزايد: وقتى براى اعتراض نســبت به 
دريافــت داروهاى خاص از جمله واكســن 
آنفلوآنــزا پاســخ مســئوالن اين اســت كه 
سهميه بندى است و نمى توانيم به عموم مردم 
بدهيم، خوب به طور قطــع كرونا هم همين 
است و باز هم واكسن كرونا براى گروه هاى 
خاصــى توزيع مى شــود و خيلــى از مردم 
عادى كه شــايد نياز ويژه به آن داشته باشند 

نمى توانند آن را دريافت كنند.
مهتاب پرســتار يكى از بخش هاى مراقبتى از 
بيماران كرونايى اســت، او نيز اعتراض هايى 

نســبت به انجام واكسناسيون هاى خاص دارد 
و مى گويــد: كرونا هم ماننــد آنفلوآنزا! مگر 
مســئوالن اعالم نكردند كه يكى از گروه هاى 
هــدف و ويــژه در توزيع واكســن آنفلوآنزا 
پرستاران هستند اما باوركنيد اين اتفاق يك از 
ده مورد افتاد و خيلى از پرســتاران نتوانستند 
اين واكسن را دريافت كنند؛ براى همين شك 
ندارم اگر محموله اى از واكسن كرونا به همدان 
اختصاص داده شــود شــبيه به آنچــه درباره 

واكسن آنفلوآنزا پيش آمد، تكرار مى شود.
صدرا نيز كه به تازگى طرح بيمارستانى خود 
را به عنــوان رزيدنت بخــش قلب آغاز كرده 
است، به خبرنگار ما مى گويد: خيلى از مردم 
با شنيدن خبرهايى پيرامون واكسن كرونا چه 
در بخش ملى آن و چه درصورتى كه واكسن 
وارد كشور شود، اميدوار شده اند كه بتوانند به 
روزهاى پيش از كرونا باز گردند اما واقعيت 
اين اســت كه نمى توان به ايــن زودى ها از 

دست اين ويروس نجات يافت.
او بــا بيان اينكه در توليد واكســن ملى براى 
كرونا به سرعت مجوز صادر و واكسيناسيون 
آزمايشــى آن براى داوطلبان آغاز شد، گفت: 
اين اتفاق ســبب شد تا نسبت به آن از سوى 

مردم واكنش هاى مختلفى نشــان داده شــود 
امــا بايد گفت اگرچه اين اتفاق در بســيارى 
از موارد ممكن اســت مردم را مصون از ابتال 
نگهدار اما به هيچ وجه قادر نيســت در زمانى 

كوتاه شرايط را به پيش از كرونا بازگرداند.
او معتقد است واكســن حتى اگر به صورت 
ســهميه اى هم به همدان وارد شــود باز هم 
نمى تواند تنها روش براى پيشــگيرى از ابتال 
به كرونا باشــد، ادامه مى دهد: جلوگيرى از 
بيمارى كه دامنه سرايت آن باال است نيازمند 
واكسينه كردن تعداد زيادى از جامعه هدف 
اســت، به همين دليل حتى اگر واكسن وارد 
همدان و يا هر استان ديگر شود چون به دليل 
كــم بــودن دوز در اختيار بايــد به صورت 
ســهميه بندى توزيع شــود نمى تواند آمال و 
نهايت ايده آل در درمان كرونا باشد؛ به همين 
دليل به نظر مى رسد بهترين و ايمن ترين راه 
رعايــت نكات فردى در مورادى اســت كه 
مى تواند ضريب امنيــت را باالببرد به عنوان 
مثال شست و شوى دســت ها، رعايت فاصله 
ايمن، ماســك و ... كه به واقــع براى مدت 
زمانى طوالنى بايد جزو رفتارهاى هميشگى 

افراد باشد.

 بــاال بــودن اجاره بها و قيمت مســكن از 
مشــكالت و دغدغه هايى نيست كه موضوع 
تازه اى در شهرستان همدان باشد، تا جايى كه 
بارها در شيب نرخ گذارى هاى مختلف همواره 
مســئوالن تصميم گيرى هاى عجيب  و غريبى 
را بــراى حل اين معضل در دســتور كار قرار 
داده اند، با اين حــال همچنان گره اجاره بها در 
همدان كور است و همچنان نرخ ها باال مى رود.

در همين راســتا فرماندار همدان در نشســت 
هم انديشى توانمندسازى محالت شهر همدان با 
اشاره به ضرورت رفع محروميت و ايجاد توازن 
منطقــه اى در برخى از محالت كمتربرخوردار 
شــهر همدان اظهار كرد: اگر شهر را مديريت 

نكنيم شهر ما را مديريت خواهد كرد.
به گزارش روابــط عمومى فرماندارى همدان، 
محمدعلى محمدى با بيان اينكه اگر با ترسيم 
افق مشــخص كار نكنيم، دچــار روزمرگى و 
رخوت در انجام امور مى شــويم، افزود: بايد 
برنامه ريزى كار كنيــم تا در مقابل عمل انجام 

شده قرار نگيريم.
فرماندار شهرستان همدان با اشاره به ضرورت 

ارتباط مديران با سطوح و اقشار مختلف مردم 
تصريح كرد: بايد حرف مردم را گوش داد زيرا 
خدمت رســانى با نشستن پشــت ميز حاصل 

نمى شود.
وى بــاال بودن اجاره بها و قيمت مســكن در 
همــدان را از جملــه مشــكالت قابل توجه 
برشــمرد و يادآور شد: يكى از علل نابسامانى 
و ساخت وســازهاى غيرمجاز تأمين نشــدن 
اراضى مسكونى مورد نياز با قيمت مناسب و 

برنامه ريزى است.
محمدى بــا بيان اينكه مســكن مهــر را در 
مناطقــى جانمايى كرديم كه با مشــكل تأمين 
زيرساخت هاى مورد نياز مواجه شديم، اظهار 
كرد: هنوز هم در برخى مناطق شهر همدان در 

اين زمينه مشكل داريم.
وى ايجاد شــهرك بنكداران را افتخارى براى 
همــدان دانســت و گفت: رفع مشــكل تردد 
خودروهاى ســنگين در بافت مركزى شــهر، 
تجميع اصناف همگن، ســهولت دسترســى 
خريداران، ايجاد بازار بزرگ منطقه اى و رونق 
اقتصادى از جمله محاســن اين طرح كارآمد 

است. فرماندار شهرســتان همدان با اشاره به 
ضرورت ساماندهى برخى از واحدهاى صنفى 
اظهار كرد: با وجود اقدامات انجام شــده براى 
انتقال واحدهاى صنفى سنگ تراشــى قبور در 
يك ورودى اصلى به شهر همدان همچنان هر 
رهگذرى در بدو ورود با سنگ هاى قبر روبه رو 

مى شود.
وى از برگزارى نشســت هاى مستمر با هدف 
رفع مسائل و مشكالت محالت توانمندسازى 
شهر همدان خبر داد و افزود: در اين نشست ها 
با حضور مديران ذى ربط سعى خواهيم كرد با 
تمركز بر روى برخى از مشــكالت قابل حل 

شاهد اقدامات اجرايى باشيم.
 آغاز پااليش آخرين مرحله متقاضيان 

طرح اقدام ملى مسكن همدان
معــاون امور عمرانى فرمانــدار همدان نيز در 
جلســه ديگرى از آغاز پااليش آخرين مرحله 

متقاضيان طرح اقدام ملى مسكن خبر داد.
رضا زمانى اظهار كرد: بيش از 3 هزار متقاضى 
جديد طرح اقدام ملى در شهر مريانج ثبت نام 
كردنــد. وى ادامه داد: تاكنون يك هزار و 113

متقاضى در طرح اقدام ملى مســكن شهرستان 
همــدان واجد شــرايط بــوده و واريز وجه 
داشــته اند. وى بيان كرد: 2 زمين به مساحت 9
هــزار و 350 متر و ديگــرى 7 هزار متر براى 
ســاخت طرح اقدام ملى مسكن شهر مريانج 

پيش بينى شده است.
زمانى يادآور شــد: آسيب شناســى و تكميل 
طرح هاى مسكن مهر ســبب كسب تجربه و 
ارتقاى هماهنگى بين دستگاهى و رفع بسيارى 
از مســائل و مشــكالت طرح هــاى پيش رو 

مى شود.
معــاون عمرانــى فرماندار خواســتار تحويل 
شناسنامه طرح اقدام ملى اداره راه و شهرسازى 
به دســتگاه هاى خدمات رسان شــد و گفت: 
دستگاه هاى خدمات رسان برنامه طرح و توسعه 
انشعابات را در مناطق اجراى پروژه هاى اقدام 

ملى مسكن برنامه ريزى كنند.
وى در پايان تأكيد كرد: زمين هاى تعيين شده 
براى اجراى فضاى ســبز كوى فــردوس به 
شهردارى تحويل و فضاهاى مذهبى اين منطقه 

به اوقاف معرفى شود.

آنفلوآنزا و كرونا در 
حيات وحش همدان 
مشاهده نشده است

 در ســالجارى مورد قطعى مبنى بر ابتالى 
حيــات وحــش و پرندگان مهاجــر حاضر 
در زيســتگاه هاى آبى اســتان به بيمارى هاى 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرنــدگان و كرونا ديده 
نشده اســت. مديركل حفاظت محيط زيست 
استان همدان در راستاى مراقبت فعال بيمارى 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان و پايش مشترك 
برخى زيســتگاه هاى آبى اســتان، اظهار كرد: 
هر ســال پايش بيمارى آنفلوآنزاى فوق حاد 

پرندگان در طول فصل پاييز تا پايان زمســتان 
به صورت ويژه در دســتور كار قرار مى گيرد، 
به طورى كه درصورت مشاهده موارد مشكوك، 
مرغدارى ها در محدوده 3 كيلومترى زيستگاه ها 

نيز بررسى مى شود.
موارد  افزود:  جعفرى نژادبســطامى  محسن 
احتمالى مشــكوك به بيمارى هاى مشترك 
حيات وحش و انسان در اين پايش ها بررسى 
شــده و اقدامات مقتضى در اين زمينه انجام 
مى شــود. مديركل دامپزشكى استان همدان 
نيــز گفت: كنتــرل و جلوگيرى از انتشــار 
ويروس بيمارى در منطقه در گرو تشخيص 
سريع اين بيمارى در نخستين كانون است، 
بنابراين انجام ديــده ورى و پايش پرندگان 

وحشى در تاالب ها و روستاها و واحدهاى 
صنعتى پرورش طيور موجود در اطراف اين 
مكان ها توسط تيم هاى مشترك و يا انفرادى 
ادارات دامپزشكى و حفاظت محيط زيست 
مى تواند در تشــخيص سريع و به موقع اين 

بيمارى مثمر ثمر باشد.
محمودرضا رسولى يادآور شد: عامل بيمارى 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان از طريق پرندگان 
مهاجــر انتقــال مى يابد و پرنــدگان آلوده به 
ويروس در طول مسير مهاجرت خود مى توانند 
محيط و ســاير پرندگان وحشى غيرمهاجر را 
آلوده كنند و از اين طريق بيمارى را به ماكيان 

روستايى انتقال دهند.
بــه گــزارش روابــط عمومــى اداره كل 

حفاظت محيط زيســت اســتان همدان، در 
ايــن بازديد مشــترك تاالب آبشــينه مورد 
پايش مديران كل 2 دســتگاه قرار گرفت و 
نمونه مشــكوكى در اين زمينه ديده نشــد، 
همچنين از ساير زيستگاه هاى تاالبى استان 
در ساير شهرستان ها پايش مشترك رؤسا و 
كارشناسان ادارات شهرستانى محيط زيست 

و دامپزشكى انجام شد.
از تمام مردم استان درخواست داريم از نزديك 
شدن و دست زدن به پرندگان تلف شده اهلى 
يا وحشــى و همچنين شكار پرندگان مهاجر 
خوددارى كنند و هرگونه تلفات پرندگان در 
حيات وحش و طيور بومى را با ســامانه هاى 

تلفنى 1512 و 1540 در ميان بگذارند.

همدان صاف تا قسمتى ابرى
 هفته جارى همدان آسمانى صاف تا قسمتى ابرى را تجربه مى كند.

رئيس بخش پيش بينى اداره كل هواشناســى اســتان همدان با بيان اين 
مطلب گفت: احتماال پنجشنبه و جمعه يك سامانه بارشى وارد همدان 

مى شود.
محمدحســن باقرى شــكيب در گفت وگو با همدان پيام افزود: به دليل 
پايدارى جو نيز تا روز سه شــنبه افزايــش آالينده ها را در هوا خواهيم 

داشت.
وى با بيان اينكه به مرور دماى هواى استان همدان افزايش پيدا مى كند، 
بيان كرد: در چند روز گذشــته شيرين ســو با دمــاى منفى 13 درجه 
ســردترين نقطه استان بوده و همدان نيز دماى منفى 12 درجه را تجربه 

كرده است.

توزيع 423 بسته مواد غذايى 
بين نيازمندان همدان

 مدير امور شعب بنياد بين المللى خيريه آبشار عاطفه ها در همدان از 
توزيع 423 بسته مواد غذايى و بهداشتى بين نيازمندان همدان خبر داد.

مهرى مكارى در گفت وگو با فارس از توزيع 423 بســته مواد غذايى 
و بهداشــتى بين نيازمندان همدان خبر داد و اظهار كرد: اين اقالم شامل 
برنج، ماكارونى، رب، روغن، قند، چايى، پنير، خامه، سويا، انگشت پيچ، 

سيب زمينى و ماسك بود.
وى ارزش اقالم توزيع شده را يك ميليارد و 171 ميليون 700 هزار ريال 
عنــوان كرد و گفت: خيرين با اهداى غذاى گرم، قرص نان، ميوه، مرغ 
خام و ديگر مواد غذايى ســعى مى كنند به نيازمندان و آسيب ديدگان از 

كرونا كمك هايى داشته باشند. 
مدير امور شــعب بنيــاد بين المللى خيريه آبشــار عاطفه ها در همدان 
بيان كرد: مؤسسه خيريه آبشــار عاطفه ها پل ارتباطى بين نيكوكاران و 
محرومان است تا بتوانيم با حمايت از خانواده هاى كم برخوردار و زنان 

سرپرست و ايتام در مسير محروميت زدايى از منطقه قدم برداريم.
وى ضمن اهميت به كمك هــاى مردمى، بيان كرد: قطره قطره حمايت 
خير شــما مردم عاطفه هــا را جارى خواهد كرد و بــه درياى مهربانى 
و محبت تبديل خواهد شــد تا اشــك يتيم جارى نباشد و دل مادرى 

سرپرست خانوار از غم نان نلرزد.
مكارى به آدرس ميدان رســالت اول نايب احمد بلوار اميريه روبه روى 
فضاى سبز(بوســتان اميريه) بحر خيابان طبقه همكف پالك 368 براى 
كمك خيرين اشاره كرد و خواستار كمك هايى شد تا به نيازمندان واقعى 

برسد.

چتر سنگين اجاره بها بر سر شهر

فرمانـدار: به دنبـال راه حل باشيد
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درخواست مدير پروژه از شوراى شهر:

با حمايت از سرمايه گذار 
اجازه ندهيد پروژه 

«اسكاى مال» متوقف شود

مى گويند نخستين محموله واكسن كرونا رسيد

نگاه منفى مردم به نحوه توزيع واكسن
■ شهروندان: مگر براى آنفلوآنزا درست عمل كردند؟

 مديركل نوسازى مدارس: 880 خير مدرسه ساز 
در استان همدان وجود دارد

خشت مدرسه «آجربه آجر»
 فامنين گذاشته شد

شهردار مالير:

محدوده خالى شهر 
جوابگوى 

رشد جمعيتى است
دستان عشايـر همدان 

از تسهيالت خوداشتغالى كوتاه ماند

روز
ت 

داش
برجام، آمريكا و سياست ياد

عمل در مقابل عمل 
 برقرارى ارتباط منطقــى بين دو مفهوم 
برد-برد و منافع ملى در عرصه ديپلماســى 
كارى ســخت اما بســيار مهم است؛ زيرا از 

يكسو منافع ملى اصل و مبناست...

2
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شهردار دمق:
جبران كمبودها و توسعه دمق

 نيازمند همكارى همه دستگاه ها است

 باتوجه به اينكه شــهر دمق نقطه اتصال شــمال استان همدان به 
استان زنجان است، از تمام دستگاه ها و نهادهاى دولتى و غيردولتى 
مى خواهيم براى رفع كمبودها و عقب ماندگى هاى اين شهرالسادات 

قدم هاى جدى تر و مؤثرترى بردارند.
شــهردار دمق با اشــاره به ميزان بودجه هاى اختصاص يافته به اين 
شــهر، گفت: ميزان بودجه مصوب ســال 98 شهردارى دمق بالغ بر 
22 ميليارد و 500 ميليون ريال  اســت كه از اين ميزان 51 درصد آن 
بالــغ بر 11 ميليارد و 500 ميليون ريال در حوزه پرو ژه  هاى عمرانى 
و 49 درصد آن بالغ بر 11 ميليــارد ريال به عنوان هزينه هاى جارى 

پيش بينى شده است.
هادى ذاكر افزود: مجموع درآمد هاى شهردارى تا 98/05/31 مبلغ 6

ميليارد ريال بوده است.
وى خاطرنشــان كرد: در مدت 5 ماهه گذشــته 350 ميليون تومان 
به عنوان هزينه جارى و 6 ميليارد و 700 ميليون تومان در پروژه هاى 

عمرانى اين شهر هزينه شده است.
هادى ذاكر از تالش براى توســعه همه جانبه و شتابان شهر دمق خبر 
داد و افزود: براى اين مهم جلســات متعدد كارشناســى با حضور 
كارشناســان عمران و معمارى و همچنين استاندارى همدان برگزار 
شده اســت و به دنبال ايجاد فضاى مناســب براى شهروندان دمقى 

هستم.
ــه  ــان اينكــه شــهر دمــق نقطــه اتصــال شــمال اســتان ب ــا بي وى ب
اســتان زنجــان و همچنيــن مركزيــت بخــش بــزرگ و تأثيرگــذار 
ســردرود اســت، ادامــه داد: از تمــام دســتگاه ها و نهادهــاى 
و  كمبودهــا  رفــع  بــراى  مى خواهيــم  غيردولتــى  و  دولتــى 
و  جدى تــر  قدم هــاى  شهرالســادات  ايــن  عقب ماندگى هــاى 

ــد. ــرى بردارن مؤثرت
هادى ذاكر از شنيده شــدن صداى نخبــگان در اين دوره از مديريت 
شهرى خبر داد و تصريح كرد: از نخبگان دمقى مى خواهيم دردمندانه 

براى اعتالى اين شهر واليتمدار قدم بردارند.

شهردار اسدآباد:
2 پارك در دهه فجر افتتاح مى شود

 در دهه فجر 2 پارك شــهرك شهيدخزايى و پارك نوسازى شده ابوريحان 
افتتاح مى شود.

شــهردار اســدآباد با بيان اينكه افزايش پارك ها در سطح شهر سبب جهش 
بزرگى در ســرانه فضاى سبز شهروندان همدانى خواهد شد، گفت: توسعه 
فضاى ســبز و كاربرى هاى آن به دليل تأثيرات مثبتى كه بر محيط زيســت، 

سالمت جسمى و روانى شهروندان دارد، بسيار مهم است.

ــر در  ــه فج ــام ده ــه در اي ــى ك ــه پروژه هاي ــاره ب ــا اش ــرى ب ــا فعله گ عليرض
ــه  ــانى ب ــام آبرس ــن اي ــن در اي ــه داد: همچني ــود، ادام ــاح مى ش ــدآباد افتت اس
طــول2 هــزار و 400 متــر در پارك هــاى شــهيد باهنــر، آزادگان و رضــوان نيــز 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــردارى ق ــورد بهره ب م
وى گفت: در دهه فجر امسال ميهمانسراى شهردارى نيز افتتاح مى شود.

فعله گــرى ضمــن تأكيــد بــر اينكــه خدمــت همچنــان در شــهر اســدآباد ادامــه 
ــوروز و تنديــس 3  ــا پيــش از عيدن ــام ت ــان شــهداى گمن ــرد: الم ــان ك دارد، بي
ــاح  ــه افتت ــده ب ــا هــم در ارديبهشــت ســال آين ــان شــهيد و  ماكــت هواپيم خلب

خواهنــد رســيد.

ـال پايانى فعاليت 
سـ

شوراى پنجم و شــهرداران 

منتخب فرصت ارزيابى 3 سال گذشته 

همدان پيام بنابر 
روندان مى دهد. 

را به شــه

اطالع رســانى، صفحه اختصاصى 
رسالت 

ى مجموعه مديريت شهرى استان 
بلديه را برا

راه اندازى  كرده است تا پس از اين هر هفته صفحه 

وراها به اخبار و عملكرد 
اختصاصى شهرداران و ش

د. در تهيه محتواى اين صفحه 
اين حوزه بپرداز

روابط عمومى هاى محترم نيز همكارى 

ى قدردانى دارد.
دارند كه جا

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

 مالير - سحريوســفى- خبرنــگار همدان پيام: 
اعضــاى تحريريه روزنامه همدان پيام با حســين 
بابايى شهردار شــهر مالير در نشست مشترك در 
ميهمانسراى پارك سيفيه ديدار و گفت وگو كردند. 
در اين نشست، شهردار درباره مسائل و مشكالت 
شــهردارى و مديريت شــهرى بحث و تبادل نظر 
كرد و از رســانه ها خواســت به عنوان زبان گوياى 
شــهروندان در پيشــبرد اهداف مديريت شهرى و 
افزايش مشاركت مردمى در امور شهرى، شهردارى 

را مساعدت كنند.
حســين بابايى در اين نشســت اظهار كرد: مسائل 
شــهرى روزبه روز تنوع و پيچيدگى هاى بيشــترى 
پيدا مى كند، بر اين اساس مديريت شهرى نيز دوره 
به دوره ســخت تر و با چالش هاى جديدى روبه رو 

مى شود.
 نيروهاى مازاد كمر شهردارى را شكست

وى يكــى از معضالت بزرگ شــهردارى مالير را 
جذب نيروهاى مازادى برشــمرد كــه از دوره هاى 
گذشــته بدون هيچ گونه نيازســنجى و برنامه ريزى 
دقيقى جذب شــهردارى شــده بودند و گفت: اين 
مشكل كمر شهردارى را شكسته است به گونه اى كه 
بيش از 60 درصد درآمد شهرى را صرف پرداخت 

حقوق پرسنل مى كنيم.
بابايى بــا تأكيد بــر اينكه در ايــن دوره حتى 
كرد:  تصريح  نكرده ايــم،  جــذب  نيرو  نفر  يك 
اين اقدام ســبب ايجاد اختــالف با برخى افراد 
شــد و براى ما هزينه داشت اما ادامه اين روند 
مى توانســت حتى آينده معيشــتى پرسنل را به 

بيندازد. مخاطره 
وى ادامه داد: در عين حال خوشــبختانه بيش از صد 
نفر از كاركنان شهردارى بازنشسته شدند و اميدواريم 
طى چند سال ديگر اگر نيرو جذب شهردارى نشود 

اين مشكل تا حدى تعديل شود.

 اولويت شــهردارى با تكميل پروژه هاى 
نيمه كاره است

بابايــى با بيان اينكه در ابتداى تصدى گرى مديريت 
شهرى با كوهى از بدهكارى ها و پروژه هاى نيمه كاره 
مواجه شــديم، افزود: بر اين اساس رويكرد اصلى 
خود را بر پايان پروژه هايــى قرار دادم كه در رونق 

اقتصادى و توسعه شهر نقش داشته باشند.
شهردار افزود: با توجه به جايگاه ويژه اى كه مالير با 
2 برند جهانى كسب كرد، سمت وسوى اين اقدامات 
را به ايجاد زيرساخت هاى الزم براى ماندگارى بيشتر 
گردشگران و مسافران قرار دادم و از آغاز پروژه هاى 
جديدى كه نتيجه اى جز افزايش پروژه هاى زخمى و 

نيمه كاره به دنبال نداشت ممانعت كردم.
در  ســامانه هوشــمند  از 30  بيــش   

شهردارى
بابايى با اشــاره به تأثير فناورى اطالعات در بهبود 
كيفيت خدمات شــهردارى و توســعه شهرى، بيان 

كرد: در ايــن دوره مجدانه به دنبــال اجرايى كردن 
بحث فناورى اطالعات بودم و بيش از 30 سامانه در 
شهردارى راه اندازى شده يا درحال راه اندازى است.
 طرح جامع و تفصيلى مالير تغيير نمى كند

وى دربــاره اينكــه آيا مالير داراى طــرح جامع و 
تفصيلى اســت و چه تغييراتى كرده اســت، گفت: 
طرح جامع تفصيلى مالير در ســال 68 تدوين شده 
و در ســال 91 تا مدت ده سال مورد بازنگرى قرار 

گرفته است.
وى با اشــاره به اينكه رشد جمعيتى زيادى در اين 
مدت ده ساله نداشــتيم، خاطرنشان كرد: پهنه هاى 
خالى ســطح شــهر هنوز جوابگوى رشد جمعيتى 
است و اگر بازنگرى صورت بگيرد احتماال محدوده 

شهرى حفظ مى شود و تغييرى نمى كند.
شــهردار ادامه داد: با اجراى طرح اقدام مسكن ملى، 
راه و شهرسازى پيشــنهاد افزايش محدوده را داده 
اســت اما موافقت نكردم و فقط مقدار بسيار جزئى 

چســبيده به محدوده را قبول كردم، چون هنوز در 
ســطح شــهر محدوده هاى خالى زيادى داريم و از 

طرفى مشكالت مسكن مهر برطرف نشده است.

  بدون مشــاركت مردمى نمى توان هيچ 
كارى كرد

بابايى همچنين به اهميت مشاركت مردم اشاره كرد 
و افزود: مشــاركت مردمى عنصرى مهم در توسعه 
شهرى محسوب مى شود، اگر مردم مشاركت نكنند 

هيچ اقدام مؤثرى نمى توان انجام داد.
وى بــا بيان اينكه فاصله اى بين مردم و شــهردارى 
ايجاد شــده بود، ادامه داد: ســعى كرديم با بازديد 
از مناطق كم برخــوردار و برگزارى نشســت هاى 
هم انديشى از اقشــار مختلف جامعه از نظرات آنها 
استفاده و اين شكاف را كم كنيم.بابايى در ادامه ايجاد 
اين ارتباط را از وظايف خطير رســانه ها دانست و 
گفت: رســانه ها مى توانند اين فاصله را بيشتر كنند 
يا اينكه با كم كردن آن و ايجاد ارتباط بهتر به كمك 
مديريت شــهرى بيايند.وى در بخــش ديگرى از 
ســخنان خود تصريح كرد: شهرها براساس آمايش 
ســرزمينى، داراى نقش و برنامه مشخصى مى شوند 
و يك تيم در راســتاى هدايت اين برنامه تشــكيل 
مى شود، اما متأسفانه در كشور ما اين اتفاق نمى افتد 
و هر كسى براساس سليقه شخصى عمل مى كند كه 

در واقع نمى تواند ثمربخش باشد.
 نگاه توسعه اى در كشور نيست

شهردار همچنين معتقد است در كشور نظام ارزيابى 
درســتى براى مديــران وجود نــدارد و ارزيابى ها 
براساس مترمربع، تن، كيلو و... صورت مى گيرد، به 
همين دليل كاركرد ها به ســمت عوام فريبى حركت 

مى كند و از روال اصولى خارج مى شود.
بابايى در پايان با بيان اينكه در كشور نگاه توسعه اى 
وجود ندارد، افزود: نبايد ارزش افزوده بين شــهرها 
متفاوت باشــد و نبايد اين گونه باشد كه هر شهرى 
نماينده قوى ترى داشته باشد اعتبار بيشترى بگيرد، 
اين درحالى اســت كه اگر همه شهرها با هم رشد 

كنند آن وقت شاهد پيشرفت كشور خواهيم بود.

 تفاهم نامه همكارى شهردارى شيرين سو و جمعيت 
هالل احمر شهرستان كبودراهنگ منعقد شد.

شــهردار شيرين ســو در جلســه انعقاد تفاهم نامه 
همــكارى بين شــهردارى شيرين ســو و جمعيت 
هالل احمر شهرســتان، افزود: در راســتاى توسعه 
فعاليت هاى مشترك و استفاده از ظرفيت هاى طرفين، 
تفاهم نامه همكارى بين 2 دســتگاه منعقد مى شود و 

پس از اين همكارى ها تقويت خواهد شد.
سيدمصطفى موســوى از افتتاح و بهره بردارى خانه 
هالل در شهردارى شيرين سو در آينده نزديك خبر 
داد و گفــت: فعاليت هاى داوطلبانه تنها به شــعب 
جمعيت هالل احمر خالصه نمى شــود و راه اندازى 
خانه داوطلبى هالل، موجب گســترش فعاليت هاى 
داوطلبانه امداد و نجــات و آموزش هاى عمومى و 

تخصصى شهروندان مى شود. 

رئيس ســتاد مديريت بحران شهر شيرين سو ضمن 
اشاره به وظايف شــهردارى ها بيان كرد: شهردارى 
به عنوان يــك نهاد عمومى غيردولتى وظيفه دارد در 
فعاليت هاى عام المنفعه و مرتبــط با بحران حضور 

فعال داشته و زمينه هاى گسترش آن را فراهم آورد.
موسوى با اشــاره به نقش مشاركت هاى مردمى در 
توسعه حقوق شهروندى گفت: تشكيل خانه هالل 
موجب افزايش مشــاركت هاى مردمى و در كنار آن 
موجب افزايش ســطح آگاهى و تاب آورى مردم در 
برابر حوادث شــده و ســبب افزايش آمادگى افراد 

جامعه مى گردد.
وى با تأكيد به نقش آمــوزش همگانى در افزايش 
دانش شــهروندان افزود: يكى از اهداف ايجاد خانه 
هالل، آموزش همگانى امداد و نجات براى شهروندان 
است كه براساس تفاهم نامه امضاشده، هالل احمر با 

همكارى شهردارى و مطابق برنامه ريزى انجام گرفته 
مبادرت به آموزش شهروندان به صورت تخصصى و 
عمومى مى كند. شــهردار شيرين سو با مهم خواندن 
برنامه ريــزى پيش از وقوع بحــران گفت: با توجه 
به حادثه خيز بودن منطقــه و احتمال وقوع حوادث 
مختلف، الزم اســت تمــام شــهروندان دوره هاى 
مختلف را طى كــرده و آمادگى الزم براى مواجهه 
با هرگونه حوادث احتمالى داشــته و عكس العمل 

به موقع را در مواقع بحرانى از خود نشان دهند.
در ادامه رئيس جمعيت هالل احمر شهرســتان نيز 
ضمــن قدردانى از رويكرد اجتماعى شــهردارى و 
استقبال ايشــان در راه اندازى خانه هالل شهردارى، 
بيــان كرد: نقش آموزش كمك هاى اوليه به اقشــار 
مختلــف جامعه به عنوان يــك مأموريت در كاهش 
تلفــات جانى و مالى، هالل احمــر را موظف كرده 

تا نسبت به ترويج فرهنگ يادگيرى كمك هاى اوليه 
كه موجب ارتقاى عملكرد افراد در حوادث مى شود، 
اقدام كند. جبار طهماسبى خاطرنشان كرد: مديريت 
حوادث و ســوانح توســط خود مردم تا رســيدن 
نيروهاى امدادى و ارائه خدمات از مهم ترين اهداف 

راه اندازى خانه هالل است.
وى ادامه داد: وقوع حوادث چند ســال اخير نشان 
داده كه بدون مشــاركت مردم اجراى مأموريت هاى 

هالل احمر بسيار سخت و دشوار است.
وى در پايــان اظهار كرد: در راســتاى اســتفاده از 
ظرفيت هاى شــهردارى و هالل احمــر و با هدف 
تسريع و تسهيل در امدادرسانى توسعه آموزش هاى 
تخصصى و ترويج مسئوليت هاى مدنى تفاهم نامه اى 
به امضاى طرفين رســيده اســت يكى از آن افتتاح 
خانه هالل در محل شــهردارى است كه به زودى به 

بهره بردارى خواهد رسيد.

شهردار مالير:

محدوده خالى شهر جوابگوى رشد جمعيتى است

 شــهر جورقان به رغم تــالش مديــران آب و فاضالب 

همچنان در بسيارى از نقاط شبكه جمع آورى فاضالب ندارد.

هميــن موضوع ســبب نياز بيشــتر معابر شــهر جورقان به 

جدولگذارى جهت دفــع آب هاى خروجى از منازل گرديده 

اســت؛ بنابراين نياز به اجراى عمليات جدولگذارى در شهر 

جورقان نسبت به شهرهاى داراى شبكه فاضالب بيشتر ديده 

مى شود. اين شهردارى در سال هاى اخير با اولويت بندى معابر 

نســبت به اجراى عمليات جدولگذارى اقدام كرده است كه 

مى توان بــه ادامه جدولگذارى فاز يك بلوار آيت ا... رحمانى 

و اجراى جدول محور همدان تهران (محدوده شهر جورقان) 

و تعدادى از معابر در ســال96  و 97 اشــاره كرد و در ادامه 

نسبت به اجراى عمليات در معابر باقيمانده اقدام كرده است، 

به طورى كه به جز تعداد انگشت شــمارى معبــر، همه معابر 

داراى جدول و زيرســازى و آسفالت مناسب هستند. حاصل 

ايــن امر اجراى جدول با طولى بالغ بر 3 هزار و 500 متر در 
سال هاى اخير بوده است.

ر ادامه با بيان اينكه با توجه به اجراى پياده روى 
قره باغى د

يكپارچــه كه به آســايش اهالى و همچنيــن زيبايى منظر 

شــهرى منجر مى شود، گفت: اين شــهردارى در سال هاى 

اخير نســبت به تكميــل عمليات پياده روســازى در معابر 

اصلى شــهر جورقان با مســاحتى بالغ بر 3 هزار مترمربع 

اقدام كــرده، به طورى كه همه پياده رو هــاى خيابان اصلى 

شــهر جورقان داراى پياده رو مناسب است و در بارش هاى 

اخير و جارى شدن ســيل، اين شهردارى نسبت به تكميل 

و گســترش شبكه مســيل در انتهاى خيابان انزلى اين شهر 

اقــدام و از طرفى در شــبكه جدولگــذارى و لوله گذارى 

اصالحات اساســى كرده است و خوشبختانه شهر جورقان 

در مواقع سيل كمترين آسيب را ديده بود.

شهردار شيرين سو:
همگانى كردن آموزش امداد و نجات 

بهترين راه مقابله با بحران

مديريت آب هاى سطحى و پيشگيرى از بحران
 محور اصلى اجرايى شهردارى جورقان 
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واكنش نمايندگان  به برخورد يك نماينده 
با مأمور راهور

 برخى نمايندگان مجلس نسبت به اخبار منتشرشده درباره برخورد 
يك نماينــده مجلس با مأمور راهور واكنش نشــان دادند؛ از دفاع و 
وعده پيگيرى و برخورد گرفته تا درخواست استعفاى نماينده متخلف.

به گزارش ايسنا، واكنش نمايندگان  در توييتر به برخورد يك نماينده 
مجلس با مأمور راهور را در زير مى خوانيد:

■ مالك شريعتى نياســر نماينده مردم تهران: « اگر ماجرا اثبات شــود، 
جريان انقالبى تقواى جمعى  خود را نشان خواهد داد، نه مثل حمايت 
تمام قد اصالح طلبان از  همسركشــى نجفى  و خطاى نماينده مجلس 

دهم.  »  
■ مصطفى ميرسليم نماينده مردم تهران: «جريان عنابستانى  مشكوك به 
نظر مى رســد. هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان بايد با دقت رسيدگى 
كند، مبادا در وراى اين جريان افرادى مى خواهند مجلس را بدنام كنند.» 
■ بهروز محبى نجم آبادى نماينده مردم ســبزوار: «پركارترين نماينده 
كه از ابتداى مجلس يازدهم هر هفته(بى اســتثنا) با حضور در حوزه 
انتخابيه براى حل مشكالت مردم از هيچ تالشى فروگذار نكرده است، 
اينك در حمله  رســانه اى گسترده معنادار، بدون آنكه صدايش شنيده 
شود و دوربين هاى ناظر چك شوند و ماوقع روشن شود از هر جهت 

مورد هجمه است.»
■ روح ا... نجابت نماينده مردم شيراز: «شما به يك جوان سيلى نزديد، 
به اعتبار مجلس و اميد مردم سيلى زديد! مجلس با كسى عقد اخوت 

نبسته و پشت مظلوم مى ايستد.»
■ بهزاد رحيمى نماينده سقز و بانه: « صحنه سيلى خوردن سرباز راهور 

عزيزمان را ديدم و بسيار اندوهگين شدم. همكاران عزيزم! بزرگواران! 
قرار بود كه بارى از دوش جوانان برداريم. آيا اين ظلم آشــكارا نبود؟ 
زمان آن رسيده است كه نگاهمان را نسبت به  سربازى  عوض بنماييم 

و همه بگوييم:  نه به سربازى اجبارى!» 
■ امان ا... حسين پور نماينده اسفراين: «برخورد آقاى  عنابستانى ، باعث 
خجالــت مردم و مجلس انقالبى بود! برخورد غلط و خالف قانون را 

توبيخ كنيم! عنابستانى استعفا!»   
■ محمدباقر قاليباف رئيس مجلس: « در برابر قانون همه مساوى هستند. 
مجلس به كسانى كه به وظيفه قانونى خود عمل مى كنند افتخار مى كند 
و نخستين مدافع  حقوق آنهاســت. در حادثه اخير، به محض شنيدن 
نخستين گزارش ها، دستور بررسى دقيق ماوقع صادر شد؛ درصورت 
احراز تخلف، هيأت نظارت بر نمايندگان بدون مســامحه بررسى و 

برخورد قانونى خواهد كرد.» 
■ مهدى حاجيان سخنگو و معاون اجتماعى ناجا روزشنبه در واكنش 
به انتشــار خبر اخير مبنى بر سيلى يكى از نمايندگان مجلس به مامور 
وظيفه راهــور در محدوده خط ويژه دروازه دولت پايتخت و بازتاب 
آن در فضاى مجازى اظهار كرد: «سردار حسين اشترى فرمانده نيروى 
انتظامى بالفاصله دستور ويژه اى براى حمايت از حقوق  سرباز وظيفه 
راهور و پيگيرى موضوع از طريق معاونت حقوقى و بازرســى ناجا 

صادر كرد».

استعالم از تمامى مراجع 
براى بررسى صالحيت كانديداهاى شوراها 
 در جريان بررسى صالحيت كانديداهاى انتخابات شوراها از تمامى 

اسناد و مدارك مستدل وارده از دستگاه هاى مختلف استفاده مى شود.
رئيس هيأت مركزى نظارت بر انتخابات شوراها در گفت وگو با خانه 
ملت، با اشاره به ضرورت استفاده از همه ظرفيت ها براى بررسى دقيق 
صالحيت كانديداهاى انتخابات شــوراهاى اسالمى گفت: اين اقدام 
در راستاى پيگيرى سوابق كانديداها است تا از حضور افراد فاسد در 

شوراها جلوگيرى شود.
ســيدحميدرضا كاظمى در ادامه با بيان اينكه براى بررسى صالحيت 
كانديداها از تمامى مراجعى كه مدارك مستند و مستدل از پيشينه افراد 
دارند، اســتفاده مى شود، عنوان كرد: وظيفه هيأت نظارت بر انتخابات 
شــوراها بررسى صالحيت كانديداها است و همه مراجعى كه به طور 

مستند درباره اين موضوع سند و مدركى دارند، ارائه مى كنند.
نماينده مردم پلدختر در مجلس شوراى اسالمى در ادامه افزود: در اين 
مسير عالوه بر نظر مراجع چهارگانه از اطالعات سپاه و شوراى نگهبان 
نيز اســتعالم مى شــود و در كنار آنها به دليل اهميت جايگاه شوراها، 
با ســاير دســتگاه ها نيز مكاتبه مى كنيم تا اگر اسناد و مداركى درباره 

كانديداها موجود است، ارائه شود.
وى در ادامــه در پاســخ به اين پرســش كه آيا اين اقدامات ســبب 
جلوگيرى از بروز فســاد مكرر در شــوراها پس از آغــاز به كار آنها 
مى شود يا خير، عنوان كرد: دو موضوع در عملكرد شوراها تأثير دارد 
كه نخست بررسى دقيق صالحيت ها و جلوگيرى از ورود افراد ناسالم 
و ناصالح به شوراهاى شهرهاست و موضوع دوم نظارت بر عملكرد 
شوراها اســت كه درباره آن خأل قانونى داريم و بايد با اصالح قانون 

اين نظارت را در دستور كار قرار دهيم.
عضو كميســيون امور داخلى كشــور و شــوراها در مجلس شوراى 
اســالمى در پايان خاطرنشان كرد: كميسيون شــوراها درحال حاضر 
درحال بررسى طرحى جهت تقويت نظارت بر عملكرد شوراها است.

بررسى بودجه 1400 از هفته آينده 
در صحن مجلس آغاز مى شود

 عضو هيأت رئيســه مجلس از بررسى اليحه بودجه سال 1400 از 
14 بهمن در صحن علنى پارلمان خبر داد.

احمد اميرآبادى فراهانى نماينده مردم قم در مجلس شــوراى اسالمى 
در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با اعالم خبر بررسى اليحه 
بودجه ســال آينده در سه شــنبه هفته آينده، تصريح كرد: كار بررسى 
بودجه همچنان در كميســيون تلفيق بودجه ادامــه دارد و نمايندگان 

درحال بررسى تبصره 14 هستند.

اهانت به شخص دوم مملكت 
در شأن لباس روحانيت نيست

 معاون پارلمانــى رئيس جمهورى در واكنش به ميهمان يكى از برنامه هاى 
شــبكه 4 سيما كه در يك برنامه زنده، اتهام هاى سخيفى را به رئيس جمهورى 
و برخى مسئوالن جمهورى اسالمى نسبت داد، اظهار كرد كه لباس روحانيت، 

لباس ادب و آداب و لباس معنويت و اخالق است.
حسينعلى اميرى روزگذشــته در گفت وگو با ايرنا و در واكنش به توهين يك 
روحانــى در برنامه زنده تلويزيونى به رئيس جمهور و كارگزاران نظام، گفت: 
زيبنده نيست فردى ملبس به لباس روحانيت در رسانه ملى با ميليون ها بيننده از 
مرز ادب عبور و به دومين شخص مملكت كه او نيز يك روحانى است، توهين 
كند. وى خاطرنشــان كرد: زيبنده نيست كه اين فرد با ادبياتى سخيف و زشت 

به مجموعه اى از كارگزاران نظام اهانت كند.

اجراى بخش عمده  سند تحول قضايى
 نيازمند اصالح قوانين است

 رئيــس قوه قضاييه اظهــار كرد كه اجراى بخش عمده اى از ســند تحول 
قضايى، نيازمند اصالح قوانين و مقررات است.

به گزارش قوه قضاييه، آيت ا... ابراهيم رئيســى در جلسه ستاد راهبرى اجراى 
سند تحول قضايى با اشاره به ابالغ عمومى سند تحول قضايى، گفت: هم اكنون 
مطالبه عمومى براى اجراى اين ســند شكل گرفته است و همه بخش هاى قوه 

قضاييه بايد با همكارى نخبگان و صاحبنظران، اجراى سند را پيگيرى كنند.
وى در ادامــه افــزود: براى ايجاد تحول قضايى و كســب رضايت عمومى و 
اجراى عدالت، هوشمندسازى فرايندها در دستوركار قرار گرفته است؛ بنابراين 
پشتيبانى الزم براى ايجاد زيرساخت هاى توسعه فناورى و نوآورى بايد از سوى 

قواى مقننه و مجريه فراهم شود.

آمريكا به دنبال تعليق عضويت ايران 
در سازمان ملل است

 عضو هيأت رئيســه كميســيون امنيت ملى مجلس معتقد اســت دستگاه 
ديپلماســى كشــورمان بايد با مذاكره تالش كند حق عضويت ايران از محل 
اموال بلوكه شــده در كره جنوبى پرداخت شود. يعقوب رضازاده در گفت وگو 
با خانه ملت، در واكنش به تعليق حق رأى جمهورى اسالمى ايران در سازمان 
ملل به دليــل پرداخت نكردن حق عضويت 16 ميليــون دالرى، گفت: يكى 
از سياســت هاى غلط آمريكا، كارشــكنى ها و خباثت هايى اســت كه مقابل 
آزاديخواهى و حقوق ملت ايران داشــته و هيچ گاه تمام نمى شــود. وى با بيان 
اينكه واشــنگتن به دنبال قطع عضويت ايران در سازمان ملل است، عنوان كرد: 
اين درحالى اســت كه در قضيه لغو تحريم هاى تســليحاتى ديديم كه به جز 

كشورى كوچك، ساير كشورها به خواسته آمريكا رأى منفى دادند.

ايران و آمريكا سيگنال هاى مثبت ارسال مى كنند

پيش بينى احياى برجام 
پس از انتخابات 1400

خبر

بخش خصوصى فاسد نيست، فساد نتيجه 
بخشنامه هاى تبعيض آميز است

 بايد غل وزنجير بوروكراسى را از 
دست وپاى مردم و توليدكننده ها باز كنيم

 رئيس مجلس شوراى اسالمى با اشاره به آثار سوء بروكراسى 
بــر اقتصاد ايران و به ويژه بخش هاى توليــدى و فعاالن اقتصادى 
بخش خصوصى با تأكيد بر اينكه بايد غل وزنجير بروكراســى را 
از دست وپاى مردم و توليدكنندگان باز كنيم، تأكيد كرد: برخالف 
برخى برچسب زنى ها، بخش خصوصى فاسد نيست، بلكه فسادها 
نتيجه تصميم هــاى رانتى و تبعيض آميز نظيــر ارز 4200 تومانى 

است.
بــه گزارش خانه ملت، محمدباقر قاليباف در يازدهمين نشســت 
هيــأت نمايندگان دوره نهم اتــاق بازرگانى ايران بــا بيان اينكه 
نابسامانى ها در ســاختار بودجه بايد اصالح شود، اضافه كرد: اگر 
نظام مالياتى و ســاختار بودجه اصالح نشود بسيارى از مشكالت 

پابرجا مى ماند.
رئيس مجلس شــوراى اســالمى با اشــاره به گــزارش يكى از 
ســازمان ها، اظهار كرد: براساس اين گزارش در طول يك سال در 
حوزه مســائل تجارت، صادرات و واردات بيش از 260 بخشنامه 
صادر شده اســت، اين در حالى است كه بخشنامه هاى اين حوزه 

بايد از ثبات چندساله يا حداقل يكساله برخوردار باشند.
غل وزنجيــر بروكراســى بــر دســت وپاى مردم و 

توليدكننده ها بسته شده است
قاليبــاف تصريح كرد: بروكراســى هاى حاكم بر كشــور همانند 
غل وزنجير بر دســت وپاى مردم و توليدكننده ها بسته شده و بايد 

براى آن چاره انديشى كرد.
بايد غل وزنجير را از دست وپاى ظرفيت هاى كشور باز كنيم

رئيس مجلس شوراى اسالمى تصريح كرد: ما كارى يكساله براى 
بودجه سال 1400 و برنامه 5 ساله هفتم توسعه را در مجلس دنبال 
مى كنيم، برنامه هفتم توســعه مرتبط با 5 ســال پايانى چشم انداز 
توســعه كشور اســت از اين رو تالش مى كنيم اين 5 سال پيش رو 
به گونــه اى در مجلس و در برنامه تنظيم شــود و رقم بخورد كه 
متفاوت با همه برنامه ها باشد هرچند تحريم فشارهاى بسيارى به 
كشور آورده اما ظرفيت هايى را ايجاد كرده و ما بايد غل وزنجيرها 

را از پاى آن باز كنيم تا اقتصاد پويا شود.
پيشــنهاد رئيس مجلــس براى پايــان پروژه هاى 

نيمه تمام
قاليباف افزود: يكى از اقداماتى كه بايد انجام شــود تعيين تكليف 
پروژه هاى نيمه تمام است از اين رو در برنامه هفتم توسعه براى اين 

پروژه ها برنامه ريزى خواهيم كرد. 
گذاشتن پول ها در بانك و گرفتن سود و پرداخت نكردن ماليات، 
مشــكالت تورمى، نقدينگى و كاهش ارزش پول ملى را به وجود 
آورده اســت اين درحالى اســت كه ما نزديك به صد هزار پروژه 
نيمه تمــام يك تا 20 يا 25 ســاله را رها كرديم. بــراى رفع اين 
مشكالت روش هايى وجود دارد، مردم با پول هاى خرد تا كالن در 
اين پروژه ها اگر منفعت اقتصادى داشــته باشد، مشاركت خواهند 
كرد؛ البته به شــرطى كه رفتار مشابه در بازار بورس اتفاق نيفتد و 
نبينيم ســهام هاى حقوقى در برخى نقاط بــا قيمت باال فروخته و 
در پايين ترين قيمت خريدارى مى شــود، بازار بورس شفاف ترين 
بازار رقابت حقيقى و واقعى اســت و زمانى كه بنگاهدارى دچار 
مشكالتى است يا ســرمايه خارجى در حداقل وضعيت نسبت به 
سرمايه داخلى به سر مى برد ما نبايد به بدترين شكل از آن استفاده 

كنيم زيرا نتيجه آن كيك اقتصاد 34 درصد كوچكتر مى شود.
رانــت در همه بخش هاى اقتصــادى به يك فرهنگ 

تبديل شده است
قاليباف اضافه كرد: اين وضعيت يك نوع رانت به وجود مى آورد و 
رانت به يك فرهنگ بر همه بخش هاى اقتصادى تبديل شده است، 
اقتصــاد در بخش هاى مختلف تنظيم گــرى مانند صنعت خودرو 
دچار اشــكال جدى اســت و راهكار آن تنظيم برنامه عملياتى از 

طرف فعاالن اتاق بازرگانى است.
وى با يــادآورى گفت وگوهاى اخير با رئيس اتاق بازرگانى ايران 
گفت: پيش از اين از آقاى شــافعى خواســتيم مشــخص كند كه 
در حــوزه واردات و صادرات چه تعداد شــركت و فعاالن داراى 
گارانتى اتاق هســتند تا بتوان براى اين دســته از فعاالن كه مورد 
اطمينان هستند، يك «خط سبز»، ايجاد كرد و غل وزنجير را از پاى 
آنها باز كرد. متأسفانه افرادى هستند با داشتن كارت بازرگانى 180

ميليون دالر صادرات انجام دادند اما هيچ مالياتى پرداخت نكردند 
كه بايد با آنها برخورد شود. نبايد اجازه داد كه دالالن به راحتى كار 

كنند و توليدكنندگان امكان فعاليت نداشته باشند.
رئيس مجلس شوراى اسالمى ضمن بيان اينكه تحريم ها سخت است 
و حتماً از تحريم اســتقبال نمى كنيم، گفت: ما به دنبال رفع تحريم ها 
هســتيم اما منطق ما رفع تحريم نبايد باشــد، اين كشور نشان داد كه 

مى تواند با كمك بخش خصوصى ارز مورد نياز را تأمين كند.

 جو بايدن رئيس جمهــور اياالت متحده 
آمريكا كــه به تازگى به جــاى دونالد ترامپ 
وارد كاخ ســفيد شــده، همواره بر زنده نگه 
داشتن و بازگشــت به برجام و رفع تحريم ها 
عليه كشــورمان تأكيد كرده است. با اين حال 
در دنياى سياســت هيچ چيز قابل پيش بينى و 
قطعى نيســت، از اين رو برخى از كارشناسان 
مواضــع بايــدن را از اين رو مى دانســتند كه 
درحال حاضــر و در جوامع و ســازمان هاى 
بين المللى دســت باال و برتر در اختيار ايران 
بوده و اين موضوع ســبب شده كه بايدن در 

اين باره موضع گيرى كند. 
اين كارشناسان اعتقاد دارند كه وى به دنبال اين 
اســت كه توپ را در زمين كشورمان انداخته 
و با اتخاذ برخى سياست ها مقصر بازنگشتن 
آمريكا به برجــام را تندروها در ايران معرفى 

كند. 
با اين حال اين رئيس جمهور دموكرات در اين 
روزها و پس از مراســم تحليف خود، برخى 
اقداماتى را انجام داده اســت كه كفه ترازو به 
سمت پيش بينى صحيح آن دسته از كارشناسان 
سنگينى مى كند كه اعتقاد دارند بايدن همچون 
اوباما به دنبال توافق با ايران است.چند روزى 
اســت كه در ميان مقامات و فعاالن سياســى 
اياالت متحده گمانه زنى هايى مبنى بر انتخاب 
رابــرت مالى به عنــوان رئيس ميــز ايران در 

وزارت خارجه آمريكا به گوش مى رسد. 
كه اين مسأله واكنش شديد تندروها در اياالت 
متحده نسبت به دولت بايدن را به دنبال داشته 

است. 
تام كاتن سناتور و چهره ضدايرانى، در واكنش 
به احتمــال انتصاب رابرت مالــى در پيامى 
نوشت: مالى سابقه اى طوالنى  در همدردى با 
ايران و دشمنى با اسرائيل دارد. اگر او انتخاب 
شــود تهران نمى داند كه چه شانسى نصيبش 

شده است.
حسام الدين آشنا مشاور ارشد رئيس جمهورى 
در واكنــش به انتخاب رابــرت مالى به عنوان 
نماينده ويژه دولــت آمريكا در امور ايران در 
توئيتى نوشــت: انتخاب احتمالى رابرت مالى 
حامل پيامى روشــن در مــورد يك رويكرد 

كارآمد براى حل سريع و مؤثر مناقشه است.
 رابرت مالى كيست؟

رابت مالى در دولت باراك اوباما دستيار ويژه 
او و هماهنگ كننده خاورميانه، آفريقاى شمالى 
و منطقه خليج فارس بــود. او همچنين يكى 
از اعضاى گروه مذاكره كننده هسته اى با ايران 
بوده و از هواداران احياى برجام به حســاب 
مى آيد و به گفته كارشناسان مالى اعتقادى به 
اثربخش بودن سياست فشار حداكثرى ندارد. 
مالى ارديبهشت ماه سال گذشته در مصاحبه اى 
با بى .بى .ســى گفته بود كه گــروه بين المللى 
بحران كه وى رياســت آن را بــر عهده دارد 
طى گزارش مفصلى كه منتشــر كرده، نشــان 
داده است كه هيچ گونه رابطه اى ميان افزايش 
فشــار اقتصادى بر ايران و رفتار كشــورمان 

وجود ندارد. 
او در اين مصاحبه گفته اســت: شــما(دولت 

ترامــپ) صــرف افزايش فشــار بــر ايران 
نمى توانيد رفتــار مقابل(ايران) را تغيير دهيد. 
حتى تجربه ثابت كرده اســت كه كشور هاى 
تحت فشار در مواردى رفتار تندترى از خود 

نشان داده اند. 
به گفته برخى از كارشناســان داخلى، رابرت 
مالــى گروگان گرفتن برجــام تا حل و فصل 
مســائل منطقــه اى و موشــكى را واقع بينانه 

نمى داند. 
اين سياســتمدار آمريكايى در مصاحبه و يك 
ســال پس از خروج اياالت متحــده آمريكا 
در دولــت ترامپ از برجــام در رابطه با لزوم 
بازگشت بدون شــرط آمريكا به برجام گفته 
بود كــه «مى باســت اول ايــاالت متحده به 
برجــام بازگردد، چون بازگشــت به برجام و 
تعليق تحريم ها ما(ايــاالت متحده آمريكا) را 
در موقعيتى قرار مى دهد كه مى توانيم با ايران 
گفت وگو كنيم. چون اگر اول و بدون شــرط 
به توافق پايبند نشــويم، دولت ايران انگيزه اى 
براى گفت وگو نخواهد داشــت، زيرا دليلى 
براى مذاكره با نقض كننده برجام وجود ندارد. 
وى در ادامه مصاحبه خود تأكيد كرده بود كه 
«ايران خواســتار لغو كامل تحريم ها بوده و ما 
تمديد محدوديت هاى موجود بر روى برنامه 

هسته اى را خواستاريم. 
اگر به برجام بازگرديم دست كم اين شانس را 
خواهيم داشت كه بتوانيم موانع و نگرانى هاى 

موجود در ذهن هر دو طرف را رفع كنيم.»
 احتمال لغو برخى تحريم ها در زمينه 

مقابله با ويروس كرونا
از سوى ديگر اوايل هفته جارى رئيس جمهور 
آمريــكا در ســندى جديد دســتور داده اثر 
تحريم هاى يكجانبه و چندجانبه روى مبارزه 
كشــورها با ويروس كرونا مورد بررسى قرار 

گيرد.
يكــى از بخش هاى اين ســند بــه «كاهش 
تحريم ها»، در ارتباط با كوويد-19 اختصاص 
يافته اســت. بايدن دستور داده وزارتخانه هاى 
خارجه، خزانــه دارى و بازرگانى و نهادهاى 

زيرمجموعــه وزارت بهداشــت و همچنين 
بين المللى»  توســعه  براى  آمريكا  «نمايندگى 
(USAID) به بررســى تحريم هاى يكجانبه 
آمريــكا و تحريم هاى چندجانبــه پرداخته و 
ارزيابى خــود را درباره اينكه آيا اين تحريم ها 
مانــع مبارزه با كرونا مى شــوند يا خير، به او 

ارائه دهند.
 وزيران اروپايى امروز 

درباره برجام رايزنى مى كنند
به گــزارش رويترز، اميلى هورن ســخنگوى 
شــوراى امنيت ملى آمريكا جمعه گذشته در 
بيانيه اى اعالم كرد كه جيك ســاليوان مشاور 
امنيت ملى دولت جو بايــدن رئيس جمهور 
آمريكا تماس هاى تلفنى با مقامات فرانســه، 
آلمان، انگليس و ژاپــن درباره موضوع ايران 

داشته است. 
اين درحالى اســت كــه خبرنــگار روزنامه 
آمريكايــى وال اســتريت ژورنــال در پيامى 
توئيترى خبر داد كه امروز (دوشــنبه) وزيران 
خارجه كشــورهاى اروپايى درباره چگونگى 
تعامل با كشورهاى عربى  همزمان با تالش ها 

براى احياى برجام، رايزنى مى كنند. 
اين درحالى اســت فيصل بــن فرحان وزير 
خارجه عربستان ســعودى در مصابحه اى با 
شبكه سعودى العربيه در تغيير لحن و موضعى 
آشــكار گفته است كه رياض از صلح با ايران 
اســتقبال مى كند؛ اما اين تهران اســت كه به 
توافقات خود پايبند نيست. اين درحالى است 
كــه وزير خارجه ايران بارهــا اعالم كرده كه 
آماده مذاكره با عربستان است اما هيچ واكنش 

مثبتى دريافت نكرده است. 
اين اظهارات مقامات سعودى و تغيير موضع 
آنها حتى در مسأله يمن را مى توان در پى تغيير 
قدرت در اياالت متحده آمريكا ارزيابى  كرد. 

  مخالفان دولــت مى خواهند اعتبار 
برجام را به نام خود بزنند

جــالل ســاداتيان در گفت وگو بــا انتخاب، 
در پاسخ به اين پرســش كه آيا ممكن است 
بازگشــت ايران و آمريكا بــه برجام پيش از 

انتخابات 1400 عملياتى شــود، تصريح كرد: 
واقعيت اين اســت كه دولــت بعدى احتماال 
متشــكل از همين افرادى اســت كه اكثريت 
مجلس را در دست دارند. آنان دوست دارند 
كه دولت بعدى از خودشان باشد و از حاال نيز 
تبليغات را براى نامزد هاى مطلوب خودشــان 
آغاز كرده اند. آنان اميدوار هستند كه اگر اعتبار

d از طريق برجام و مذاكــره با آمريكا ايجاد 
مى شود، اين اعتبار براى آنان باشد.

ســفير پيشــين ايران در انگليــس، در ادامه 
گفت: آنــان به خو بى مى دانند كه اگر روحانى 
و دولتش بتوانند دوباره برجام را موفق نشان 
بدهند، امــكان موفقيت نامــزد مطلوب آنان 
كمتر خواهد شد و چه بسا در انتخابات 1400

افــرادى مانند آقاى ظريــف و امثالهم پيروز 
انتخابات شود؛ بنابراين آنان تمايلى ندارند كه 
اين اتفاق تا پيش از انتخابات 1400 و در زمان 
دولت روحانى رخ بدهد و بر همين اســاس 

به دنبال وقت كشى و مانع تراشى هستند. 
اين درحالى اســت كه معلوم نيســت شرايط 
امروز و امكان بازگشــت بــه برجام همچنان 
تا پس از انتخابات 1400 پايدار بماند تا بعدا 
همين افراد بتوانند از اين فرصت براى كاهش 
تنش هاى حداقلى بين ايران و آمريكا استفاده 

كنند.
نماينده پيشــين همدان در مجلس شــوراى 
اســالمى همچنين افزود: آنان فكر مى كنند كه 
هميشــه اين فرصت وجود دارد و يا حداقل 
اگر فرصت محدودى هــم وجود دارد، نبايد 
اين فرصت به دولت كنونى واگذار شود. اين 
درحالى اســت كه منافع ملى ايجاب مى كند 
از كوچك ترين فرصت هــا براى تأمين منافع 
ملى اســتفاده شود. رهبرى هم دقيقا بر همين 
مسأله تأكيد كردند كه نبايد حتى يك ساعت 
در تأمين منافع ملى تأخير ايجاد شود؛ بنابراين 
من اعتقاد دارم كه در همين عمر چندماه دولت 
فرصت هاى خوبى  براى بازگشت به برجام و 
بسيارى از اقدامات ديگر وجود دارد و ما بايد 

از همه اين فرصت ها استفاده كنيم.

تلفيق  كميســيون  ســخنگوى   
اعــالم كرد كه 147 هــزار ميليارد 
تومان بــراى يارانه نقدى در اليحه 
بودجه 1400 اختصاص مى يابد كه 
جزئيات پرداخت آن به زودى اعالم 

مى شود.
به گــزارش ايرنا، رحيم زارع و در 
تشــريح مصوبات كميسيون تلفيق 
مجلس شوراى اسالمى در نشست 
خبرى، گفت: در كميسيون مصوب 
شــد 91 هزار ميليارد تومان براى 
تمام افــرادى كه يارانــه دريافت 
مى كننــد در اليحــه بودجه لحاظ 

شــود كه با اين حساب مبلغ يارانه دريافتى 
2 برابر شد. همچنين مبلغ 20 هزار ميليارد 
تومــان بــراى 35 ميليون نفــرى كه طبقه 

متوسط و متوســط به پايين جامعه هستند 
درنظر گرفته شد.

ــيون  ــاى كميس ــزود: اعض ــه اف وى در ادام
مصــوب كردنــد كــه مبلــغ ده هــزار ميليــارد 

تومــان بــراى مســتمرى مددجويــان كميتــه 
پوشــش  تحــت  و  خمينــى(ره)  امــداد 
مجمــوع  در  و  شــود  اضافــه  بهزيســتى 
ــه 73 ــه بودج ــه در اليح ــدى ك ــه نق ياران

هــزار ميليــارد و 800 ميليــون تومــان 
ــده 147 هــزار  ــراى ســال آين ــود، ب ب
ــم  ــى كردي ــان پيش بين ــارد توم ميلي
كــه جزئيــات پرداخــت آن بــه زودى 

اعــالم مى شــود.
ســخنگوى كميسيون تلفيق مجلس 
با اشاره به جاماندگان از ثبت نام در 
ســهام عدالت، يادآور شد: سازمان 
هدفمندى يارانه ها و وزارت تعاون 
كار و رفاه اجتماعى مكلف شــدند 
يارانه  پرداخت  و  ثبت نام  به  نسبت 
هدفمنــدى و همچنيــن معيشــتى 
و ســاير يارانه هــا نســبت به همه 
افــرادى كه ثبت نام نكردند، افراد جديد و 
افرادى كه منصرف شــدند، امكان ثبت نام 

را فراهم كنند.

كميسيون تلفيق 147 هزار ميليارد تومان 
براى يارانه نقدى مصوب كرد
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آگهى تأسيس، تغييرات شركت
تأســيس شــركت بــا مســئوليت محــدود فرهــان ســرام اللجيــن درتاريــخ 1399/11/02 بــه شــماره ثبــت 933 بــه شناســه ملــى 14009746302 ثبــت و امضــا ذيــل 
دفاتــر تكميــل گرديــده كــه خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى ميگــردد. موضــوع فعاليــت: واردات مواداوليــه و تجهيــزات و لــوازم آزمايشــگاهى 
ــه  ــى، ارائ ــدات صنعت ــواع چينــى آالت بهداشــتى، صــادرات محصــوالت چينــى آالت بهداشــتى و ديگرتولي ــه ان ــا و كارخانجــات توليــدى و صنعتــى ازجمل كارگاه ه
مشــاوره جهــت احــداث و راه انــدازى خطــوط توليــدات صنعتــى ازجملــه چينــى بهداشــتى و فرموالســيون دوغــاب و لعــاب، ارائــه آموزش هــاى الزم جهــت توليــد 
ــط مــدت  ــزوم پــس از اخــذ مجوزهــاى الزم از مراجــع ذيرب ــع درصــورت ل ــا صناي ــى مرتبــط ب ــواع چينــى آالت بهداشــتى و ســايرفعاليت هاى تجــارى و بازرگان ان
فعاليــت: از تاريــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مركــز اصلــى: اســتان همــدان، شهرســتان بهــار، بخــش اللجيــن، شــهر اللجيــن، محلــه شــهرك صنعتــى اللجيــن، 
خيابــان (اصلــى شــهرك صنعتــى)، خيابــان بيســتم و ششــم، پــالك 0، طبقــه همكــف كدپســتى 6533171459 ســرمايه شــخصيت حقوقــى عبــارت اســت از مبلــغ 
100,000,000 ريــال نقــدى ميــزان ســهم الشــركه هــر يــك از شــركا آقــاى موســى كورشــى اســدپور بــه شــماره ملــى 4051733041 دارنــده 30,000,000 ريــال ســهم 
الشــركه آقــاى عــادل كورشــى اســدپور بــه شــماره ملــى 4051751678 دارنــده 40,000,000 ريــال ســهم الشــركه آقــاى عمــران كورشــى اســدپور بــه شــماره ملــى 
4052051300 دارنــده 30,000,000 ريــال ســهم الشــركه اعضــا هيــأت مديــره آقــاى موســى كورشــى اســدپور بــه شــماره ملــى 4051733041 و بــه ســمت نايــب رئيــس 
هيئــت مديــره بــه مــدت نامحــدود آقــاى عــادل كورشــى اســدپور بــه شــماره ملــى 4051751678 و بــه ســمت رئيــس هيــأت مديــره بــه مــدت نامحــدود آقــاى 
عمــران كورشــى اســدپور بــه شــماره ملــى 4052051300 و بــه ســمت مديرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو اصلــى هيــأت مديــره بــه مــدت نامحــدود 
دارنــدگان حــق امضــا: كليــه اوراق و اســناد بهــادار شــركت از قبيــل چــك، ســفته، بــروات، قراردادهــا، عقوداســالمى بــا امضــاء مديرعامــل و يــك نفــر از دو نفــر 
ديگــر اعضــاى هيــأت مديــره همــراه مهــر شــركت و همچنيــن نامه هــاى عــادى و ادارى بــا امضــاء مديرعامــل همــراه مهــر شــركت معتبــر مى باشــند. اختيــارات 
مديــر عامــل: طبــق اساســنامه روزنامــه كثيراالنتشــار همــدان پيــام جهــت درج آگهى هــاى شــركت تعييــن گرديــد. ثبــت موضــوع فعاليــت مذكــور بــه منزلــه اخــذ 

ــه فعاليــت نمى باشــد. و صــدور پروان
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجارى بهار (1083297)

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

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره 139960326008000497 هيــأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رزن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى ابراهيم على فقيه رضائى فرزند محمدحسين به شماره 
شناســنامه 1532 و كد ملى 3991377403 صادره از سردرود در ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى ديمى به مساحت 298764,2 مترمربع تحت پالك شماره فرعى از 560 از اصلي 195 
قريه خورونده واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريداري از مالك رســمي آقايان 
شيرعلى طيبى ساالر فرزند شعبان دارنده سند شماره 1712 مورخ 1350/05/30 و محمدحسين 
فقيه رضايى فرزند عليرضا دارنده سند شماره 1713 مورخ 1350/05/30 محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 180)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/06
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افزايش 20 درصدى تعرفه خدمات 
مراقبت در منزل معلوالن و سالمندان

 مديركل دفتر امور مراكز توانبخشى و مراقبتى سازمان بهزيستى تعرفه هاى خدمات 
مراقبت در منزل و خدمات توانبخشى در منزل را اعالم كرد.

 مصطفى سراج در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه خدماتى كه سازمان بهزيستى در منزل 
به مددجويان خود ارائه مى كند به 2 بخش مراقبت در منزل و ارائه خدمات توانبخشــى 
در منزل تقسيم بندى مى شوند، گفت: تعرفه خدمات مراقبت در منزل به ازاى هر فرد، در 
ســال گذشته حدود 560 هزار تومان بود كه امسال با افزايش 20 درصدى به 672 هزار 
تومان رسيده است. درواقع به ازاى هر مددجوى تحت پوشش سازمان بهزيستى كه نيازمند 

خدمات مراقبت در منزل است، 672 هزار تومان يارانه به مراكز پرداخت مى شود.

مهلت ثبت نام براى جاماندگان كنكور كارشناسى ارشد 
1400 آغاز شد

 امــكان ثبت نام دوباره در آزمون  كارشناســى ارشــد ناپيوســته ســال 1400 و 
بيست وششمين دوره المپياد علمى- دانشجويى كشور فراهم شد. به گزارش مهر، امكان 
مشــاهده و ويرايش اطالعات ثبت نامى متقاضيان ثبت نام كننده در آزمون كارشناسى 
ارشــد ناپيوسته سال 1400 و بيست وششمين دوره المپياد علمى- دانشجويى كشور و 
همچنين ايجاد امكان براى ثبت نام دوباره آن دسته از متقاضيانى كه در موعد مقرر موفق 
به ثبت نام نشــده اند، فراهم شده است. به منظور مساعدت و همراهى با متقاضيانى كه 
در مهلت مقرر موفق به ثبت نام در آزمون نشده اند، ترتيبى اتخاذ شده است كه در بازه 

زمانى 5 بهمن تا 8 بهمن 99 بتوانند نسبت به ثبت نام اقدام كنند.

اهميت مشاوره باردارى در ازدواج هاى فاميلى 
 دبير انجمن تشخيص و درمان بيمارى هاى جنين با اشاره به شايع ترين بيمارى هاى 
جنينى و اهميت انجام غربالگرى هاى حين باردارى، در همين راســتا بر لزوم پوشش 
بيمه اى نوعى از آزمايش خون جهت تشــخيص 3 تا 5 اختالل كروموزومى در ابتداى 

باردارى، تأكيد كرد.
الله اســالميان در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به گستره فعاليت متخصصان طب مادر و 
جنين (پريناتولوژى)، گفت: مادران باردارى كه سابقه حاملگى جنين هاى مشكل دار و 
بيمار داشته باشند در اين علم مورد بررسى قرار مى گيرند، از جمله با كنترل جنين هاى 
بسيار كم وزن و نارس و درمان باردارى هاى دوقلو با ارتباط عروقى از زايمان زودرس 

مى توانيم جلوگيرى كنيم. 

قطع 65 درصدى انتقال زنجيره كرونا 
در نهاوند

 اجراى طرح شــهيد سليمانى در يك ماه موجب قطع 65درصدى 
انتقال زنجيره كرونا در شهرستان شد و بسترى در مراكز درمانى نيز به 

ميزان 57 درصد با كاهش روبه رو بوده است.
فرمانده ســپاه ناحيه نهاوند بيان كرد: طرح شهيد حاج قاسم سليمانى 
به منظور جلوگيرى از انتقال ويروس كرونا از ابتداى آذرماه با مشاركت 
نيروهاى بهداشت و درمان و بسيجيان پايگاه هاى مقاومت و گروه هاى 

جهادى در شهرستان نهاوند آغاز شد.
على مختارى افزود: با بيان اينكه براى آغاز كار كل شهرســتان به 20
منطقه براســاس طرح جامع سالمت تقسيم شد، گفت: به منظور آغاز 
طرح با مشــاركت شبكه بهداشــت 3 تيم مراقبتى تشكيل و از همان 

روزهاى آغازين كار با جديت دنبال شد.
فرمانده ســپاه ناحيــه نهاوند گفت: در يك ماه 5 هــزار و 144 مورد 
بازرسى و نظارت در مناطق مختلف شهرى و روستايى انجام شد كه 
3 هزار و 433 مورد آن توسط بخش سالمت و يك هزار و 711 مورد 
نيز توسط تيم هاى مشاركتى بسيج انجام و نتايج چشمگيرى به دست 
آمــد و مرگ ومير به ميزان 77/1 درصد، قطع انتقال زنجيره بيمارى به 
ميزان 64/2 درصد و بسترى در مراكز درمانى به ميزان 56/4 درصد با 

كاهش روبه رو بوده است.
مختارى بــا دعوت مردم به رعايت پروتكل هاى بهداشــتى گفت: با 
همكارى خوب مردم، نيروهاى بهداشتى و گروه هاى جهادى و بسيج، 
طرح شهيد سليمانى به خوبى اجرا و نتايج مثبتى از آن به دست آمد كه 
بايد اين وضعيت حفظ شــود و الزم است مردم همان گونه كه تاكنون 
پروتكل ها را رعايت كرده اند از اين به بعد نيز نكات مربوط به سالمتى 

را رعايت كنند تا به زودى شاهد ريشه كنى كامل بيمارى باشيم.

تعطيلى دفتر پيشخوان به دليل رعايت 
نكردن پروتكل هاى بهداشتى

 رئيس مركز بهداشــت نهاوند از تعطيلى يكى از دفاتر پيشــخوان 
دولت نهاونــد و اخطار به چند دفتر ديگر به دليــل مديريت نكردن 

فاصله گذارى اجتماعى خبر داد.
على احسان خويشوند گفت: هفته گذشته به منظور نظارت بر اين دفاتر 
كه به دليل نام نويســى در سامانه سجام با ازدياد مراجعين همراه بودند 
37 مورد بازديد در قالب تيم مشــترك با پليس اماكن انجام گرفت كه 

به تعطيلى يكى از دفاتر منجر شد.
وى از اجراى طرح بازديد و نظارت بر مراكز تهيه و توزيع مواد غذايى 
نيز خبر داد و افزود: طى هفته گذشــته به منظور نظارت بر كار مراكز 
تهيه و توزيع موادغذايى 675 مورد بازديد مشــترك با داوطلبان هالل 
احمر و بسيج در قالب تيم نظارتى طرح شهيد سليمانى انجام گرفت 
كه در اين راســتا 32 مورد اخطاريه بــراى لزوم رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى به واحدهاى صنفى اعالم شد.
خويشــوند از توقيف 15 عدد قليان از يكى از كافى شــاپ هاى اين 
شهرســتان خبر داد و گفت: در ادامه اجراى مصوبات مربوط به ستاد 
كرونا بازرسان اين مركز از كافى شاپ هاى سطح شهر بازديد كردند كه 
در اين راستا 15 عدد قليان مربوط به يكى از اين مراكز كه به صورت 
غيرمجاز فعاليت داشــت توقيف و ضبط شد كه مطابق با قانون براى 

آنها پرونده تشكيل شده و به دستگاه قضايى معرفى شدند.

شكار غيرمجاز حيوانات ممنوع است

 رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نهاوند با اعالم اينكه 
درصورت مشــاهده و گزارش هرگونه شــكار و تيراندازى در همه 
مناطق شهرســتان طبق قوانين و مقررات و تكاليف ســازمانى محيط 

زيست با متخلفان برخورد قانونى و قاطع خواهدشد.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى اداره حفاظت محيط زيست، مهرداد 
ســلگى افزود: با توجه به اهميت و ارزش هاى اكولوژيك و سالمت 
محيط زيســت و بهبود كيفيــت زندگى براى حفظ و حراســت از 
گونه هاى متنوع حيات جانورى و همسو با سياست هاى كالن دولت 
جمهورى اسالمى ايران و در راستاى اجراى برنامه هاى، به استناد بند 
«و» ماده 6 قانون حفاظت و بهسازى محيط زيست، هرگونه تيراندازى 
و شكار در ســطح تمامى عرصه هاى مناطق شهرستان نهاوند ممنوع 

است.
وى تأكيد كرد: درصورت مشــاهده و گــزارش هرگونه تيراندازى و 
شكار در همه مناطق شهرستان نهاوند طبق قوانين و مقررات و تكاليف 
سازمانى محيط زيست با متخلفان برخورد قانونى و قاطع خواهدشد.

جام جم: هشدارهاى جهش يافته
 هشدارها كى كرونا گرفتن پس!!

صداى اصالحات: تورم اعالمى از رؤيا تا واقعيت؟
 به اندازه يك چشم برهم زدن!!

ابتكار: وعده اى تازه براى اقتصاد سال 1400
 هنوز سال جديد نيومده وعده هاشون رو راهى كردن!!

جوان: 2 تا 5 برابر شدن يارانه نقدى در سال آينده
 شكسته نفسى مى كنيد، از 2 تا 5 مى شه لطف زياد!!

وطن امروز: شانه تا شانه باخت
 توُ بردم اينجورى شــونه به شــونه بودين االن يك هيچ جلو 

بوديم!!
روزنامه همدلى: صورتحساب فيلترينگ

 مثــل اينكــه مــزه فيلتــر تلگــرام بدجــور زيــر زبونشــون مزه 
! كرده!

تماشاگران: بازار نفت آماده افزايش قيمت ها مى شود
 حواستون باشه از هول حليم نيفتن تو ديگ يه موقع!!

بشارت نو: آمار ماليات بر دوش كم درآمدها 
 هرچى سنگه مال پاى لنگه!!

جمله: ضرورت اصالح الگوى مصرف آب چيست؟
 قطع برق!!

ستاره صبح: خيز كرونا در راه است
 پس ماسكاتون رو دو دستى بچسبيد!!

عصر رسانه: شهر قرمز كرونايى نداريم
 نكنه دســتش با فوتباليست ها تو يه كاسه است از قرمز رسيده 

به آبى!!
آسيا: هتل هاى كيش پُر از پُر شد

 بدون شرح!!
اقتصادپويا: مرغ را مانند ارز چند نرخى نكنيد 

 آسياب به نوبت، فعال تو فاز چند نرخى وام  ازدواجن!!
صمت: يارانه يارى رسان نبود

 شده حكايِت از دور دل ميبره از نزديك َزهره!!

اجراى طرح برخورد با خودروهاي دودزا 
در همدان

 رئيــس پليــس راهــور شهرســتان همــدان از اجــراى 
ــتان  ــن شهرس ــاى دودزا در اي ــا خودرو ه ــورد ب ــرح برخ ط

ــر داد. خب
ــده  ــود پدي ــه وج ــه ب ــا توج ــت: ب ــاره گف ــى در اين ب ــرخ جمال ف
آلودگــي هــوا در كشــور و مركــز اســتان و در راســتاي پيشــگيري از 
تصادفــات احتمالــي ايــن طــرح در ســطح شهرســتان همــدان اجــرا 

شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار پايــگاه خبــرى پليــس، وى گفــت: طــرح 
تشــديد برخــورد و كنتــرل تخلفــات خودروهــاي دودزا و 
ــاه در ســطح شهرســتان  ــا 29 دى م ــي از 25 ت ــه فن ــدون معاين ب

ــد. ــرا ش ــتان اج ــز اس ــور مرك ــس راه ــدان توســط پلي هم
جمالــى افــزود: در ايــن طــرح پــالك 25 دســتگاه خــودرو فــك و 

بــا اختصــاص پــالك تعميــري بــه تعميــرگاه اعــزام شــدند.
رئيــس پليــس راهــور شهرســتان همــدان گفــت: تعــداد 45 دســتگاه 
ــه فنــي در ايــن طــرح  ــه علــت نداشــتن معاين خــودرو متخلــف ب

اعمــال قانــون شــدند.
ــان بيــان كــرد: همچنيــن در ايــن طــرح  ايــن مقــام مســئول در پاي
ــالك و  ــك پ ــي، ف ــل دودزاي ــي به دلي ــودرو دولت ــتگاه خ ــك دس ي
بــا نصــب پــالك اعــزام بــه تعميــرگاه جهــت رفــع عيــب خــودرو 

روانــه تعميــرگاه شــد.

كارت مجوز نگهدارى اسلحه شكارى گلوله زنى متوسط مدل 
گلنگدنى كاليبر 7/92، به شماره بدنه: 3474، ساخت: آلمان، به 
نام على وفائى اوچ تپه، فرزند: رضا، به شماره شناسنامه: 587 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

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

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

كارت مجوز نگهدارى اسلحه شكارى گلوله زنى بلند مدل گلنگدنى 
كاليبر 7/92، به شماره بدنه: 6272س، ساخت: ايران، به نام رضا 

ونائى اوچ تپه، فرزند: قيه حسين، به شماره شناسنامه: 333 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى به نام سپيده شيرانى راد، فرزند:على، به شماره 
شناسنامه: 13073 و به شماره دانشجويى: 9614445003 ، رشته 
فيزيولوژى توليد وپس از برداشت گياهان باغى از دانشگاه بوعلى 

سينا همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

 فامنين- على ترابى- خبرنگار همدان پيام: 
آئين خشــت گذارى آموزشــگاه 2كالســه 
روستاى قره داى شهرستان فامنين برگزار شد.

هدف از اجــراى اين طرح ايجــاد دغدغه 
مشاركت در ساخت فضاى فيزيكى آموزش 
و پرورش در بين مردم بوده تا همه اقشار با 
هر ســطح توانمندى مالى حتى با كمك هاى 
بسيار خرد، بتوانند در اين امر مشاركت كنند.

مديركل نوســازى مدارس استان همدان در 
اين آئين گفت: هرچه به آموزش و پرورش 
توجه كنيم و نيازهاى آن را دريابيم، پيشرفت 

جامعه را تضمين كرده ايم.
محمدحســين مــرادى بيان كــرد: همدان 
اســتانى برتر كشــور با حضــور 880 نفر 
خير مدرسه ساز دركشور است. به گزارش 
اســتان  مدارس  نوســازى  عمومى  روابط 
همــدان، وى با اشــاره و تشــريح پويش 
ملــى «آجر به آجــر» و پويش «من مادرم» 
افزود: خدا را شــاكريم كه قرعه به نام اين 
آموزشــگاه و روســتا افتاد و مقدر شد تا 
اين مدرســه در اين طرح به عنوان نخستين 
مدرسه در طرح خشت گذارى انجام شود، 
قدر خشت به خشت اين مدرسه را بدانيد، 
اين خشــت ها با پويش مــردم و خيرين و 
به ويژه خانواده زنده يــاد فاطمه محمدخان 
براى ســاخت مدرسه بنا شده و اين پويش 
ادامه دارد و امروز به نــام پويش ملى «من 
مــادرم» با هدف ســاخت مدرســه براى 
فرزندان اين ســرزمين درحــال برگزارى 

است.

مرادى گفت: آموزشــگاه روســتاى قره داى 
به دليــل اينكه قابل اســتفاده نبود و قرار بود 
بــراى بازســازى آن در اداره كل نوســازى 
مطرح شــود، با ايجاد پويــش طرح آجر به 
آجر به عنوان نخستين آموزشگاه در اين طرح 
قرار گرفت كه شــامل ساخت آموزشگاهى 
2كالسه با مســاحت زيربنايى 146 مترمربع 
و اعتبارى معــادل 600 ميليون تومان هزينه 
در بر خواهد داشــت كــه 30 درصد آن از 
محل اعتبــارات طرح آجر به آجر و خانواده 
زنده ياد محمدخان و مابقى از محل اعتبارات 
ملى خيرى اداره كل نوسازى مدارس استان 
همدان، در زمينى به مساحت 2 هزار مترمربع 

ساخته خواهد شد.

مدير تأمين و تجهيز مدارس استان افزود: با 
بهره برداى از اين آموزشــگاه 20 دانش آموز 
روســتاى قره داى از فضاى آموزشى مناسب 
برخوردار مى شــوند كه اميد مى رود هرچه 

زودتر به بهره بردارى برسد.
وى گفــت: پويش ملى آجر به آجر توســط 
سازمان نوسازى، توســعه و تجهيز مدارس 
و جامعه خيرين مدرسه ســاز كشور با هدف 
خيرين  فعاليــت  فرهنــگ  «نهادينه ســازى 
مدرسه ســاز» به اجرا درآمده است كه مورد 
اســتقبال مردم شريف اســتان قرار گرفت و 
خيرين زيادى در اين طرح مشاركت كردند.

وى بــا اشــاره به كمــك يكصــد ميليون 
محمدخان  فاطمه  زنده يــاد  خانواده  تومانى 

براى ســاخت اين مدرســه كه به عنوان نماد 
باقيات الصالحــات اســت، بــراى روح آن 

مرحومه علو درجات را مسألت كردند.
مديــر آموزش و پرورش شهرســتان فامنين 
هم گفــت: بر مبناى ابالغيــه وزير آموزش 
و پرورش براى اجراى طــرح آجر به آجر، 
جلب مشــاركت هاى خرد مردمــى در امر 

مدرسه سازى مورد توجه قرار گرفت.
مهدى شــكرى ادامه داد: هــدف از اجراى 
اين طرح ايجاد دغدغه مشاركت در ساخت 
فضــاى فيزيكى آموزش و پــرورش در بين 
مردم بوده تا همه اقشار با هر سطح توانمندى 
مالى حتى با كمك هاى بسيار خرد بتوانند در 

اين امر شركت كنند.

 توجه به آســيب هاى اجتماعى كرونا از 
موضوعات مهم اســت زيرا ابعــاد زندگى، 
جامعــه، روابــط، مناســبات و كاركردها را 
تحت تأثير خود قــرار مى دهد و بى توجهى 
به آن مى تواند مشكالت متعددى ايجاد كند.

وزير كشــور گفت: اميدواريم با اقداماتى كه 
صــورت مى گيرد و با فعاليــت و همكارى 
دانشــگاه ها، در بازدارندگــى و درمان اين 

آسيب ها مؤثر و موفق باشيم.
به گزارش ايرنا، عبدالرضا رحمانى فضلى در 
حاشيه برگزارى يكصدوسى وششمين جلسه 
شوراى اجتماعى كشور در جمع خبرنگاران، 
افزود: جلسه امروز شوراى اجتماعى كشور 
2 دســتور كار داشــت؛ يكى بحث ارزيابى 
فعاليت هاى انجام شده در حاشيه هاى شهرها 
كــه از اولويت هاى 5گانه اى بــود كه مقام 
معظم رهبرى تعيين كرده بودند و در اين باره 
گزارش خوبى داده شــد و روند كار مثبت 

است.
وى افزود: در اين زمينه مقرر شــد با آرايش 
جديدى در ســازماندهى بتوانيم فعاليت هاى 
تــازه اى را انجام دهيم و جمع بندى اقدامات 
انجــام گرفته نيز طى جلســات بعدى ارائه 

خواهد شد.
وزير كشــور اظهار كرد: موضوع بعدى نيز 
آثار اجتماعى ويروس كرونا بود؛ اين بيمارى 
آثار اجتماعى مثبت و منفى و آثار كوتاه مدت 
و ميان مــدت دارد و بى توجهــى به اين آثار 
مى تواند در ابعاد روانى و اجتماعى و زندگى 

مردم تأثيرات مهم و گاهى منفى بگذارد. 
وى ادامه داد: در اين زمينه جلساتى از پيش 
داشــتيم و يك جلسه هم با دانشگاهيانى كه 
در اين باره، بحث هاى نظرى را پيگيرى كرده 
بودند، داشتيم و امروز دستگاه هاى اجرايى، 
تجارب خود را با اين موضوع اجتماعى ارائه 

كردند.
رحمانى فضلى خاطرنشــان كرد: با توجه به 
اهميتى كه اين موضوع دارد، قرار شــد بقيه 

خود  گزارش هاى  نيز  اجرايى  دســتگاه هاى 
را ارائــه دهند تــا بتوانيم اينهــا را در قالب 
كارگروه ها دقيق تر بررسى كنيم و جمع بندى 
نهايى را با رويكرد يافتن راه هاى بازدارندگى 
آثار منفى اجتماعى كرونا، تقويت جنبه هاى 
مثبــت اجتماعى آن و همچنين درمان برخى 

آسيب هاى اجتماعى داشته باشيم. 
مقــرر  ضمــن  در  كــرد:  تصريــح  وى 
ــاره  ــطح در اين ب ــه در 3 س ــود ك ــد ب خواه
ــن  ــطح همي ــك س ــود؛ ي ــرى ش تصميم گي
شــوراى اجتماعى كشــور اســت، ســطح ديگر 
بايــد بــه ســتاد ملــى مقابلــه بــا كرونــا بــرود 
ــه  ــر ك ــطح ديگ ــود و س ــرى ش و تصميم گي
ــه شــوراى عالى  ــود را ب درازمــدت خواهــد ب

ــرد. ــم ب ــى خواهي ــالب فرهنگ انق

 مديركل نوسازى مدارس: 880 خير مدرسه ساز در استان همدان وجود دارد

خشت مدرسه «آجربه آجر»
 فامنين گذاشته شد

بى توجهى به آسيب هاى اجتماعى كرونا 
سبب مشكالت متعددى مى شود
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مديرعامل شركت آبفاى استان خبر داد
قابليت بهره گيرى از پساب تصفيه خانه همدان 

در مصارف صنعتى
 مديرعامل شــركت آب و فاضالب اســتان همدان با اشــاره به قابليت 
بهره گيرى از پساب خروجى تصفيه خانه همدان در مصارف صنعتى، گفت: 
مطابق تحقيقات انجام شده، پساب خروجى از تصفيه خانه همدان قابليت 

بهره گيرى در مصارف صنعتى، كشاورزى و زيست محيطى را داراست.
به گزارش خبرگزاري بازار، ســيدهادى حســينى بيدار با اشاره به پژوهش 

صــورت گرفته بر روى پســاب خروجى تصفيه خانه همــدان، افزود: اين 
پژوهش سال گذشته به درخواست نيروگاه شهيد مفتح به انجام رسيد و بر 
همين اساس پساب ورودى و خروجى از نيروگاه مورد بررسى قرار گرفت.

وى بــا بيان اينكه شــركت طرف قرارداد، پارامتر هاى اساســى پســاب 
تصفيه خانــه همدان را طى بازه زمانى موردنظر كنترل كرده اســت، ادامه 
داد: براساس بررســى هاى صورت گرفته وضعيت پساب تصفيه شده بسيار 

استاندارد و مطلوب است و هيچ گونه مشكل زيست محيطى ندارد.
حســينى بيدار  يادآور شد: براســاس قرارداد منعقد شده، پساب خروجى 
از تصفيه خانه و كيفيت هوا در ده نقطه از نقاط حســاس نيروگاه شــهيد 

مفتح در فصول سرد و گرم مورد ارزيابى قرار گرفت. وى با اذعان به اينكه 
در اين پژوهش بيش از هر چيز آلودگى هاى ميكروبى مورد بررســى قرار 
گرفت، بيان كرد: خوشــبختانه براساس بررسى هاى صورت گرفته تمامى 
پارامترهــاى مورد ارزيابى در حد اســتانداردهاى مصارف صنعتى و حتى 

كشاورزى بودند.
مديرعامل شــركت آب و فاضالب استان همدان  گفت: كيفيت هوا نيز در 
نقاط پرتردد پرسنل نظير سالن كلرزنى، ميدان مركزى، سالن غذاخورى، 
درمانگاه، ساختمان هاى CW، راهروها، كارگاه ها، اتاق كنترل، تصفيه خانه 

بهداشتى و اطراف برج ها ارزيابى شد.

سرپرست استان: 
پروين قادري دانشمند

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

فرش دستبافت
 هنرى كه به دار است نه به بار

 فرش پازيريك نخســتين فرش بافته دســت بشر و آن هم مردم 
ايران اســت؛ همانند بســيارى از كاالها و اجناس كه انحصار توليد 
آن در جهان به يك كشــور منتهى مى شــود مثل توليد ادويه كه به 
نام كشــور هند ثبت شده اســت يا اتومبيل بنز كه با شنيدن آن به 
ياد كشــور آلمان مى افتيم يا لوازم الكترونيكى كه ما را به ياد كشور 

ژاپن مى اندازد.
ايــن موضــوع در مورد فرش دســتبافت هم كامًال صــدق مى كند، 
به گونه اى كــه در هرجــاى دنيــا و در لوكس تريــن كاخ هــا و در 
الكچرى ترين خانه ها غيرممكن اســت ردپايى از فرش دســتبافت 
ايرانى نباشد زيرا مرغوب ترين و بهترين فرش هاى دنيا حاصل زحمت 

و تالش بافندگان ايرانى است. 
به هرحال در هر گوشه از دنيا كه باشيم با ديدن فرش نفيس ايرانى به 
ياد تالش و زحمت سرانگشتان هنرمندانه قالى بافان ايرانى مى افتيم 
و با تمام وجــود به وجد مى آييم همان هنرمندانى كه با قلبى آكنده 

از عشق پشت دار قالى هنرى ماندگار و بى بديل را خلق كرده اند.
درحالى آوازه و شهرت فرش ايران تا آن سوى دنيا رفته كه متأسفانه 
طى دهه هاى گذشــته گردوغبار بى مهرى هاى مسئوالن باعث شده 
اين هنر بى بديل ايرانى به دســت فراموشــى ســپرده شود تا جايى 
كه تنها از ســال 1373 بــا صادرات فرش دســت بافت به ارزش 5
ميليارد دالر به عنوان طاليى ترين سال صادرات محصوالت غيرنفتى 
به خصوص فرش دســتبافت براى ايران ياد مى شود و از اين سال به 
بعد صادرات ايران كاهش يافت آن چنان كه در ســال 1398 صادرات 
محصوالت غيرنفتى كه فرش دســتبافت هم جزوى از آن محسوب 

مى شد به رقم 60 ميليون دالر تنزل پيدا كرد.
متأسفانه از سال 1373 به اين طرف با افول صادرات فرش دستبافت 
كشــورهاى هندوســتان، پاكســتان، افغانســتان و تركيه در زمينه 
صادرات محصوالت غيرنفتى از ايران پيشــى گرفتند و گوى سبقت 
را در صادرات برخى توليــدات از ايران ربودند درحالى كه هنرى كه 
مى توانست با حداقل منابع مالى صدها شغل پايدار به صورت مستقيم 

و غيرمستقيم ايجاد كند نبايد مورد غفلت واقع مى شد.
بنا بر گفته كارشناســان براى ايجاد هر شغل در يك شهر به ميزان 
يك ميليارد تومان اعتبار نياز اســت و ايــن موضوع درحالى عنوان 
مى شــود كه در زمينه توليد فرش دســتبافت با صــرف هزينه 20

ميليون تومانى كار آغاز مى شود و در قبال ايجاد آن ده ها شغل ديگر 
به صورت مســتقيم و غيرمستقيم ايجاد مى شــود چنانكه از كشاورز 
با توليد علوفه و دامدار با توليد پشــم گرفته تا رنگرز و شــركت هاى 
نســاجى از قبل صنعت بافت فرش دستبافت نان مى خورند و ارتزاق 

مى كنند. 
طبق براساس برآورد كارشناسان امر در روزگارى كه بافت فرش رونق 
و حال خوشى داشت يك چهارم هنرمندان ايران به صورت مستقيم و 
غيرمستقيم در صنعت بافت فرش دست بافت فعال بودند اما به راحتى 
و به ســادگى جايگاه فرش ايران به رقيبان سپرده شد و امروز ايران 

با هزاران مشكل اشتغال و بيكارى جوانان دست وپنجه نرم مى كند.
در دهه هاى پيش ازاين تقريباً در تمامى روستاها و خانه هاى روستايى 
حداقل يك دار قالى كه براى كمك به معيشــت خانواده و حفظ هنر 
اصيل ايرانى علم شده بود چشم هر بيننده اى را متوجه خود مى كرد 
تا جايى كه حتى در برخى خانه هاى شــهرى نيز بســاط دار قالى به 
راه بود اما امروز حتى كمتر روستايى به كار فرش بافى مشغول است.
به طوركلــى يكى از داليل كاهش تعــداد فرش بافان در اين موضوع 
خالصه مى شود كه به اندازه زحمتى كه بافنده فرش متحمل مى شود 
دســتمزدى دســتش را نمى گيرد و توجيه اقتصــادى قابل قبولى 
براى وى ندارد و دليل ديگر پوشــش بيمه اى فرش بافان است كه از 
گذشــته تا به امروز همچنان معطل باقى مانده و كج دار و مريز پيش 
مــى رود هرچند در دولت قبلى تعدادى از قالى بافان تحت پوشــش 
طــرح بيمه اى قالى بافى قرار گرفتند اما درحال حاضر قالى بافان براى 
پيگيــرى امور بيمه اى با مراجعه به ســايت هاى بيمه به در بســته 
مى خورند و همچنان سايت ثبت نام براى بيمه قالى بافى بسته است. 
اين مباحث عنوان شــد تا گفته شــود كه واقعاً حيف است بهترين 
و پايدارترين اشــتغالى كــه با كمترين هزينــه مى تواند جان بگيرد 
و به مشــاغل ديگر جان دهــد و حتى با صادرات آن براى كشــور 
ارزآورى ايجاد شود به غفلت و فراموشى سپرده شود؛ حرفه اى كه در 
كشــورهاى خارجى از ارج وقرب بسيار زيادى برخوردار است و نبايد 

به آسانى و راحتى از رده توليد خارج شود. 
بارها تأكيد شده كه فرش دستباف از كهن ترين هنرهاى پر افتخار ما 
محسوب مى شود و از قدمت بسيار بااليى برخوردار است اما متأسفانه 
مشكالت ناشــى از اقتصاد تك محصولى و تكيه بر درآمدهاى نفتى 
سبب ايجاد اقتصادى متأثر از عوامل خارجى به خصوص بازار ناپايدار 

نفت شده و از وجود اين كاالى با ارزش غافل مانده است.
بايد تا دير نشــده به داد صنعت فرش دست بافت رسيد؛ صنعتى كه 
كوله بارى از تاريخ و تمدن از گذشته تا حال را همانند كتاب تاريخى 
در ســطر به ســطر آن مى توان خواند و حرف هاى بســيارى كه در 

تاروپود آن نهفته را درك كرد.
پس تا فرصت از دســت نرفته بايد در راستاى احياى دوباره صنعت 
فرش دســت بافت به پا خاســت و كورســوى اميد را حياتى دوباره 
بخشــيد تا صداى دف از پشــت دار قالى به گوش برسد و با هر دار 

قالى، آهنگى بر تار زندگى قالى بافان نواخته شود.

يادداشت
معاون ميراث فرهنگى استان خبر داد

اعطاى 1/7 ميليارد تومان تسهيالت به 
متوليان اقامتگاه هاى بومگردى در استان 

 معاون ســرمايه گذارى و امور طرح هاى ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى استان همدان از اعطاى تسهيالتى بالغ بر يك ميليارد 
و 700 ميليون تومان به متوليان اقامتگاه هاى بومگردى در اين اســتان 

خبر داد.
عليرضا قاسمى در گفت وگو با خبرنگار بازار با بيان اينكه اقامت گاه هاى 
بومگردى با هدف رونق گردشگرى ايجاد شده اند، عنوان كرد: تعداد 40
واحد بومگردى روســتايى در اســتان همدان ايجاد يا درحال راه اندازى 
است. معاون سرمايه گذارى و امور طرح هاى ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دستى استان همدان اظهار كرد: اقامتگاه هاى بومگردى روستايى 
با ايجاد و توسعه زيرساخت هاى اشتغال پايدار باعث معرفى ظرفيت هاى 

گردشگرى به مسافران و گردشگران داخلى و خارجى شده است. 
وى ادامه داد: با توجه به شيوع ويروس كرونا و اعمال محدوديت ها نياز 
بود تا از اقامتگاه هاى بومگردى حمايت شود كه بدين ترتيب در راستاى 
توسعه گردشــگرى روســتايى، در زمينه هاى مختلف از اقامتگاه هاى 
بومگردى روســتايى حمايت هايى شــده است.  قاســمى از واگذارى 
تســهيالت ارزان قيمت به واحدهاى بومگردى روستايى سخن گفت و 
عنوان كرد: پرداخت تسهيالت براساس نوع فعاليت واحدهاى بومگردى 
متغير انجام مى پذيرد.  معاون ســرمايه گذارى و امور طرح هاى ميراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى استان همدان از اعطاى تسهيالتى 
بالــغ بر يك ميليارد و 700 ميليون تومان به اقامتگاه هاى بومگردى در 
اين استان خبر داد. وى يادآورشد: تسهيالت واگذار شده به متقاضيانى 
كه در توسعه بومگردى روستايى سرمايه گذارى مى كنند در رقمى بين 

250 ميليون تومان يا 300 ميليون تومان متغير است.

خبر

دستان عشاير همدان 
از تسهيالت خوداشتغالى كوتاه ماند

■ معاون اداره كار: عشاير استان براى دريافت تسهيالت بانكى رغبت نشان ندادند
■ رئيس تشكل عشاير استان: عشاير براي دريافت تسهيالت ضامن ندارند

نفوس  سرشمارى  براساس   
1395 ســال  در  مســكن  و 

يك  همدان  اســتان  جمعيت 
ميليون و 800 هزار نفر اســت 
كه براساس آخرين سرشمارى 
عشاير كوچنده كشور در سال 
1387 توسط مركز آمار ايران، 
جمعيت ييالقى عشاير همدان 
11 هــزار و 500 نفر (3 هزار 
خانــوار) و جمعيت قشــالقى 
عشــاير اين اســتان 9 هزار و 
881 نفر ( هزار و 867 خانوار) 
بوده و استان همدان يك درصد 
از جمعيت عشايرى كشور را در 

خود جاى داده است.
در ســند راهبــردى 3 ســاله 
ايجــاد  از  همــدان  اســتان 

جاذبه توريســتى در جامعه عشايرى و فرصت 
شكل گيرى مشاغل به واسطه آن به عنوان يكى 
از مزيت هــا و قابليت ها در شهرســتان نهاوند 
يادشــده ضمن اينكه از احياى گردشگرى در 
مناطق عشــايرى، انرژى نو (پنل خورشيدى) 
براى توليد برق ســامانه هاى عرفى عشايرى، 
توســعه و تأمين خدمات در سامانه هاى عرفى 
عشــاير، احيا و گسترش توليدات لبنى عشاير، 
مديريت تغذيه و ارتقاى جايگاه دام عشاير نيز 
با عنوان يك اقدام اولويت دار و محرك توسعه 

شهرستان اسدآباد نام برده شده است.
درحالى رسيدن به اهداف تعيين شده نيازمند 
حمايت هــاى مــادى و معنوى اســت كه در 
واقعيت با چنين شرايطى روبه رو نيستيم اما به 
هرحال بايد ديد كه از جمعيت 23 هزار نفرى 
عشاير استان همدان تاكنون چه تعداد موفق به 
دريافت تسهيالت شده اند؟ و آيا برنامه اى براى 
اعطاى مناســب اين تسهيالت به اين جمعيت 

انديشيده شده است يا خير؟
از ســويى عشاير در زمينه تأمين امنيت كشور 
نقش مهمى را ايفا مى كنند و اين پرســش نيز 
پيــش مى آيد كه اين روزها همين جمعيت كه 
بخــش توليدكننده و فعال جامعه محســوب 
مى شــوند چه بهره اى از ســرمايه گذارى ها و 

تسهيالت داشته است؟
 عشاير استان همدان براى دريافت 

تسهيالت بانكى رغبت نشان ندادند
در اين راستا معاون كارآفرينى و اشتغال اداره 
كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان همدان 
در گفت وگو با خبرنگار بازار گفت: از ســال 96

پرداخت تســهيالت ارزان قيمت اشتغالزايى با 
نرخ 6 درصد به جامعه روســتايى و عشــايرى 
و نواحــى صنعتى و مناطق زيــر ده هزار نفر 

جمعيت آغاز شده است.
مصطفى قربانفر ادامه داد: در اوايل كار استاندار 
وقت جلســه اى با دهيــاران و فرمانــداران و 
بخشــداران نواحــى مختلف اســتان همدان 
ترتيب داد ضمــن اينكه براى اطالع رســانى 
بيشتر همايشى برگزار و تأكيد شد تا طرح هاى 
خوب و برتر در زمينه هاى مختلف اشتغالزايى 
روســتايى و جامعه عشايرى شناســايى و از 

تسهيالت ارزان قيمت بهره مند شوند.
وى با بيان اينكه در ايــن زمينه تنها 4 نفر از 
جامعه عشاير در ســامانه واگذارى تسهيالت 
ارزان قيمت اشتغالزايى اداره كل تعاون، كار و 
رفاه اجتماعــى ثبت نام كردند، گفت: اداره كل 
تعــاون، كار و رفاه اجتماعى در تقســيم بندى 
رســته ها و چارچوب ها كامًال براساس تنظيم 
قوانيــن پيــش رفتــه و در زمينــه واگذارى 
تسهيالت بانكى، طرح هايى كه قابليت نظارت 

دارند به بانك ها معرفى شده است.
معاون كارآفرينى و اشــتغال اداره كل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى همــدان با بيان اينكه در 
زمينه دريافت تســهيالت اشــتغال روستايى 
استان همدان بيشــتر از حد مجاز كشورى از 
سهميه درنظر گرفته شده استفاده كرده است، 
اظهار كــرد: اين درحالى اســت كه در زمينه 
واگذارى وام هاى ارزان قيمت خوداشــتغالى از 
جامعه عشايرى تنها 4 نفر آن هم از سوى بنياد 
شهيد استان همدان معرفى و در سامانه ثبت نام 
كرده اند كه در اين راستا موفق به دريافت سقف 

حمايتى تسهيالت بانكى خوداشتغالى شدند. 

قربانفر در پاســخ به اينكه عمده ترين مشكل 
عشــاير در زمينــه دريافت تســهيالت بانكى 
چيست؟ عنوان كرد: اصلى ترين مشكل در اين 
زمينه نداشتن ضامن است زيرا در اين باره بايد 
حداقل تعداد عشــاير ثبت نام شده به 500 تا 
يك هزار نفر برســد كه بــا معرفى به بانك به 

سبب نداشتن ضامن عودت داده مى شوند.
وى در تشــريح اين موضوع ادامه داد: بايد در 
راســتاى رفع اين مشــكل چاره اى انديشيده 
شــود ضمن اينكــه درظاهر چنيــن به نظر 
مى رســد كه گويــا فرهنگ جامعه عشــايرى 
اقتضــا مى كند كه خود را درگير قســط و وام 
نكنند اما از سويى شــاهديم كه بانك ها براى 
اعطاى تسهيالت بانكى به كسانى وام مى دهند 
كه تســهيالت ارائه شده بانكى را در جاى ثابت 
صرف خوداشــتغالى در زمينه هــاى مختلف 
از قبيــل فــرآورى و بســته بندى محصوالت 
غذايى، صنايع دســتى و ... كنند و از ســويى، 
وام گيرنده نيز بايد وثيقه يا ســند معتبر واحد 
مســكونى براى ضمانت در گروى بانك بگذارد 
و اين همان موضوعى اســت كه عشاير به آن 

دسترسى ندارند.
معاون كارآفرينى و اشــتغال اداره كل تعاون، 
كار و رفــاه اجتماعــى همــدان بــا تأكيد بر 
اينكه عشــاير چنين شــرايطى ندارند زيرا در 
جاى ثابتى زندگى نمى كننــد و مدام درحال 
جابه جايى هســتند، گفت: تســهيالت بانكى 
عمومــاً بايد صرف طرح هاى صنايع دســتى و 
ديگر طرح هايى از اين دست شود اما تسهيالت 
عشــايرى عموماً صرف خريد دام مى شــود و 
به همين علت بانك ها دربــاره ارائه خدمات و 

اعطاى تسهيالت بانكى به عشاير بالتكليف اند.
رئيس تشكل عشاير استان همدان نيز با بيان 
اينكه بالغ بر 8 هزار خانوار عشاير با جمعيتى در 
حدود 23 هزار نفر در دشت هاى استان همدان 
مستقر هســتند، گفت: اين عشاير تعداد دامى 

باالى 200 هزار رأس دارند.
محمدرضا رحمتى به وضعيت وام علوفه عشاير 
اشاره كرد و گفت: اين موضوع را امور عشايرى 
به بانك ها واگذار كرده درحالى كه كارى در اين 
زمينه براى عشــاير انجام نمى شود و به نوعى 
موضوع وام علوفه را از سر خود وا كرده اند زيرا 
كدام عشايرى ضامن كارمند و كاسب دارد كه 

اين وام را دريافت كند؟
وى در پاســخ به وضعيت اعطاى تســهيالت 
اشتغال زايى مطرح كرد: در اين زمينه نيز كارى 
انجام نشــده و همين نبــود حمايت ها موجب 
شده كه عشاير از دولت بخواهند از آنها حمايت 
كند تا اســكان يابند و حتــى همين امر نيز با 

وجود مصوب شدن، به انجام نرسيده است.
رحمتى ضمن گاليه مندى از نبود حمايت هاى 
مناســب، عنوان كرد: هم اكنون تعداد عشــاير 
بدون پروانه در اســتان همدان بيش از افرادى 
اســت كه پروانه دارند به نوعى كه يك پدر 30

سال پيش مجوز چراى دام در كوهستان الوند 
را داشــته و درحال حاضر 5 پسر وى اين سنت 
را بدون هيچ پروانه اى در كوهستان الوند ادامه 
مى دهند و بدين ســان نياز است تا ساماندهى 

مناسبى را در اين عرصه شاهد باشيم.
به منظور مطالبه حقوق عشاير از طريق مجامع 
برنامه ريزى ملى و استانى سازمان امور عشاير 
ايران برنامه راهبردى سامان دهى عشاير را در 

افق چشم انداز 1404 براى همه استان ها تهيه 
و به تصويب شوراى برنامه ريزى و توسعه استان 
رسانده تا بر مبناى آن در سال هاى برنامه پنجم 
و برنامه هاى آتى، منابع مورد نياز تخصيص يابد 

و اقدامات الزم صورت پذيرد.
ســند راهبردى ســامان دهى عشاير مشخص 
مى كند كه متناســب با ويژگى هاى اجتماعى، 

اقتصــادى و ظرفيت هــاى منابع 
عشــايرى  قلمروهاى  محيطــى 
در هر اســتان بايد چه شــيوه اى 
بــراى كوچ يــا اســكان و با چه 
مكانيزمــى در ســامان دهى بــه 
عشاير استان در پى گرفته شود و 
درواقع مناسب ترين راه ها را براى 
سامان دهى بهتر به زندگى عشاير 

نشان مى دهد.
همچنين در چشم اندازى كه سازمان 
امور عشاير در افق چشم انداز نظام 
(1404 هجرى شمسى) براى اين 
جامعه ترســيم كرده شاخص هاى 
متوسط  به طور  عشاير  برخوردارى 
بايــد از عدد 46 درصــد (در پايان 
برنامه چهارم) به 90 درصد در افق 
1404 (96 درصد رشد) برسد. اگر 
اين اهداف تحقق پيدا كند فاصله برخوردارى 
و دسترســى اين جامعه بــه امكانات با جامعه 
شهرى و روستايى به حداقل قابل قبولى خواهد 
رسيد اما حال شــاهديم كه در استان همدان 
تنها 4 نفر از عشاير موفق به دريافت تسهيالت 
شــده اند و تعداد زيادى از عشــاير خواستار 

حمايت جهت ساكن شدن هستند.

همدان پیام در کنار شامست!
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جشنواره گل رئال بدون زيدان 
 رئال مادريد در نبود ســرمربى اش پيــروزى پرگلى برابر آالوس 

به دست آورد.
رئال مادريد در هفته بيســتم الليگا به مصاف آالوس رفت و 4 بر يك 

پيروز شد. 
سفيدپوشــان رئال كه بدون زين الدين زيدان به مصاف آالوس رفتند 
در يك بازى تهاجمى موفق شــدند در يك بازى پرگل حريف خود 

را شكست دهند.
در ديگر ديدارها سه ويا در ورزشگاه «رامون سانچز» شهر سويل مقابل 
كاديز به پيروزى 3 بر صفر دســت يافت و رئال سوســيداد در ديدار 
خانگــى مقابل بتيس درحالى كه تا دقيقــه 92 از حريف پيش بود به 

تساوى 2 بر 2 رضايت داد. 

شكست سنگين ميالن در «سن سيرو»
 تيــم فوتبال آث ميالن در ديدار خانگى مقابل آتاالنتا با شكســت 
ســنگين 3 بر صفر مواجه شــد. اينتر هم با توقف در زمين اودينزه، 

فرصت صدرنشينى را از دست داد.
از هفته نوزدهم ليگ فوتبال باشگاه هاى ايتاليا، 2 ديدار همزمان برگزار 

شد كه با ناكامى نمايندگان شهر ميالن به پايان رسيد.
تيم صدرنشــين آث ميالن در ورزشگاه سن ســيرو مقابل آتاالنتا 
قرار گرفت و با شكســت ســنگين و دور از تصــور 3 بر صفر 

شد. مواجه 
در ديگر ديدار، اينتر در زمين اودينزه به ميدان رفت و با تساوى بدون 

گل متوقف شد و فرصت صدرنشينى را از دست داد.
آ.اس رم نيز در ديدار خانگى مقابل اسپزيا به برترى 4 بر 3 دست يافت 

و انتقام شكست در جام حذفى را از اين تيم گرفت.

آنتورپ در حضور «بيرانوند» 
شكست خورد

 تيــم فوتبال آنتورپ در حضور دروازه بــان ايرانى خود در ديدار 
خانگى برابر اوستنده با حساب 2 بر يك شكست خورد.

از هفته بيست وســوم ليگ فوتبال بلژيك يك ديدار برگزار شد و طى 
آن آنتورپ درحالى كه با يك گل از ميهمان خود پيش بود در نهايت با 

حساب 2 بر يك شكست خورد.
«عليرضا بيرانوند» همچون ديدارهاى اخير درون دروازه آنتورپ قرار 

گرفت اما نتوانست عملكرد چندان خوبى داشته باشد.
با اين نتيجه، آنتورپ 37 امتيازى باقى ماند تا همچنان در رتبه ســوم 

باشد.

پروژه هاى نيمه تمام استان
 در دستور كار قرار گرفت

 پروژه هاى نيمه تمام ورزش و جوانان اســتان با حضور معاون وزير 
ورزش و جوانان پيگيرى مى شود.

مديركل ورزش و جوانان استان در بازديد از پروژه نيمه تمام زمين چمن 
صالح آباد شهرستان بهار، گفت: پروژه هاى نيمه تمام ورزش و جوانان با 
جديت تمام پيگيرى مى شود و تالش ما اين است كه اين پروژه ها تعيين 
تكليف شوند و در اختيار ورزشكاران استان قرار بگيرند. حميد سيفى 
تصريح كرد: با رايزنى كه با تقــى زاده معاون وزير ورزش و جوانان و 
كريمى مديرعامل شركت توســعه و نگهدارى اماكن ورزشى صورت 
گرفته، مقرر شد بازديدى از 4 پروژه نيمه تمام شركت توسعه در استان 

صورت و ادامه روند اين پروژه ها در دستور كار قرار گيرد.
وى گفت: به دنبال راهكار و پيگيرى جهت پروژه هاى نيمه تمام ورزشى 
استان هستيم و چندين نشست با وزير و معاونان ايشان صورت گرفته 
كه اميدواريم رهاورد اين نشست ها تكميل پروژه هاى نيمه تمام استان و 

توسعه مجموعه هاى ورزشى جديد باشد.

تيم هندبال بانوان مالير در ليگ دسته يك
 تيم هندبال بانوان كيهان پايش الوند مالير به مسابقات هندبال ليگ 

دسته يك باشگاه هاى كشور اعزام شد.
تيم هندبال بانوان كيهان پايش الوند مالير به نمايندگى از اســتان براى 
حضور در مســابقات هندبال ليگ دســته يك باشــگاه هاى كشور به 

شهرستان شاهرود اعزام شد.
در اين مســابقات 12 تيم حضور دارند كه مسابقات خود را در استان 

سمنان براى صعود به ليگ برتر برگزار مى كنند.
الهام روشــن، مائده شهبازى، كيميا تركاشوند، محنا مؤمنى، سبا زنگنه، 
بهاره زنگنــه، غزل كوليوند، نرگس صادقى، الناز يارمحمد توســكى، 
فاطمه پيريايى، فاطمه نصيرى، فاطمه محمدحسينى، مهشيد بادمهر، بيتا 
روستايى، اسرا مرادى، كارن اصالنى، مژگان مردوخى، فائزه متين اقدم، 
فاطمه ترك و زهرا حبيبيان بازيكنان اعزامى به اين مسابقات هستند و 

هدايت اين تيم را مژگان ملكى به عهده دارد.

ليگ تندرستى زمينه ساز فعاليت جسمانى 
مردم است

 راه اندازى نخســتين دوره از ليگ تندرستى كشور زمينه ساز فعاليت 
جسمانى و ايجاد انگيزه پرداختن به ورزش بين عموم مردم است.

مشــاور عالى فدراسيون ورزش هاى همگانى به ايرنا گفت: اين رويداد 
رقابتى با هدف آگاهى بخشى، پيشگيرى از كم تحركى و افزايش فعاليت 
جسمانى آحاد مردم جامعه طراحى شــده و جزو سياست هاى اصلى 

فدراسيون در دوره جديد مديريتى است.
هادى سبزوارى اظهار كرد: ليگ تندرستى از چهارم بهمن ماه آغاز شده و 
تا پايان اسفندماه امسال در استان هاى مختلف كشور ادامه خواهد داشت. 
رئيس هيأت ورزش هاى همگانى همدان يادآور شــد: حضور در اين 
ليگ براى آحاد مردم آزاد است و افراد باالى ده سال مى توانند نسبت به 
ثبت نام در سايت ايران تندرستى اقدام كرده و روزانه 30 ثانيه از حركات 

ورزشى خود را در سامانه ارسال كنند.
ســبزوارى افزود: اين مســابقات به صورت انفرادى و استانى ارزيابى 
مى شــود و در پايان نيز 16 اســتان برتر در ليگ برتر قرار مى گيرند و 
16 تيم بعدى نيز سال آينده بايد در ليگ دسته يك شركت كنند. جوايز 
درنظر گرفته شده براى اين رقابت ها نقدى است و به برندگان براساس 

باالترين امتياز اعطا مى شود.

شكست اسدآباد در دور برگشت
 ليگ بسكتبال 

  دور برگشت ليگ دسته يك مردان در گروه الف شمال به ميزبانى 
سالن آزادى شهر سنندج برگزار شد.

تيم خانه بسكتبال اسدآباد كه در دور رفت اين بازى ها صدر نشين گروه 
خود بود در نخستين بازى دور برگشت خود به مصاف خانه بسكتبال 
كرمانشــاه رفت كه در پايان با نتيجه 69 بر 66 مغلوب اين تيم شد.اين 
نتيجه درحالى رقم خورد كه در بازى مرحله رفت تيم اسدآباد با اختالف 
20 امتياز تيم كرمانشــاه را شكست داده بود. در ديگر بازى اين گروه 2
تيم خانه بسكتبال كردستان و پاس كامياران مقابل هم قرار گرفتند كه تيم 
كردستان با پيروزى 88-68 عالوه بر شكست حريف خود صدر جدول 
را نيز از تيم اسدآباد پس گرفت و پيشاهنگ گروه خود شد.تيم اسدآباد 

امروز مقابل كردستان قرار خواهد گرفت. 

1

2

پيشخوان
استقالل به مرحله گروهى ليگ قهرمانان 

راه يافت
 در دستورالعمل تازه كنفدراسيون فوتبال آسيا تيم فوتبال استقالل ايران 
به طور مستقيم به مرحله گروهى ليگ قهرمانان باشگاه هاى آسيا راه يافت.

فصل جديد رقابت هاى ليگ قهرمانان آسيا با تغييرات فراوان و با حضور 
تيم هاى كوچك از كشورهاى ناشناخته برگزار خواهد شد.

چهلمين دوره رقابت هاى ليگ قهرمانان آســيا(جام باشگاه هاى آسيا) 
و نوزدهميــن دوره با نام انحصارى ليگ قهرمانان آســيا قرار اســت 
از فروردين ماه ســال 1400 به صورت متمركز آغاز شــود. قرعه كشى 

اين رقابت ها 2 روز ديگر(چهارشــنبه هشتم بهمن ماه) در كواالالمپور 
مالزى انجام خواهد شد. اين مســابقات براى نخستين بار قرار است 
بــه جاى 32 تيم با حضور 40 تيم برگزار شــود. 5 گروهِ 4 تيمى در 
غرب و 5 گروهِ 4 تيمى در شــرق كه درنهايت تيم هاى اول هر گروه 
بــه دور دوم صعود مى كنند و 6 تيم از ده تيم دوم نيز به مرحله بعدى 
راه پيدا مى كنند تا دور يك هشتم نهايى تكميل شود. بازهم قرار است 
مانند ادوار گذشــته، تيم هاى غرب و شرق به صورت جداگانه تا فينال 

مسابقاتشان را برگزار كنند.
از سوى كنفدراسيون آسيا سيدبندى منطقه غرب ليگ قهرمانان آسيا 2021
مشخص شد. با اعالم كنفدراسيون فوتبال آسيا پرسپوليس به عنوان قهرمان 

فصل گذشــته ليگ ايران و نايب قهرمان ليگ قهرمانان آسيا در سيد يك 
قرعه كشى قرار دارد.

■ سيدبندى كامل غرب آسيا به شرح زير است:
سيد يك: پرســپوليس ايران - الدحيل قطر - الهالل عربستان - شارجه 

امارات - السد قطر
سيد دو: تراكتور ايران - النصر عربستان - شباب االهلى امارات - الريان 

قطر - االهلى عربستان
سيد سه: استقالل ايران - پاختاكور ازبكستان -الوحدات اردن - گوا هند 

- استقالل دوشنبه تاجيكستان
سيد چهار: الشرطه عراق به همراه 4 تيم برنده ديدارهاى پلى آف.

دروازه بان پرسپوليس
 در آستانه جدايى 

 در هفته جارى اخبارى مبنى بر جدايى 
سنگربان كروات پرســپوليس به گوش 

 رسيد. 
به گزارش ايلنا، بوژيدار رادوشويچ پيش 
از آغــاز دوباره فصل، نمى خواســت به 
ايران برگردد اما وقتى از مديران باشگاه 
اين وعده را گرفت كه بخشــى از پولش 
را پيش از پايان ســال و بخش ديگر را 
در فروردين مــاه دريافت كند، قبول كرد 
كه همراه پرسپوليس باشد اما حاال چند 
روزى اســت كه تصميم بــه جدايى در 
ســر دارد. ســايت دالماتينسكى پورتال 
كرواســى با انتشــار گزارشــى نوشت: 
بوژيدار رادوشويچ در آستانه ترك ايران 
است. دروازه بان پيشين هايدوك اسپليت 
5 سالى است كه عضو پرسپوليس است، 
اما به نظر مى رسد ممكن است خيلى زود 
از اين تيم جدا شــود. دليل اين موضوع 
بدهى زياد باشگاه پرسپوليس به رادوى 
31 ساله اســت. بوژيدار رادوشويچ در 
اين باره به اين ســايت گفت: متأســفانه 
مى توانم تأييد كنم كه احتمال جدايى ام از 
پرسپوليس وجود دارد. اين حقيقت دارد 
كه باشــگاه بدهى زيادى به من دارد، اما 
درحال حاضر بازيكن پرسپوليس هستم. 

بازى هاى تيم ملى با 
تماشاگر برگزار مى شود

 به احتمال فراوان ديدارهاى تيم ملى 
فوتبال ايران از فروردين ماه سال آينده با 

حضور تماشاگران برگزار مى شود.
سهيل مهدى در پاسخ به پرسشى مبنى 
بر آخرين وضعيت بازگشت هواداران به 
استاديوم ها، گفت: ما يك برنامه داريم. 
در درجه نخست نظام بهداشت كشور 
تصميم گيرنده است. همان طور كه پس 
از شيوع كرونا با حمايت نظام بهداشت 
كشور مســابقات را آغاز كرديم، اكنون 
هم به همين شكل است. در كنار اين ما 
سعى مى كنيم كه شيوه نامه هاى جديدى 
را ثبت كنيم. اكنون تالش مان اين بوده 
كه در شــهرهاى زرد و آبى خبرنگاران 
عزيز در ورزشگاه ها حضور پيدا كنند.

وى ادامه داد: اگــر خدا بخواهد ما در 
رقابت هــاى مقدماتى جــام جهانى در 
فروردين ماه به ويژه در ماه خرداد سعى 
داريــم هواداران در اســتاديوم حضور 
داشــته باشــند و بايد براى اين اتفاق 

تمرين كنيم.

آگهى مزايده عمومى فروش امالك شماره 99/70
شركت سهامى پشتيبانى اموردام كشور

كميسيون معامالت ا داره كل پشتيبانى امور دام استان همدان

الزم به توضيح است كه سرقفلى 5 باب مغازه ملك مذكور متعلق به اشخاص ثالث بوده و تنها مالكيت آنها متعلق به شركت مى  باشد.
3-نوع تضمين شركت در مزايده (فرايند ارجاع كار): اصل فيش واريزى وجه نقد به شماره حساب شبا IR 900100004001039806370564 با كد شناسه 
شماره 907203965100000000000000000017 خزانه بانك مركزى قابل واريز در كليه شعب بانك ملى ايران و ساير بانك هاى مجاز يا ضمانت نامه بانكى به 
نام مزايده گزار (كليه بانك ها به جز بانك هاى سرمايه و بانك ايران زمين) و يا اوراق مشاركت بى نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از 
سررسيد (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت) را ضمن درج در سامانه ستاد در پاكت الف الك و مهر شده قرارداده و تا ساعت 14 روزشنبه مورخ 

1399/11/25 به مزايده گزار تسليم نمايند.
4-مبلغ تضمين شركت در مزايده (فرايند ارجاع كار): مبلغ  20,920,900,000 ريال به نام مزايده گزار

5- برنامه زمانى
5-1- تاريخ انتشار در سامانه ستاد: 1399/11/05

5-2- مهلت دريافت (خريد) اسناد از سامانه ستاد: حداكثر تا مورخ 1399/11/13
5-3- مهلت بازديد: حداكثر تا مورخ 1399/11/23

5-4- زمان و مكان تحويل پاكت الف: حداكثر مورخ 1399/11/25 دفتر كميسيون معامالت اداره كل پشتيبانى امور دام استان همدان 
5-5- مهلت ارسال پيشنهاد در سامانه ستاد: حداكثر تا مورخ 1399/11/25

5-6- بازگشايى: يكشنبه مورخ 1399/11/26
5-7- اعالم به برنده: دوشنبه مورخ 1399/11/27

6- خريد اسناد: متقاضيان شركت در مزايده مى  توانند با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكى دولت (www.setadiran.ir) با واريز مبلغ 500،000
ريال (غير قابل استرداد) به شماره حساب شبا IR 310100004001039804006087 با كد شناسه شماره 377039865203900800000000000173 به صورت پايا 
به خزانه بانك مركزى از طريق سامانه ستاد در زمان مهلت دريافت اسناد مندرج در رديف 5 - 2 آگهى، اسناد مزايده را از سامانه يادشده دريافت نمايند.

7-  برگزارى مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت مى  باشد و مراحل فرايند مزايده شامل خريد و د ريافت اسناد مزايده، تسليم و 
پرداخت تضمين شركت در مزايده (وديعه)، درج پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق ممكن مى  باشد.

8- كليه اطالعات ملك مذكور شامل اسناد مربوطه، مشخصات، شرايط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزايده، قابل مشاهده مى  باشد.
9- پيشنهاد مالى توسط مزايده گر به منزله پذيرش و قبول تمام شرايط و اسناد مزايده و الحاقيات بارگزارى شده در سامانه ستاد مى  باشد و مزايده گر حق 

هرگونه اعتراض را از خود سلب و اسقاط مى  نمايد.
10- پيشنهاددهنده مى  بايستى براى هر ملك به صورت جداگانه تضمين شركت در مزايده و همچنين قيمت جداگانه ارائه نمايد. 

11-عالقه مندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيك (توكن) با شماره هاى ذيل تماس حاصل نمايند: 
مركز پشتيبانى و راهبرى سامانه ستاد: 41934 - 021

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان ها، در سايت سامانهwww.setadiran.ir بخش «ثبت نام/پروفايل مزايده گر» موجود است.
(م الف 1506)

1- مزايده گزار: اداره كل پشتيبانى امور دام كشور استان همدان به شناسه ملى 63717720041 و شماره اقتصادى 177376311114
مزايده  شماره  با   ((www.setadiran.ir  دولت الكترونيكى  تداركات  سامانه  طريق  از  ذيل  جدول  در  مندرج  امالك  فروش  مزايده:  2-موضوع 

42000041011009902 با وضعيت موجود و به صورت نقدى طبق شرايط آگهى و اسناد مزايده:

پالك 
ثبتى

كاربرى 
طبق 
اسناد 
موجود

قيمت پايه وضعيتوضعيت اجارهوضعيت
مزايده

نشانىشماره مزايده
در اجاره غيرندارددارد

ميباشد، با ذكر
مدت، ميزان اجاره و

مبلغ وديعه

در اجاره 
غير

نميباشد

نوع ملك
(آپارتمان،
زمين و...)

طلقوقفمفروزمشاعاعيانعرصه

152/50 و 
152/52

صنعتى،
انبارى

-1400/08/17 12 ماه تا
112/000/000 ريال 

ماهانه

زمين، سوله -
و مغازه

2417/5 1141
طبق برگ 
بازديد

همدان، انتهاى 20920900000020990011014000024دارد-شده-
خيابان قليانى، 

جنب بانك 
ملى،كوچه 

شهيده 
ياسينيان

 سال هاســت ورزش هاى زمستانى همدان 
در خواب تصميم گيرى هاى مسئوالن مغفول 
مانده و استفاده مطلوبى از ظرفيت هاى طبيعت 

بكر همدان در اين فصل نشده است.
به گزارش ايرنا؛ شهر همدان همه ساله همزمان 
با فرارسيدن فصل زمستان و بارش هاى برفى، 
بهترين ظرفيت را براى ورزش هاى زمستانى 
به ويژه يخ نوردى، اسكى، كوهنوردى و حتى 

سنگنوردى مهيا مى كند.
اين شــهر با بهره گيرى از شــرايط محيطى و 
آب و هواى مناســب همواره به عنوان يكى از 
قطب هاى ورزش زمســتانى در كشور مطرح 
بوده و قهرمانان بســيارى را نيز در رشته هاى 
ورزشى يخ نوردى، سنگنوردى، كوهنوردى و 
اســكى پرورش داده اما در سال هاى اخير با 
ضعف در تصميم گيرى و بى توجهى متوليان 

امر مواجه شده است.
دامنه و ارتفاعات الوند اگرچه در اين سال ها 
به لحــاظ برخــوردارى از ظرفيت موجود در 
برگــزارى ورزش ها و بازى هاى زمســتانى 
مغفــول مانــده اســت اما مــردم به صورت 
تيوپ ســوارى و برف بازى  خودجوش بــه 
بازى هاى  هميــن  هرچند  شــده اند.  متمايل 
زمستانى ايمن ســازى و متناسب با استاندارد 
روز نبوده و در برخــى مواقع نيز حوادثى را 

به دنبال داشته است.
با اين حال همچنان مردم ميل به تيوپ سوارى 
دارند و زمســتان كرونايى هم سبب كمرنگ 
شــدن حضورشــان در دامنه هاى الوند نشده 

است.
در اين سال ها تصميم گيرى درستى در زمينه 
سازماندهى ورزش هاى زمستانى همدان نشده 
و به صورت پراكنده شــاهد برخى فعاليت ها 

هستيم.
ويژگى هاى منحصر به فرد همدان در فعاليت 
ورزشــى فصل زمســتان باعث شد تا رئيس 
فدراســيون كوهنوردى و صعودهاى ورزشى 
كشور از اين شــهر به عنوان دهكده كوچك 

ورزش هاى زمستانى نام ببرد.
زيرســاخت هاى همدان اين ظرفيت را ايجاد 
كرده تا ميزبانى رويدادهــاى مهم بين المللى 
و نيــز اردوهاى ملى در فصل زمســتان و در 
رشــته هايى نظير اسكى و كوهنوردى و حتى 
سنگنوردى مهيا باشــد اما در سال هاى اخير 

كمتر به اين مقوله پرداخته شده است.
با اين حال اين دهكده به فراموشى سپرده شده 
ســال هاى  در  جزيره اى  تصميم گيرى هاى  و 

اخير نيز ثمربخش نبوده است.
اوايــل دهــه 90 همــواره شــاهد برگزارى 
جشــنواره ورزش هاى زمستانى در اين شهر 
بوديم به طورى كه بيش از يك هزار ورزشكار 
از اقصى نقاط كشــور بــراى حضور در اين 
جشنواره و در رشته هاى كوهنوردى، اسكى، 
يخ نوردى و ســنگنوردى به شهر همدان سفر 

مى كردند.
با وجود اينكه امسال شــيوع ويروس كرونا 
موجب تعطيلى مطلق ورزش شــد، اما بودند 
كوهنوردانى كه با عبــور از نام اين ويروس، 
قدم به ارتفاعات الوند گذاشــته و قله را فتح 

كردند.
حتى اسكى بازان نيز در اين ايام فعاليت مستمر 
در رشــته هاى مختلف اســكى دارند و زور 
كرونا تاكنون به اين 2 رشــته ورزشى نرسيده 

است.
هر چند امسال فصل بارش كم بوده و آن طور 
كه بايد ورزش اسكى بازتاب گسترده نداشت 
اما همچنان عشــق به اين رشته باعث شد تا 
اسكى بازان از خط قرمز كرونا عبور كرده و در 
سردسيرترين منطقه همدان به فعاليت جمعى 
بپردازند. پروتكل هاى بهداشــتى در اولويت 
اسكى بازان بوده و هست و آنها با اين شرايط 

فعاليت اسكى دارند.
كوهنوردى نيــز همواره جزو رشــته هاى با 
قدمت و تاريخى همدان محسوب مى شود و 
به شــكل روزانه شاهد تردد انبوه كوهنوردان 
به ويژه روزهاى پايانى هفته به ارتفاعات الوند 

هستيم.
مديركل ورزش و جوانان همدان معتقد است؛ 
اين اســتان ظرفيت بالقوه در توسعه صنعت 
گردشگرى ورزشى دارد و توجه به اين محور 
يكى از رويكردهاى مهم دســتگاه ورزش در 

دوره مديريتى جديد است.
حميد سيفى افزود: وجود مجموعه توريستى 
تله كابين گنجنامه، سايت توريستى عباس آباد، 
آبشــار و كتيبــه گنجنامه، پيســت اســكى 
تاريــك دره، برف نــوردى در دامنه هاى الوند 
به ويژه دره هــاى عباس آباد، حيدره و امام زاده 
كوه، منطقه سد اكباتان، غار عليصدر، درياچه 
مصنوعى كوثر، دشــت حفاظت شده اسدآباد، 
كرزان رود،  ســرابى،  خرمرود،  رودخانه هاى 
قلقل رود، غار ســردكوه، غار فريازان، پارك 
مــردم و پــارك ارم در همــدان در زمينــه 

گردشگرى ورزشى ظرفيتى غنى است.
وى بيان كرد: امروزه همــدان از قابليت هاى 

برخوردار  كوهستانى  ورزش هاى  در  مناسبى 
اســت اما ايــن ويژگى ها نيازمنــد تعريف 
رويدادهاى فصلى و رقابتى با مشاركت ميراث 

فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى است.
سيفى خاطرنشــان كرد: ويژگى هاى طبيعى و 
اقليمى اين شهر از جمله داشتن آب و هواى 
پاك و سالم، كوهستانى بودن، وجود ارتفاعات 
مناسب براى سنگ نوردى و كوه نوردى، وجود 
پيســت بين المللى اســكى براى ورزش هاى 
زمستانى و امكان اســتفاده از آن در تابستان 
براى اســكى چمن، برخوردارى از مجموعه 
ســنگ نوردى فرهاد، وجود غارهاى متعدد و 
نزديكى مناطق كوهستانى به شهر و دسترسى 
به آنها جزو زمينه هاى ايجاد شده در توسعه و 

رونق صنعت گردشگرى ورزشى است.
وى يادآور شد: گردشگرى ورزشى در كشور 
به  ويژه در اســتان همدان هنــوز در گام هاى 
نخست خود قرار دارد و نياز به برنامه ريزى، 

توجه و تقويت است.

فرش محتشم 
زير پاى شهـردارى

  هفته ششم مســابقات فوتبال دسته دوم كشور در 
گروه نخست فردا با انجام 7 بازى در شهرهاى مختلف 
برگزار مى شــود كه در يكى از ايــن ديدارها فردا تيم 
شــهردارى همدان در ورزشگاه شــهيد حاجى بابايى 

مريانج پذيراى تيم محتشم تبريز خواهد بود.
شــهردارى همدان كه با 3 تساوى و 2 پيروزى در رده 
سوم جدول قرار دارد براى رسيدن به صدر جدول به 
كسب پيروزى در اين ديدار سخت نياز دارد و بازيكنان 

اين تيم در اين بازى خانگى محكوم به برد هستند.
شــهردارى با طاليى منش ليگ را خوب آغاز كرد اما 
يك ضعــف بزرگ در اين تيم به چشــم مى خورد و 
شهردارى در دقايق پايانى به راحتى اندوخته خود را از 

دست مى دهد كه رضا طاليى منش براى برطرف كردن 
اين ضعف بايد فكرى اساســى كند تا در انتهاى فصل 

افسوس امتيازات از دست رفته را نخورد.
در ســاير ديدارهاى اين گروه فردا ملى حفارى اهواز 
ميزبان اتحاد كامياران اســت، علم و ادب تبريز از نفت 
و گاز گچســاران پذيرايى مى كند، اميدگناوه و اســپاد 
تهران تيم هاى صدرنشــين گــروه در گناوه به مصاف 
هم مى روند و ويســتا توربين تهران پذيراى ايرانجوان 
بوشهراســت. ســاير ديدارهاى اين گروه و گروه دوم 

چهار شنبه 8 بهمن برگزار مى شود.
چهارشنبه ســپيدرود رشــت ميزبان فوالدنوين اهواز 
است، شــهردارى بندرعباس بدون امتياز پذيراى مس 
نوين كرمان اســت. اما در گــروه دوم اترك بجنورد 
بــه ميهمانى ميالدمهر تهران مى رود، ســردار بوكان از 
شمس آذر قزوين پذيرايى مى كند، شاهين بندرعامرى 
بــه ديدار نيروى زمينى تهران مى رود، تيم فوتبال پاس 

همــدان پس از برد شــيرين هفته گذشــته راهى يزد 
مى شود تا با تيم نگون بخت شــهيد قندى ديدار كند، 
شــهداى بابلسر با مس شــهربابك بازى دارد، عقاب 
تهران به اميديه پرواز كرده تا با نفت اين شــهر ديدار 
كند و درنهايت 2 تيم شهردارى بم و ماهشهر، در بم با 

هم دوئل مى كنند. 
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تجربه ملى
توليد ماسك با طرح هاى فراموش شده

 ماسك همچنان نسخه نخست تجويزشده متوليان بهداشت و درمان 
براى كنترل شــيوع كرونا به شــمار مى رود و به دليل تأثير استفاده آن در 
كاهش ابتال به كوويد-19 به يكى از پركاربردترين ملزومات بهداشت و 

سالمت فردى تبديل شده است.
بهره مندى از ظرفيت هنر ســوزن دوزى براى ترغيب مردم به استفاده از 
ماسك، ايده خالقانه هنرمندان گلستان براى افزايش سطح ايمنى جامعه 
نســبت به كوويد-19 و جبران بخشــى از ضرر و زيان ناشى از شيوع 

كرونا است.
هنرمندان همدانى هم مى توانند با خالقيت دســت به توليد ماسك هايى 

بزنند كه بيانگر هنر مردمان اين ديار باشد. 
با توجه به تأثير فراوان اســتفاده از ماســك براى كمك به كنترل شيوع 
كرونا و جلوگيــرى از عادى انگارى مصــرف آن، جمعى از هنرمندان 
گلستان تصميم گرفتند از هنر خود در راه خدمت به بهداشت و سالمت 
بهره برده و با طرح هاى خالقانه مردم را به اســتفاده بيشــتر از ماسك 

تشويق كنند.
اين هنرمندان مى كوشــند با توليد ماسك هايى برگرفته از نقش و طرح 
سنتى و قديمى، همه گروه هاى مردم به ويژه جوانان كه هم ميل كمترى 
به اســتفاده از ماســك دارند را به تداوم تالش براى قطع زنجيره كرونا 

تشويق كنند.
عاليه گرزين يكى از هنرمندان گلســتان كه در روزهاى اخير به دوخت 
ماســك پارچه اى براساس طرح رودوزى روستاى شاهكوه روى آورده 
است، گفت: در ابتدا نگران بودم كه اين ماسك ها مورد توجه مردم قرار 

نگيرد اما استقبال اين توليدات بيش از حد انتظار بود.
وى بيان كرد: رودوزى يكى از هنرهاى قديمى منطقه شاهكوه در مناطق 
كوهستانى گرگان است كه هنرى درحال فراموشى به شمار مى رود كه با 
بهره بردن از طرح هاى آن در ماسك تالش كرديم از نابودى آن جلوگيرى 

كنيم.
وى افزود: رودوزى يا سوزن دوزى شاهكوه، آراستن پارچه هاى ساده به 
نقوشى نشأت گرفته از تصاوير سنتى و بومى است كه در منطقه شاهكوه 

به روى لباس هاى محلى زنان نظير پيراهن و روسرى، دوخته مى شود.
اين هنرمند گلستانى ادامه داد: عالوه بر معرفى رودوزى و جلوگيرى از 
فراموشى اين هنر، توليد ماسك با اين طرح ها موجب درآمدزايى و رونق 
كسب و كار هنرمندان شده و تداوم توليد و فروش آن ضرر و زيان ناشى 

از تعطيلى صنعت گردشگرى گلستان را جبران خواهد كرد.

رئيس پليس راهور: 
نگران سفرهاى نوروزى هستيم

 از هم اكنون نگران ســفرهاى نورزوى هستيم زيرا با اعالم شهرهاى 
قرمز و نارنجى مردم به اين شهرها سفر مى كنند.

رئيــس پليس راهور ناجا با اشــاره به تغيير الگوى ســفر در ميان 
شــهروندان بــا اعالم ايــن خبر گفــت: وزير بهداشــت با وجود 
تحريم هاى ظالمانه و شــرايط كرونايى، مقاوم ايستاده اند كه از وى 

نهايت تشكر را داريم.
به گــزارش ايرنا، ســيدكمال هاديانفر در همايش تبــادل اطالعات و 
همكارى پليس راهور با وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى 
از آمادگى و واكنش ســريع، فاصله گذارى، توصيه و ترويج بهداشــت، 
جداسازى مبتاليان و آزمايش به عنوان 5 راهبرد اصلى در كنترل ويروس 
كرونا نام برد و گفت:  در حوزه واكنش ســريع نيروهاى مسلح به خوبى 
عمل كردند؛ در موضوع فاصله گذارى اجتماعى اقدامات خوبى در ايام 
نوروز انجام شــد و بيش از 7 هزار نفر با به كارگيرى 3 هزار تيم در اين 

خصوص ورود كردند. 
هاديانفر با بيان اينكه پس از اطالع رســانى، اعمال جريمه كســانى كه 
پروتكل هاى بهداشتى را رعايت نكردند آغاز شد، گفت: توقيف يكماهه 
وســايل نقليه مختلف، صدور برگ جريمــه 500 هزار تومانى، نظارت 
بر اصناف و گروه هاى شغلى چهارگانه از اقدامات پليس راهور است. 

رئيس پليس راهور خاطرنشــان كرد: تذكر لسانى به يك ميليون و 182 
هزار و 298 نفر، 649 هزار و 380 هزار بازديد از اصناف مختلف، پلمب 
107 هزار و 495 صنف متخلف و صورتجلســه 31 هزار و 98 مورد از 

ديگر اقدامات پليس راهور بوده است. 
وى گفت: 94 درصد كســانى كه در مناطق قرمــز تردد كردند جريمه 
شــدند؛ همچنين 51 درصد از خودروهايى كه در مناطق نارنجى تردد 

كردند نيز جريمه شدند. 
هاديانفــر اضافه كرد: 52 درصد از خودروهايى كه در طرح محدوديت 

 تردد شبانه حضور داشتند، جريمه شدند. 
رئيــس پليس راهور ناجا گفت: پروتكل هاى بهداشــتى در 95 درصد 
از ناوگان حمل ونقل عمومى رعايت شد؛ همچنين 83 درصد از مردم 
طــرح محدوديت تردد از ســاعت 21 تا 4 بامــداد را رعايت كردند. 
در مجمــوع 3 مرحله اقدامات پليس راهــور 50 درصد كاهش تردد 

جاده اى داشتيم. 
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فناوري

دانشمندان راز عشق گربه ها به  نوعى 
«نعناع» را كشف كردند

 بررسى جديدى نشــان مى دهد كه يك گياه مورد عالقه گربه ها 
عالوه بر تسكين درد، مى تواند به دفع حشرات نيز كمك كند.

به گزارش ايسنا، گربه ها معموال حيوانات آرامى هستند كه خونسردى 
خود را از دســت نمى دهند و همين موجب مى شــود كه رفتار آنها 
پــس از خوردن گياه موســوم به نعناى گربه اى(catnip)، بســيار 

خارق العاده تر به نظر برسد. 
اگرچه گربه ها هر زمان كه بخواهند، مى توانند شيطنت و بازيگوشى 
كنند اما هيچ چيز آنها را مانند نعناى گربه اى به رفتارهاى خارق العاده 
وانمى دارد؛ به همين دليل است كه پژوهش هاى بسيارى در مورد آن 

انجام شده است.

يك چهارم گونه هاى زنبور ناياب شده اند
 درحالى كه تعداد گونه هاى حيوانى در چند دهه گذشته افزايش 
يافته، گزارش ها نشان دهنده  كاهش 25 درصدى گونه هاى زنبورها از 

سال 1990 تاكنون است.
به گزارش ايســنا، محققــان آرژانتينى از داده هاى مركز تســهيالت 
 Global Biodiversity)اطالعــات تنــوع زيســتى جهانــى
Information Facility) بــراى مطالعه ى 20 هزار گونه زنبور 
وحشى اســتفاده كردند. آنها دريافتند ميزان كاهش تعداد گونه هاى 
مختلف زنبور يكســان نيســت و حتى تعداد برخى گونه هاى نادر 
زنبور از گونه هاى معمول زنبور بيشــتر است. اگرچه اين گزارش ها 
نشــان دهنده  احتمال انقراض زنبورها نيست اما باعث ايجاد نگرانى 

براى بسيارى از گونه هاى زنبور وحشى مى شود.

دستيار صوتى «الكسا» 
جان يك حيوان خانگى را نجات داد

 يك زوج آمريكايى با كمك دســتيار صوتى «الكسا» توانستند از 
آتش سوزى خانه خود آگاه شوند و جان سگ خود را نجات دهند.

به گزارش ايسنا، ابزارهاى هوشمند خانگى، وسايل جالبى براى ساده تر 
شدن زندگى هستند اما مى توانند براى حفظ زندگى و خانه نيز سودمند 
باشــند. يك زوج اهل اورالندو توانستند سگ 5 ماهه خود را هنگامى 
كه خانه آتش گرفته بود، با كمك ابزار هوشمند خانگى نجات دهند. 
اين زمانى است كه مى توان درخشان بودن فناورى را ديد.اين زوج كه 
«جاناتــان» و «كتى» نام دارند، هنگام وقوع حادثه در خانه نبودند. آنها 
هشدارى را از دستيار صوتى الكسا(Alexa) دريافت كردند كه به آنها 

اطالع مى داد ردياب دود در خانه آنها درحال خاموش شدن است.

ارتباط هواى گرم و رطوبت زياد با 
ناهنجارى جنينى

 نتايج يك مطالعــه درباره اثر تنش هاى حرارتــى و رطوبتى در 
موش هاى باردار نشان داد كه اين تنش ها موجب كاهش اندازه و وزن 

جنين و ايجاد ناهنجارى در جنين ها مى شود.
به گزارش ايسنا، عوامل محيطى مثل درجه حرارت، رطوبت،  سرعت 
باد و تابش، عواملى هســتند كه شرايط آســايش و يا تنش را براى 

موجودات زنده فراهم مى كنند. 
برخــى بررســى ها عوامــل محيطــى و اقليمــى را از مهم تريــن 
ــاى  ــد ناهنجارى ه ــاردارى مانن ــوب ب ــج نامطل ــاد نتاي ــل ايج عل
كروموزومــى، ســقط جنيــن، تولــد يــا زايمــان زودرس و ... 

مى داننــد.

رفع چالش هاى صنعتى با هوش مصنوعى
 دانشكده كامپيوتر دانشگاه تهران و يكى از شركت هاى دانش بنيان 
تفاهم نامه همكارى در زمينه رفع مشكالت صنعت با استفاده از فناورى 
هوش مصنوعى منعقد كردند. به گزارش ايسنا، باتوجه به ظرفيت يكى 
از شــركت هاى دانش بنيان در حوزه هوش مصنوعى و برخوردارى از 
بزرگ ترين مجموعه انسانى هوش مصنوعى در كشور، اين شركت با 
دانشكده كامپيوتر دانشگاه تهران تفاهم نامه اى امضا كردند كه براساس 
آن قرار اســت اين شــركت با همكارى دانشــكده كامپيوتر دانشگاه 
تهران، مشــكالت صنعت را شناسايى و با استفاده از هوش مصنوعى 
برطرف كنند. براساس اين تفاهم نامه، مشكالت صنايع در حوزه هوش 
مصنوعى در قالب دســتوركارهايى از سوى اين شركت دانش بنيان با 

دانشكده كامپيوتر دانشگاه تهران طراحى و ارائه مى شود.

 شوراى شــهر آمادگى دارد براى شفاف سازى 
به هرگونه پرسشى كه در زمينه پروژه اسكاى مال 

وجود دارد، پاسخ دهد.
رئيس شــوراى اسالمى شــهر همدان با بيان اينكه 
عمده مجوزاتى كه براى پروژه اســكاى مال صادر 
شــده خارج از حوزه اختيارات شوراى شهر بوده 
اســت، گفت: اگر در شوراى شهر امتيازى مصوب 
شده، براى عموم سرمايه گذاران و مردم بوده و فقط 

مختص به اسكاى مال نبوده است.
مسعود عسگريان شــنبه 4 بهمن در حاشيه بازديد 
اعضاى شــوراى شــهر همدان از پروژه اســكاى 
مال، با اشاره به اينكه «اسكاى مال» پروژه اثرگذار 
شــهرى است، بيان كرد: به اســتناد ماده 80 قانون 
شوراها، جايگاه شوراى شهر تصويب مطالعات و 
پيشنهاداتى است كه دستگاه هاى اجرايى به شوراى 
شهر ارائه مى دهند و مطالعات ترافيكى و فرهنگى 
توســط مشاور سرمايه گذار انجام و به شهردارى و 

شوراى شهر ارائه شده است.
به گزارش ايسنا، عسگريان با تأكيد بر اينكه شوراى 
شهر آمادگى دارد در راستاى شفاف سازى هرگونه 
پرسشــى كه در ايــن زمينه وجود دارد را پاســخ 
دهد، بيان كرد: از ســرمايه گذار پروژه اسكاى مال 
خواستيم تمام مستندات و مصوبات مراجع ذى ربط 
را به خبرنگاران ارائه دهد تا مردم بدانند چه اتفاقى 

در اين پروژه افتاده است.
نايب رئيس شــوراى اسالمى شــهر همدان نيز در 
ادامــه اين بازديد با تأكيد بــر اينكه موتور محركه 
توســعه اقتصادى شــهرها همين پروژه ها هستند، 
گفت: معموالً اين پروژه ها در شهرهايى كه ادعاى 
توســعه پايدار دارند، يكى از وجوه بارز توســعه 

است.
ابراهيــم مولوى اظهار كرد: شــايد علت اينكه در 
همدان نتوانستيم پروژه هاى بزرگ ادارى، تجارى، 
فرهنگى و ورزشى را به صورت مجتمع در كنار هم 
داشته باشيم، همين مشكالتى باشد كه امروز پروژه 

اسكاى مال با آن مواجه شده است.
 «اسكاى مال» هيچ چيز غيرقانونى ندارد

وى بــا تأكيد بر اينكه به مردم همدان اعالم مى كنم 
كه پروژه اســكاى مال تمام مراحل قانونى خود را 
طى كرده و هيــچ چيز غيرقانونــى در اين پروژه 
اتفاق نيفتاده اســت، تصريح كــرد: در پروژه اى به 
اين بزرگى و با اين حجم عمق خاك بردارى، حتمًا 
متخصصان خاك شناســى نظرات ساعى دارند كه 

اين خاك بردارى ها انجام شود.
مولوى ادامه داد: همــه اتفاقاتى كه در كميته فنى، 
كميســيون ماده 5 و شــوراى اسالمى شهر همدان 
انجام شــده در اين راســتا بوده كه پروژه به نتيجه 
برســد و همه كمك كرديم كه ايــن اتفاق بيفتد و 
قطعًا پروژه آبرومندى در همدان ايجاد مى شود كه 

مايه فخر و مباهات مردم شهر خواهد شد.
نايب رئيس شــوراى شــهر همدان بــا بيان اينكه 
افرادى درباره مســائل ترافيكى و حضور جمعيت 
در اين پروژه دغدغه دارنــد، تأكيد كرد: همه اين 

موارد بايد در پروژه ديده شــود ضمن اينكه حتمًا 
مباحــث فرهنگى در كار لحاظ شــود زيرا همدان 

شهر دارالمؤمنين است.
 «اسكاى مال» پروژه اثرگذار 

در همدان خواهد بود
وى با اشاره به اينكه ساخت هر مترمربع ساختمان 
حدود 20 تا 25 شــغل مستقيم و غيرمستقيم ايجاد 
مى كند، خاطرنشان كرد: اين پروژه مى تواند جوانان 
همدانى كه در شهرهاى ديگر مشغول به كار هستند 
را مشــغول به كار كند ضمن اينكه كسى نخواسته 
درصــدى از ضوابــط و قوانيــن در ايــن پروژه 

چشم پوشى شود.
مولــوى اظهار كرد: چند روز گذشــته دادســتان 

همدان به عنوان مدعى العموم اعالم كرده است تمام 
اتفاقات قانونى در اين پروژه انجام شده و اگر نياز 
است بيشتر بررسى شود باز هم انجام خواهد شد.

وى با بيــان اينكه 26 هزار مترمكعب خاك بردارى 
براســاس مجوز شــوراى شــهر انجام شده و 4 
هزار مترمكعب باقيمانده بــود، افزود: طبق مجوز 
مى تواننــد 4هزار  مترمكعب باقيمانده را هم تخليه 

كنند.
نايب رئيس شــوراى شهر همدان با اشاره به اينكه 
شــهردارى همدان آمادگى دارد تــا پروانه پروژه 
اســكاى مال را صادر كند، تأكيد كرد: شوراى شهر 
تمام تالش خود را مى كند تا كار شهروندان تسهيل 
پيدا كند، به ويژه پروژه اســكاى مال كه يك پروژه 
اثرگذار در شــهر همدان اســت و در كناران تمام 

مقررات و ضوابط هم بايد رعايت شود.
مولوى با بيان اينكــه برخى عنوان مى كنند كه اين 
پروژه ســبب مى شــود تمام فرهنگ غنى اسالمى 
ايرانــى ما از بين بــرود، گفت: اگــر مطالعات و 
نقشــه هاى سازه اين پروژه ســريعتر انجام شود و 
شــهردارى هم پروانه را صادر كند بخش زيادى از 

حرف و حديث ها جمع خواهد شد.
 «اسكاى مال» تمام مباحث قانونى خود 

را طى كرده است
رئيس كميســيون ســرمايه گذارى شــوراى شهر 

نيز  اينكه همدان  بيان  با 
كاربرى «اســكاى مال» تجارى اســت، گفت: بايد 
اين پروژه تجارى ســاخته شــود زيرا كاربرى آن 

هم تجارى اســت. برخى به دليــل جلب توجه در 
انتخابات شعار حمايت از سرمايه گذار سر مى دهند 

اما در كار متأسفانه حرف و عملشان يكى نيست.
حسين قراباغى با بيان اينكه پروژه اسكاى مال 
تمام مباحث قانونى خود را طى كرده اســت، 
افزود: افراد فنى در اين پروژه نظر دادند و ما 
هم بــه آنها اعتماد كرديم و خارج از ضوابط 

قانونى چيزى را نمى خواهيم.
وى با اشاره به اينكه برخى فكر مى كنند در اين 

پروژه چه اتفاقاتى درحال انجام است، بر همين 
اســاس تصميم به بازديد از «اســكال مال» توسط 
اعضاى شوراى شهر گرفته شــد، ادامه داد: اينكه 
از زواياى مختلف به ســرمايه گذارى زده شود كار 
شــاقى نيست، دست سرمايه گذار را گرفتن در اين 

شهر شاق است.
اين عضو شــوراى شــهر همدان با تأكيد بر اينكه 
ايــن پروژه كار پنهانى نيســت، تصريح كرد: افراد 
از ديوارهاى بيمارستان عكس و فيلم نگيرند و هر 
كس نياز به عكس و فيلم دارد به صورت شفاف با 
ذى نفعان صبحت كند زيرا اين پروژه آشكار است 

و تمام مجوزات الزم اخذ شده است.
وى خاطرنشان كرد: در شــهرى كه صنعتى نبوده 
و بيكارى در آن زياد است، شهرى كه گردشگرى 
اســت اما عمًال گردشــگرى در آن وجود ندارد و 

خيلى از كســب و كارهاى ما زمين خوردند، يك 
سرمايه گذار ورود كرده تا كسب وكارى راه اندازى 
كند و يك ظرفيت و محرك توســعه در اين شهر 

باشد، متأسفانه سنگ اندازى مى شود.
قراباغى خطاب به اســتاندار همــدان گفت: آقاى 
اســتاندار مديرانى بايد در اين شــهر باشند كه به 
اندازه توسعه اى كه شــعار مى دهيد قدم بردارند و 
هــر مديرى كه نمى خواهد به انــدازه ظرفيت اين 
شهر حركت كند تعيين تكليف شود. چقدر بگوييم 
شهر نياز به سرمايه گذار، توسعه و اشتغالزايى دارد؟

وى با اشــاره به اينكه برخى از افــراد به صورت 
اظهارنظر  ترافيكى  مباحث  درباره  غيركارشناســى 
مى كننــد، بيان كــرد: بحث پاركينــگ اين پروژه 
مطرح شده درحالى كه وجود هزار و 152 پاركينگ 
اين پروژه مى تواند به مشــكالت ترافيكى و نبود 

پاركينگ منطقه كمك كند.
رئيس كميسيون سرمايه گذارى شوراى شهر همدان 
ادامه داد: برخى نســبت به بحث هاى فرهنگى اين 
پــروژه ايراداتى وارد مى كنند درحالى كه اين پروژه 

پيوست هاى فرهنگى و ورزشى دارد.
وى با طرح اين پرســش كه چــرا بايد يك پروژه 
در همدان 3 ســال زمان ببرد؟ افزود: 3 سال است 
كه درگير ميزان خاك بردارى يك پروژه هســتيم! 
نمى شــود دنبــال توســعه و كارآمدى شــهر در 
موضوعات اقتصادى باشــيم و بعد بگوييم نه بايد 
در جاى ديگرى باشــد. براى كســانى كه مخالفند 
باالى شهر و پايين شهر ندارد زيرا به طرق مختلف 

ه هاى  ژ و پايين شهر را هم پر

ثيــر  قرار دادند.تحت تأ
قراباغى اظهار كرد: پيشنهاد مى كنم تابلويى جلوى 
ورودى هاى شــهر همــدان بزنيم كــه لطفًا بابت 
ســرمايه گذارى وارد همدان نشــويد تا خيال همه 
راحت شــود و به مردم هم دروغ نگوييم كه وارد 
شــويد فرش قرمز پهن مى كنيم و پس از 3 ســال 

سرمايه گذار زمين گير شود.
 «اسكاى مال» مراحل دريافت پروانه را 

طى مى كند
مدير پروژه اسكاى مال نيز با تأكيد بر اينكه اسكال 
مال تمــام مجــوزات قانونى خــود را اخذ كرده 

است، گفت: درحال حاضر ده درصد خاك بردارى 
به منظور مطالعات ژئوتكنيك انجام شــده است و 
پس از اعالم نتايج مطالعــات، مراحل اخذ پروانه 

طى خواهد شد.
كريــم ملكى با بيان اينكه اين پروژه تقريبًا ده هزار 
متر وســعت دارد، اظهار كرد: پروژه اســكاى مال 
95 هزار متر زيربنا دارد و در 12 طبقه قرار اســت 

ساخته شود.
وى با اشــاره به اينكه «اســكاى مال» يك پروژه 
چندعملكردى اســت، تصريح كرد: پروژه اسكاى 
مال تجارى، فرهنگى، ورزشــى و خدماتى خواهد 
بود كه هتل، ورزشگاه، واحدهاى تجارى و هزار و 

152 پاركينگ در آن طراحى شده است.
ملكى با بيان اينكه پروژه از ابتداى امسال عملياتى 
شــده و مطالعات ژئوتكنيك درحال انجام است، 
خاطرنشــان كرد: در جلســه اى كه با شوراى شهر 
داشتيم توضيح داده شد كه به علت اينكه شناختى 
از زمين پروژه وجود نداشــت نگــران بوديم در 
عمق 20 مترى به ســنگ بســتر برخورد كنيم كه 
خوشبختانه با مجوزى كه شوراى شهر همدان به ما 
داد، توانستيم مطالعات را انجام دهيم و اين نگرانى 

برطرف شد و به سنگ بسترى برخورد نشد.
مدير پروژه اســكاى مال با تأكيد بــر اينكه براى 
انجام مراحل مختلف تهيه نقشه و تأييديه در نظام 
مهندســى عمًال يك ســال كارى خود را از دست 
خواهد داد، گفت: با توجه به اينكه اين پروژه زمان 
زيادى براى خاك بردارى نيــاز دارد، تقاضا داريم 

شرايط ويژه اى برايش انديشيده شود.
وى از اعضاى شــوراى شهر همدان خواست تا با 
حمايت از ســرمايه گذار اجــازه ندهند اين پروژه 
متوقف شود، بيان كرد: براى اينكه اين پروژه دچار 
توقف نشــود، ضمن انكه مراحل اخذ پروانه طى 
مى شود، اجازه دهيد عمليات گودبردارى آغاز شود 

و سرمايه گذار هم تضمينات الزم را خواهد داد.
مهندس ناظر پروژه اســكاى مال نيز با اشاره به 
اينكه خاك بــردارى به منظور انجام آزمايشــات 
مكانيك خاك و ژئوتكنيك صورت گرفته اســت، 
گفت: بــا توجه به اينكه تاكنون در شــهر همدان 
پروژه اى به اين وســعت انجام نشــده است، براى 
شــناخت خــاك و مطالعات ژئوتكنيك مســتلزم 
ايــن بوده كه تا عمق مــورد نياز صد درصد خاك 

شناسايى شود.
نشــئرى با بيان اينكه اين پروژه 7 طبقه منفى دارد، 
افــزود: با توجه به اينكه پروژه داراى 7 طبقه منفى 
است، هدايت آب هاى سطحى و ساخت ديوارهاى 
حائــل و ســازه هاى نگهبــان از اهميــت بااليى 

برخوردار است.
وى بــا تأكيد بــر اينكه بــراى شناســايى جنس 
خــاك در اليه هاى مختلف نيازمند اين اســت كه 
خاك بردارى به صورت مستقيم انجام شود، تصريح 
كــرد: خاك بردارى صورت گرفتــه با هدف انجام 
آزمايشــات خاك شناســى و زيرنظر مشاور انجام 

شده است.

درخواست مدير پروژه از شوراى شهر:

با حمايت از سرمايه گذار 
اجازه ندهيد  پروژه 
«اسكاى مال» متوقف شود
■ شوراى شهر:آماده پاسخگويى به هر پرسشى درباره 
«اسكاى مال» هستيم

قراباغى:
پيشنهاد مى كنم تابلويى جلوى 

ورودى هاى شهر همدان بزنيم كه 

لطفاً بابت سرمايه گذارى وارد همدان 

نشويد تا خيال همه راحت شود و به 

هم دروغ نگوييم كه وارد شويد 
مردم 

فرش قرمز پهن مى كنيم و پس از 

3 سال سرمايه گذار زمين گير 
شود

مولوى:
به مردم همدان 

اعالم مى كنم كه پروژه 
اسكاى مال تمام مراحل 
قانونى خود را طى كرده و 

هيچ چيز غيرقانونى در اين 
پروژه اتفاق نيفتاده 

است


