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از آن دولت تا اين دولت
1-روز گذشته دولت دوازدهم آخرين 
جلســه خود را برگزار و پس از جلسه بر 
اساس ســنت عكس يادگارى گرفت تا در 
تاريخ ثبت شــود. در اين جلســه هر چند 
رئيس جمهور از داليل ناكامى هاى دولت به 
صورت سربســته گفت و از مردم حالليت 

خواست، اما واقعيت اين است...

سرمقاله

2

خاكى كه برسرپاس شد 
 سقوط؛ حاشــيه و بدنامى براى فوتبال 
اســتان به نام شهدا باألخره دست به تقلب 

زدن براى رسيدن به هدفى كثيف!
فوتبال ناپاك يعنى اين !

نتوانــى جمع كنى اصرار به كارى بكنى كه 
آدمش نيستى و در نهايت بخواهى...

 2021 آگوســـت    2   1442 ذى الحجـــه   22   1400 مردادمـــاه   11 دوشـــنبه  
تومـــان   5000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   4097 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 
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رتبه نخست 
فرسايش
 خاك دنيا 
به نام ما است

آغاز 
واكسيناسيون 
فرهنگيان
 در استان

نخستين 
كاشى نگاره 
تصاوير شهدا 
در همدان 
رونمايى شد

روسياهى 
به زغالى ها 
نماند!
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 معاون ســتاد اجرايى فرمان حضرت 
امام(ره) استان همدان با اشاره به آخرين 
وضعيت پــروژه  هــزار و294 واحدى 
مشــاركتى اين نهاد در طــرح اقدام ملى 
مسكن، بيان كرد: در پروژه 695 واحدى 
شــهرك بهشتى با مشــكل زمين مواجه 
شده ايم كه بزودى برطرف و پروژه آغاز 

مى شود.
 علــى چهاردولــى در گفــت و گو با 
ايســنا، با بيان اينكه پروژه مســكن ملى 
شــهرك بهشــتى در چند ماه آينده آغاز 
بــه كار مى كند، گفــت: همچنين پروژه 
شهرك مدنى نيز در يك ماه آينده آغاز به 

كار مى كند.
وى با اشاره به علت تأخير در آغاز به  كار 
پروژه احداث مسكن شهرك فرهنگيان، 
بيــان كرد: پروژه 594 واحدى شــهرك 
فرهنگيان به  دليل سستى خاك منطقه با 
مشكل مواجه شده بود كه خوشبختانه با 
پيگيرى هاى ما و بررسى هاى كارشناسى 
مهندســين، اين مشكل برطرف شد ودر 

يك ماه آينده پروژه آغاز به  كار مى كند.

اين مقام مسئول از انعقاد تفاهم نامه ستاد 
اجرايى فرمــان امام(ره) با اســتاندارى 
همدان به مدت 3 سال خبر داد و افزود: 
در راســتاى تحقق تدابير ارزشمند مقام 
معظــم رهبرى(مدظله العالى) در اجراى 
سياســت هاى اقتصاد مقاومتــى، توليد، 
اشتغالزايى، ستاد اجرايى فرمان حضرت 
امام(ره) اقدام به عقــد تفاهم نامه اى در 
توانمندســازى  محروميت زدايى،  حوزه 
اقتصادى و توسعه عدالت اجتماعى كرده 

است.
 وى در ادامه گفت: با توجه به برگزارى 
نشست هاى مشترك و بازديد گروه هاى 
مديريتى و كارشناســى از مجموعه هاى 
تابع ستاد از استان و شناسايى اولويت هاى 
منطقه اى و هماهنگى با برنامه هاى اجرايى 
استان با استفاده از ظرفيت تمام بخش هاى 
ستاد، استاندارى و دستگاه هاى اجرايى و 
به كارگيرى آنها در نشســت رئيس ستاد 
اجرايى فرمان امــام(ره) و هيأت همراه 
با اســتاندار همدان، معاون اســتاندار و 
مديران دستگاه هاى اجرايى استان همدان 

تفاهم نامه اى در راستاى اجراى 2هزار و 
156 طرح اقتصادى، زيربنايى، حمايتى، 
اجتماعى، آموزشى و بهداشتى با اعتبارى 
افزون  بر 22ميليارد و 188 ميليون ريال به 

مدت 3 سال منعقد شد.
 چهاردولى با اشاره به مفاد اين تفاهم نامه 
بيــان كرد: مفــاد اين تفاهم نامه شــامل 
اجراى  طريق  از  اقتصادى  توانمندسازى 
هزار و 530 طرح خرد، كوچك و متوسط 
با اعتبارى معادل 3 ميليارد و 300 ميليون 
ريال با هدف ايجاد  5 هزار و700 شغل 

است.
معاون ســتاد اجرايى فرمــان حضرت 
امــام (ره) بــا اشــاره به جزئيــات اين 
تفاهم نامه، گفت: در اين راســتا اجراى 
هــزار و500 طــرح توانمندســازى و 
مشــاركت اقتصادى محــور در قالــب 
الگوهاى آســمان و ســحاب با اولويت 
كسب وكارهاى خرد و مشاغل خانگى با 
سرمايه گذارى  هزار و800 ميليارد ريال 
با اشــتغال 4 هزار و500 نفر با رويكرد 
فعال سازى مزيت هاى نســبى منطقه از 

جملــه ظرفيت هاى كشــاورزى، دامى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى، ايجاد و 
تكميل زنجيره هاى توليد و ارزش آفرينى 
و مشــاركت هاى جوامع محلــى و... در 

دستور كار قرار دارد.
وى در ادامه افــزود: همچنين 30 طرح 
اقتصادى  مشــاركت  و  توانمندســازى 
با كارآفرينــان با اولويت شــركت ها و 
كارگاه هاى كوچك، متوســط و پشتيبان 
توانمندســازى  الگوهــاى  قالــب  در 
اقتصادى و تسهيالت محور بنياد بركت با 
سرمايه گذارى به مبلغ هزار و500 ميليارد 
ريال با اشــتغال بيش  از  هزار و200 نفر 

اجرا مى شود.
چهاردولــى در پايان با تأكيد بر اقدامات 
اشتغالزايى بنياد بركت در استان همدان، 
بيــان كرد: اين اقدامات شــامل پرورش 
دام سبك و ســنگين، پرورش شترمرغ، 
پــرورش بوقلمــون، پــرورش ماكيان، 
گلخانه،  زنبــوردارى،  قــارچ،  پرورش 
دارويى  گياهان  كشت  خدماتى،  مشاغل 

و كشت موسير است.

دانش آمــوزى  ســازمان  قائم مقــام   
از پيشــرفت اجــراى بســته تحولى«هر 
دانش آمــوز يك نقش اجتماعى» با هدف 
توسط  دانش آموزان  جامعه پذيرى  ارتقاى 

سازمان دانش آموزى خبر داد.
بــه گزارش ايرنا، اســماعيل بحرى زاده 
گفت: در راســتاى اجراى ســند تحول 
آموزش وپــرورش،  وزارت  بنياديــن 
وزارت  در  تحولــى  25بســته 
كه  شــد  تعريــف  آموزش وپــرورش 
اجــراى بســته تحولى«هــر دانش آموز 
يــك نقش اجتماعى» بــا هدف ارتقاى 
عهده  بر  دانش آمــوزان  جامعه پذيــرى 

سازمان دانش آموزى قرار گرفت.
وى افــزود: اين ســازمان بــا در اختيار 
پيشتازان،  دانش آموزى  تشكيالت  داشتن 
خبرگــزارى دانش آمــوزى پانا و مجلس 

دانش آمــوزى و اســتفاده از ظرفيت هاى 
مجازى اعم از شــبكه شــاد و بسترهاى 
آموزش الكترونيكى و جلسات آنالين در 
بستر پلتفرم هاى آموزش مجازى، در سال 
گذشــته، با وجود محدوديت هاى ناشى 
از همه گيرى ويــروس كرونا، تعداد قابل 
توجهى از دانش آموزان را زير چتر تربيتى 

خود گرفت.
بحرى زاده با بيان اينكه بســته تحولى«هر 
دانش آمــوز يك نقــش اجتماعى» براى 
يك ســالتحصيلى طراحى شــد و شامل 
86 برنامه متنوع و 846 هفته فعاليت بود 
كه تاكنون 91/64درصد آن اجرايى شــده 
اســت، گفت: با توجه به ارزيابى اجراى 
بسيار موفق اين بسته تحولى اجراى آن در 

سالتحصيلى آينده نيز ادامه خواهد يافت.
وى ارتقــاى نقش پذيــرى اجتماعــى 

دانش آمــوزان از طريق جريان ســازى 
فرهنگــى و برقرارى ارتبــاط و تعامل 
مؤثر و ســاختارمند، تســهيل و تسريع 
در  آن  حــل  و  مســأله يابى  فراينــد 
فراينــد تعليم وتربيــت بــا مشــاركت 
دانش افزايــى  دانش آمــوزان،  مؤثــر 
مربيــان  و  اعضــا  توانمندســازى  و 
ســازمان، توســعه و تعميق تشكيالت 
و  جــذب  طريــق  از  دانش آمــوزى 
ســازمان دهى و نگهداشــت اعضــا و 
تشكيالت  فعاليت هاى  تعميق  و  توسعه 
مهارتى  دانشــى،  فعاليت هاى  طريق  از 
و  خودآموز  فعاليت هــاى  و  معرفتى  و 
تجربه محور را از جمله دســتاوردهاى 

كيفى اين بسته بيان كرد.
قائم مقام ســازمان دانش آموزى بيان كرد: 
ايجاد تغيير و تحــوالت رفتارى مطلوب 

در دانش آموزان مشــاركت كننده به ويژه 
در شاخص هاى تربيتى مندرج در اهداف 
دوره هــاى تحصيلى اعــم از: خالقيت و 
قانون مدارى،  و  نظم پذيــرى  نــوآورى، 
و  مشــاركت جويى  مســئوليت پذيرى، 
مشــاركت پذيرى، نقادى، پرسش گرى و 
مطالبه گرى از ديگر دســتاوردهاى كيفى 
اجراى بســته تحولى«هر دانش آموز يك 

نقش اجتماعى» است.
بحرى زاده گفت: از جمله دســتاوردهاى 
كمــى اجراى اين بســته تحولى افزايش 
جذب مربيان و دانش آموزان در تشكيالت 
شبكه  گسترش  پيشــتازان،  دانش آموزى 
دانش آمــوزى خبرگزارى پانــا با جذب 
و ســازماندهى، توانمندســازى و تربيت 
خبرنــگاران دانش آموز و نيز گســترش 

مجلس دانش آموزى است.

آغاز به  كار پروژه هاى مسكن ملى 
ستاد اجرايى فرمان امام(ره) همدان تا يك ماه آينده

ارتقاى جامعه پذيرى با بسته تحولى هر دانش آموز يك نقش اجتماعى

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com
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فدراسيون فوتبال آخرين قهرمان آسيا را محكوم كرد

تبانى پاس براى بقا !
7

شكست سكوتشكست سكوت
■ ناگفته هاى خجسته 

از فساد در بدنه دولت پس از دو سال

آخرين جلسه روحانى برگزار شد

عذرخواهى براى همه چيز!
■ مراسم تنفيذ رياست جمهورى چهارشنبه ساعت 10:30 صبح

آلودگى به همدان رسيد

تنگى نفس با ريزگـردها
4
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ــر  ــالم خط ــتان اع ــم محيط زيســت اس ــم هواشناســى و ه ــا ه ــن روزه  اي
كــرده اســت كــه هــواى همــدان ناســالم اســت و ايــن شــرايط از پنجشــنبه 
هفتــه گذشــته وجــود دارد بــه طــورى كــه از اواخــر هفتــه گذشــته وضعيــت 

ــواى  ــت.كيفيت ه ــه اس ــاال رفت ــتان ب ــواى اس ــت در ه ــار و غلظ ــرد و غب گ
اســتان در ايــن چنــد روز كاهــش يافتــه و نــام همــدان را در فهرســت ديگــر 

ــرار داده اســت... ــوده ق منكالنشــهرهاى آل
ترك
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

سرمقاله

از آن دولت تا اين دولت
 1-روز گذشته دولت دوازدهم آخرين جلسه خود را برگزار و پس 
از جلسه بر اساس سنت عكس يادگارى گرفت تا در تاريخ ثبت شود.
در اين جلســه هر چند رئيس جمهــور از داليل ناكامى هاى دولت به 
صورت سربســته گفت و از مردم حالليت خواست، اما واقعيت اين 
است كه هيچ كس تصور اين را نمى كرد كه دولتى كه قرار بود، آنچنان 
رونق اقتصادى ايجاد كند كه كسى به يارانه 45 هزار تومانى نياز نداشته 
باشد، مجبور شود به دليل نبود رونق اقتصادى و شرايط سخت زندگى 
مردم، يارانه هاى جديدى تعريف و به مردم پرداخت كند تا شــايد از 

فشارها كم  شود، اما چنين نشد.
2-اكنون دولت در شرايطى قرار است تحويل سيد ابراهيم رئيسى شود 
كه بسيارى از شــاخص هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى 

وضعيت خوبى ندارند.
در حقيقت با آنكه شعار دولت دوازدهم به عقب برنمى گرديم بود، اما 
شاخص ها از عقب گرد و پست رفت در بسيارى از حوزه ها و سخت 
شدن زندگى مردم و دور شدن توسعه از جامعه ايرانى حكايت دارد.

3-فشار زندگى به دليل تحريم ها، شيوع كرونا و نبود مديريت، سبك 
زندگى اكثر مردم عادى را وابسته به تسهيالت بيشترى كرده است.

مردم اكنون اگر تســهيالت گوناگون را كه از تسهيالت خريد موبايل 
تا تسهيالت جهيزيه و درمان را شامل مى شود، تهيه نكنند، نمى توانند 
زندگى خــود را گذرانده و امروز را با حداقلــى از امكانات به فردا 

برسانند.
4- افزايش تقاضا براى تسهيالت و رشد تورم با افزايش سقف وام ها 

نيز همراه بوده است.
به عنوان نمونه روز گذشته  بانك مركزى ابالغ كرد؛ سقف پرداختى در 
قالب كارت اعتبارى مرابحه به مشتريان بانك ها و موسسات اعتبارى از 

50 ميليون تومان به 200 ميليون تومان افزايش يافته است.
5-وابستگى زندگى اقتصادى مردم به تسهيالت و تعامل بيشتر آنها با 
بانك ها در اكثر مواقع با سخت گيرى هاى بانكى همراه شده كه نيازمند 
ورود قانون گذاران و تسهيل شرايط دريافت تسهيالت و رهاندن مردم 
از گرفتارى در بند ضمانت كارمند و ديگر خواســته هاى ناسازگار با 

شرايط زندگى مردم و جامعه بانك ها است.
در كنار اين، بى اطالعى بســيارى از مردم و نداشتن سواد بانكى، آنها 
را گرفتار پيچيدگى هاى بانك ها در بازپرداخت تســهيالت مى كند و 
زندگى آنها را در قبال تســهيالتى كم به آسانى در اختيار بانك ها قرار 

مى دهد.
6-وضعيــت امروز اقتصاد كشــور كه بــراى آينده آن هم شــرايط 
اميدواركننده اى پيش بينى نشده در حال گرفتار كردن مردم در پيچ وخم 

بروكراسى تسهيالتى بانك ها است.
اين در شــرايطى اســت كه برخى از طرفداران دولت سيزدهم از نياز 
اين دولت به آواربردارى خرابى هــاى دولت دوازدهم ظرف حداقل 
2 ســال ســخن مى گويند كه به معنى افزايش گرفتارى هاى مردم در 

بانك ها خواهد بود.
7-تحــوالت بد اقتصادى در زندگى مــردم از فاصله دولت دوازدهم 
تا ســيزدهم اتفاق افتاده و اين 4 ســال زندگى عموم مردم را سال ها 

عقب برده است.
اين كارنامه اكنون پيش روى دولت ســيزدهم اســت كه قرار است با 
وعده ما مى توانيم، تحوالت خوب  و رونق را رقم زده و وارد زندگى 
اقتصادى مردم كند تا با رشــد اقتصادى ديگر شاخص هاى توسعه نيز 

روند رشد را آغاز كنند
اگر چنين نشــود سرنوشــت دولت دوازدهم در اين روزها در افكار 

عمومى، در انتظار دولت سيزدهم خواهد بود.

ممنوعيت برپايى ايستگاه هاى صلواتى و دسته روى ايام محرم در همدان
 سخنگوى ستاد مديريت كرونا استان همدان از ممنوعيت برپايى ايستگاه هاى صلواتى و دسته روى در ايام محرم خبر داد.

مهرداد نادرى فر در گفت وگو با ايســنا، گفت: براســاس تصميمات ستاد مديريت كرونا اســتان، هرگونه دسته روى در معابر و برپايى 
ايستگاه هاى صلواتى، براى ايام محرم ممنوع است. وى بيان كرد: برگزارى مراسم عزادارى اين ايام، فقط در فضاى باز و با رعايت فاصله 

4 مترى بين افراد، مجاز است و به همين منظور فضاى باز مدارس و باشگاه هاى ورزشى در اختيار هيأت هاى مذهبى قرار مى گيرد.
نادرى فر با بيان اينكه واكسيناسيون گروه هاى سنى در حال انجام است، گفت: خانه هاى بهداشت روستاها موظف هستند براى روستاييانى 
كه امكان ثبت نام در سامانه را ندارند، مراحل ثبت نام را انجام دهند و 115پايگاه بسيج در سراسر استان را هم براى ثبت نام واكسيناسيون، 
در نظر گرفتيم. ســخنگوى ســتاد مديريت كرونا استان با اشــاره به اينكه عامل اصلى ابتال به بيمارى كوويد19 شركت در تجمعات و 
دورهمى هاى خانوادگى است، افزود: از مردم تقاضا داريم كه دورهمى ها را لغو كنند، فقط براى كارهاى ضرورى از منزل خارج شوند 

و استفاده از ماسك و رعايت فاصله اجتماعى را فراموش نكنند.

زمان برگزارى جشنواره نقاشى هاى 20 در 20 به تعويق افتاد
 دبير جشنواره نقاشى هاى 20 در 20 "مهربان با طبيعت" از تعويق زمان برگزارى مراسم اختتاميه و نمايشگاه نقاشى هاى 20 در 20 مهربان 
با طبيعت خبر داد.سعيده آقاخانى گفت: به  دليل ضرورت عبور از پيك پنجم كرونا و قرمز و بحرانى بودن وضعيت اين بيمارى در استان 
همدان، تصميم بر آن شد تا برگزارى مراسم اختتاميه و نمايشگاه نقاشى هاى 20 در 20 مهربان با طبيعت را تا زمان تغيير وضعيت كرونا به 
تعويق بياندازيم. وى افزود: با پايان فراخوان اين جشنواره، 180 اثر نقاشى در ابعاد 20 در 20 سانتيمتر از سراسر كشور به دبيرخانه رسيد كه 
فرايند داورى اين آثار در حال انجام بوده و مقدمات برگزارى مراسم اختتاميه جشنواره و نمايشگاه در فضاى باز باغ عمارت نظرى همدان 
مهيا شده است، با اين حال به  منظور عمل به مسئوليت اجتماعى درخصوص حفظ سالمت همگان و با توجه به اينكه برگزارى نمايشگاه و 
مراسم قدردانى از برگزيدگان ولو در فضاى باز مى تواند موجب ازدحام شده و سالمت افراد را به خطر بياندازد، تا تغيير شرايط بيمارى كرونا 
حوصله مى كنيم. به گزارش روابط عمومى اداره كل حفاظت محيط زيست استان همدان، آقاخانى با قدردانى از هنرمندان نقاشى و گرافيك كه 

در اين جشنواره شركت كردند، بيان كرد: آرزوى ما سالمتى همه مردم و دوستداران طبيعت در همه اقشار است.

خاكى كه برسرپاس شد 
 سقوط؛ حاشــيه و بدنامى براى فوتبال استان به نام شهدا باألخره 

دست به تقلب زدن براى رسيدن به هدفى كثيف!
فوتبال ناپاك يعنى اين !

نتوانى جمع كنى اصرار به كارى بكنى كه آدمش نيســتى و در نهايت 
بخواهى از راه نامشروع خودت را زنده نگهدارى .

 كثافت بى ابرويى را به نام باشگاهى بزرگ و ننگى سنگين براى استانى 
تاريخى ثبت كنى.گفته اند جلو ضرر را از هر جا بگيرى منفعته .

 بى خيال فوتبال شــويد، بگذاريد جنــازه پاس كه حاال تعفن تبانى و 
تقلب هم گرفته است براى هميشه در خاك تاريخ مدفون شود.

بيشــتر از اين با آبروى اســتان بازى نكنيد زمان ســقوط از ليگ 
برترايــن روزهــا را مى ديديــم و تيتر كرديــم «باختيم» و حاال  
چندين بار در اين ســال ها باخته ايم اعتبار، سرمايه، آبرو و خيلى 
داشــته هاى ديگر از احساســات جوانان تا نــام بزرگ و جاودان 

شهداى اين مرزوبوم.
 گناهش را برگردن نمى گيريد، اما براى هميشه نام مسببان بلندپرواز در 

اعماق دره تاريكى براى اين اتفاق ناميمون ثبت مى ماند.
 آنانى كه منتقل كردند و كسانى كه رهايش كردند و ويژه خوارانى  كه 

از اين مرده بى خاصيت دنبال نام و نانند!
تمامش كنيد.

آغاز واكسيناسيون فرهنگيان
 در استان همدان

 معاون تربيت بدنى و ســالمت آموزش وپرورش استان همدان از 
آغاز واكسيناسيون فرهنگيان در استان خبر داد.

عبدا... جعفرى گفت: همزمان با سراســر كشــور روند واكسيناسيون 
فرهنگيان استان همدان با همكارى دانشگاه هاى علوم پزشكى ابن سينا و 
سيد جمال الدين اسدآبادى، مراكز بهداشت و ادارات آموزش وپرورش 
شهرســتان ها، نواحى و مناطق استان از عيد سعيد غديرخم آغاز شده 

است.
وى با بيان اينكه به منظور تسريع در فرايند واكسيناسيون در شهرهاى 
همدان، نهاوند، مالير، تويســركان، اسدآباد، بهار، كبودراهنگ و رزن 
پايگاه هاى تجميعى راه اندازى شــده است، افزود: براساس نوبت دهى 
توســط ادارات آموزش وپرورش و ارائه ليســت به اين پايگاه ها، از 

فرهنگيان دعوت به دريافت واكسن مى شود.
جعفرى گفت: با عنايت به جمعيت باالى همكاران فرهنگى در مركز 
استان و به منظور رعايت موازين بهداشتى و كاهش تردد بين شهرى 
غيرضرورى در سطح استان، برنامه ريزى به گونه اى صورت گرفته كه 
واكسيناسيون همكاران فرهنگى در شهر همدان و ساير شهرستان ها و 

مناطق در پايگاه محل سكونت آنها انجام شود.
معاون تربيت بدنى و ســالمت اســتان با بيان اينكه در شهرستان هايى 
بــا جمعيت زير 20هزار نفــر و مناطق كم جمعيت نيــازى به ايجاد 
مراكز جديد نيســت، افزود: فرهنگيان ساكن در اين مناطق بر اساس 

نوبت بندى در مراكز واكسيناسيون، خدمات دريافت مى كنند.
جعفرى با اشــاره به اينكه از امروز فعاليت نخســتين پايگاه در شهر 
همدان آغاز مى شــود، بيان كرد: بزودى يك پايــگاه ديگر نيز به اين 
مراكز افزوده مى شــود. وى گفت: براى ايجــاد پايگاه هاى تجميعى 
واكسيناسيون، چهارچوب موردنظر وزارت بهداشت موردتوجه قرار 
گرفته و كميته هاى مشترك بين ادارات آموزش وپرورش استان و مراكز 

بهداشتى تشكيل شده است.

نحوه ثبت نام استادان و دانشجويان 
دانشگاه آزاد براى واكسيناسيون اعالم شد

 بنابر اعالم سرپرســت معاونت توسعه منابع سالمت دانشگاه آزاد 
اسالمى، براى واكسيناســيون گروه آموزشى دانشــگاه آزاد اسالمى 
اطالعات اعضاى هيأت علمى، كاركنان و دانشجويان براساس سامانه 

آموزشيار دانشگاه جمع آورى و وارد سيستم شده است.
رستگارزاده گفت: با توجه به برنامه ريزى هاى انجام شده، واكسيناسيون 
دانشجويان و اســتادان اين دانشگاه تا 15 آبان ماه پايان مى يابد و پس 
از آن ساير بخش هاى دانشگاه در آموزش عالى در اين مراكز واكسينه 

مى شوند.
وى با بيان اينكه نيروهاى حق التدريس و ساير كاركنان دانشگاه نيز در 
اولويت واكسيناسيون قرار دارند، بيان كرد: 2 سامانه براى واكسيناسيون 
فعال اســت كه يكى سامانه وزارت بهداشــت و ديگرى سامانه هاى 
دانشــجويان و استادان دانشگاه آزاد(ســاجد) است تا مخاطبان براى 
انجام واكسيناسيون بتوانند در نزديكى محل زندگى خود، وقت بگيرند.

همچنين معاون علوم پزشــكى دانشــگاه آزاد نيز گفت: اســتان هاى 
دانشگاه آزاد به 10منطقه تقسيم شده اند و براى هر منطقه نيز 2 پشتيبان 
به منظور پيگيرى امور، تعيين شــده تا بتوانيم در امر واكسيناســيون 
مديريت بهينه داشته باشيم. محسن نفر افزود: دانشجويان دانشگاه آزاد 
مى توانند در سامانه نوبت دهى، زمان و مكان واكسيناسيون خود را بر 

اساس محل سكونت خود انتخاب كنند.
وى بيان كرد: اساتيد و كاركنانى كه براساس رده بندى سنى و...  پيش 
از اين واكســينه شــده اند نيز بايد با مراجعه به اين سامانه، وضعيت 

واكسيناسيون خود را اعالم كنند.

1-  براى كنترل ويروس كروناى دلتا پيشــنهاد تعطيلى سراسرى داده 
شده اســت. گويا متخصصان وزارت بهداشت اين پيشنهاد را داده اند 
و بر اين باورند كــه با تعطيلى همراه با رعايت پروتكل ها مى توان از 
شيوع كروناى دلتا پيشگيرى كرد. گفتنى است اين  پيشنهاد تعطيلى در 

دولت سيزدهم بررسى مى شود.
2-  دارو هاى بدون نســخه هم بى ســروصدا گران شد . گويا قيمت 
داروهاى بدون نسخه يا همان OTC نسبت به ساير داروها، به شدت 
سير صعودى داشته است. گفتنى است اين نوع داروها، در طول دوران 

پاندمى كرونا، براى چندين بار تغيير قيمت داده اند.
3- فشــار به رئيس جمهور براى ســهم خواهى از كابينه افزايش يافته 
اســت. گويا از مجلــس هم به وى پيام داده شــده كــه گزينه هاى 
غيراصولگرا براى وزارت معرفى نكند، زيرا تأييد نخواهند شد. گفتنى 
است رئيس جمهور منتخب در انتخابات اعالم كرده بود مستقل است 

و قصد تشكيل دولت فراجناحى دارد.
4- دولت سيزدهم زودتر از زمان پيش بينى شده تشكيل خواهد شد. 
گويا رئيســى تصميم دارد در همان روز مراسم تحليف اسامى وزراى 
پيشــنهادى  را به همراه كلياتى از برنامه  و خط ومشى دولت به مجلس 
ارائه دهد. گفتنى است اگر چنين اتفاقى رقم بخورد يعنى معرفى كابينه 
به مجلس در روز تحليف انجام شــود، مى تــوان گفت كه تا قبل از 

فرارسيدن تاسوعا و عاشورا كابينه مشخص خواهد شد.
5- طــرح صيانت از فضاى مجازى مرگ رمزارزها در ايران را در پى 
دارد. گويا اجراى طرح صيانت از فضاى مجازى، مى تواند دسترســى 
تمــام فعاالن بازار رمزارزها به ســرمايه هاى خود را قطع كند. گفتنى 

است حدود 12 ميليون نفر در ايران در بازار ارزهاى ديجيتال فعالند.

 ايــن روزهــا هــم هواشناســى و هــم 
محيط زيســت اســتان اعالم خطر كرده است 
كه هواى همدان ناسالم است و اين شرايط از 
پنجشنبه هفته گذشته وجود دارد به طورى كه 
از اواخر هفته گذشــته وضعيت گرد و غبار و 

غلظت در هواى استان باال رفته است.
كيفيت هواى اســتان در اين چند روز كاهش 
يافتــه و نــام همــدان را در فهرســت ديگر 
كالنشــهرهاى آلوده قرار داده اســت در اين 
شرايط اقليم استان هم با مشكل بى آبى مواجه 
شده و تغيير كرده است به طورى كه تنش آبى 
و خشكسالى همدان را فراگرفته و كارشناسان 
محيط زيست معتقدند امسال به  خاطر وضعيت 
خشكســالى و بارش كــم، وضعيت رويش 
گياهى نيز ضعيف اســت و در حالتى هستيم 
كه پوشش گياهى كه از قبل وجود داشت نيز 
توســط دام چريده شده و وضعيت مراتع هم 
خوب نيســت، بنابراين بديهى اســت با يك 

وزش باد خاك جابه جا شود.
در اين شرايط اما چون هميشه متوليان مقابله 
با آلودگى هوا همچنان تأكيد دارند علت اصلى 
آلودگــى هواى همدان ســوخت خودروها و 
كارخانه هاى شهر اســت در حالى كه ممكن 
اســت اين مســأله تنها يكى از چند ده دليل 
آلودگى همدان به شمار رود و اين روزها علت 
اصلى اين آلودگى بيشتر نشأت گرفته از كم آبى 

و خشكسالى است.
در همين راستا معاون نظارت و پايش اداره كل 
حفاظت محيط زيست اســتان همدان با اشاره 
به اينكه گرد و خاك حاصل فرســايش باد در 
شرايط خشكسالى است، گفت: گرد و غبارى 
كه در اســتان موجب آلودگى هوا شده است 
بــه خاطر ورزش باد شــديدى بود كه به طور 
معمول از غروب به بعــد اتفاق مى افتاد و به 

عبارت ديگر غبار محلى بود.
عــادل عربى با بيان اينكه بنا بر پيش بينى اداره 

هواشناسى استان آلودگى هوا تا آخر چهارشنبه 
ادامه دارد، افزود: مســأله اى كه در حال حاضر 
وجــود دارد ذرات 10ميكرون به باالســت، 
عالوه بر اين با توجه به شــرايط خشــكى و 
بارش كــم بارندگى موضــوع آلودگى قابل 

پيش بينى بود.
وى گفت: هنوز شرايط اضطرار آلودگى هوا كه 
در قانون اشــاره شده پيش نيامده و با صحبتى 
كه با دانشگاه علوم پزشكى داشتيم قرار شد اگر 
نياز بود جلسه اضطرار آلودگى هوا را تشكيل 

دهيم.
عربــى با بيــان اينكه شــاخص آلودگى هوا 
154 اســت، افزود: روزهاى گذشته و به ويژه 

پنجشنبه هفته گذشــته هواى ناسالم را تجربه 
كرديم و در روز پنجشــنبه شاخص آلودگى 
از همــه روزها بيشــتر بــود و در مقطعى از 

200ميكرون هم باالتر رفت.
وى گفت: اگر ســازمان هواشناسى پيش بينى 
كنــد هواى ناســالم در همدان ادامــه دارد و 
دانشــگاه علوم پزشــكى هم تشــخيص دهد 
جلسه اضطرارى ضرورى است و اين جلسه 
تشكيل مى شود از طرفى نمى توانيم در رابطه با 
ذرات گــرد و غبار اقدامات مديريتى خاص و 
فورى انجام دهيم و تنها مى توان اين قضيه را 

اطالع رسانى كرد.
عربى افــزود: مطالعات صورت گرفته نشــان 

مى دهد در همدان منشأ بالفعل و بالقوه آلودگى 
هوا وجود دارد و عمده دليل آن به علت بيابانى 
شدن دشت هاى كبودراهنگ، قهاوند، فامنين و 

بخش هايى از آورزمان است.
وى بيان كرد: روند بيابانى شدن استان همدان 
از مدت ها قبل آغاز شــده و در سال هاى اخير 
تغيير اقليم نيز سبب تشديد اين موضوع شده 

است.
عربى گفت: اقدام هاى جــدى براى مقابله با 
اين پديده صورت گرفته، اما كافى نيســت و 
نيازمند عزم جدى دستگاه هاى مرتبط از جمله 
جهادكشــاورزى،  آبخيزدارى،  و  منابع طبيعى 

آب منطقه اى و محيط زيست هستيم.

ديدار چهره به چهره دادستان همدان با 60 زندانى
 بنا برگفته دادستان همدان در بازديد از زندان همدان با 60 زندانى به صورت چهره به چهره 

مالقات و گفت وگوهايى به منظور رفع مشكالت و خواسته هاى آنان انجام شد.
به گزارش مهر، حسن خانجانى موقر بيان كرد: از زندان همدان براى رسيدگى به امور زندانيان 
بازديد شــد و در اين بازديد با 60 زندانى به صورت چهره به چهره مالقات و گفت وگوهايى به 

منظور رفع مشكالت و خواسته هاى آنان انجام شد.
وى گفت: در نهايت پس از بررسى هاى انجام شده به بركت ايام عيدغديرخم 2 نفر از زندانيان 

با مرخصى پايان حبس، آزاد و 50 نفر مشمول مرخصى يا رأى باز يا رأى كار شدند.
خانجانى موقر افزود: اگر مجرمى جرمى مرتكب شــده كه مجازاتش حبس است، براى اصالح 
بايد مدتى در زندان بماند، اما بايد دقت داشــت تا در زندان به گونه اى با وى برخورد شود كه 

هنگام آزادى به جامعه بازگردد.
وى بيان كــرد: بى ترديد نقش فعاليت هاى فرهنگى در اصالح وتربيت و بازگشــت زندانى به 
زندگى اثرات مثبتى در جامعه دارد و توجه به روحيه آنان و خانواده هايشان به ويژه در اعياد امر 

مهمى است كه نبايد از آن غافل ماند.
دادســتان همدان افزود: چه بسا با فعاليت هاى فرهنگى ديگرى نيز همچون طرح حبل المتين و 
قرآن آموزى، زندانيان بسيارى در رفتار و كردار خود تجديدنظر كنند و با طرز تفكر و آينده نگرى 

مثبتى به آغوش خانواده خود بازگردند و ديگر راه خالف را در پيش نگيرند.

شب هاى همدان خنك مى شود
 كارشناس اداره كل هواشناسى استان همدان بيان كرد: در پى افزايش ميزان رطوبت و فعاليت 
ابرهاى هم رفتى، دماى اين استان بين يك تا 3 درجه سانتيگراد كاهش مى يابد و موجب خنك 

شدن دماى هواى شبانه تا پايان هفته مى شود.
محمدحسن باقرى شــكيب در گفت وگو با ايرنا، گفت: براساس بررســى داده ها و نقشه هاى 
پيش يابى هواشناسى، آسمان بيشتر نقاط استان همدان در 24ساعت آينده صاف تا قسمتى ابرى، 
همراه با افزايش ابر و وزش شــديد باد، غبارمحلى و بارش پراكنده و قطره اى باران پيش بينى 

مى شود.
وى افزود: به دليل افزايش رطوبت هوا و تشكيل ابرهاى محلى، احتمال بارش پراكنده باران در 

مناطق كوهستانى و شمالى استان همدان وجود دارد.
باقرى شــكيب با اشاره به اينكه رطوبت هوا از سمت شمال شرق وارد استان شده است، گفت: 

روز گذشته ايستگاه هواشناسى فامنين نزديك به 1/9ميليمتر بارش را ثبت كرده است.
وى افزود: آســمان بيشتر نقاط استان همدان در چند روز آينده ابرناك پيش بينى مى شود و تا 2 

روز آينده دماى بيشينه بيشتر نقاط استان بين يك تا 3 درجه سانتيگراد كاهش مى يابد.
باقرى شــكيب گفت: بيشينه و كمينه دماى هواى شهر همدان نيز در اين مدت به ترتيب 35 و 

15درجه سانتيگراد باالى صفر به ثبت رسيده است.

90 درصد مردم 
گروه خونى مثبت 
دارند

 بنابرگفته مديركل انتقال خون استان همدان 
o براى درمان بيماران در اســتان، گروه خونى

منفى، و Aمثبت بيشتر موردنياز است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، افشين محمدى 
با بيان اينكــه90 درصد جمعيت جامعه گروه 
خونى مثبت و 10درصد گــروه خونى منفى 
دارند، گفــت: با توجه بــه فراوانى جمعيت 

در نــوع گروه هاى خونى مثبت، مشــكلى در 
خصــوص ذخاير خونى بــا گروه هاى خونى 
مثبت نداريم، اما در خصوص گروه هاى خونى 
با RH منفى با توجه به جمعيت كمتر اين قشر 
نيز تعداد اهداكنندگان خون در اين خصوص 

نيز كمتر است.
وى افزود: خوشــبختانه در مجموع با كمبود 
خون در گروه هاى خونى مثبت و منفى نداريم، 
اما با توجه به كم بودن تعداد گروه هاى خونى 
منفى به نسبت در گروه هاى خونى منفى بيشتر 

نياز داريم.
محمدى بيان كرد: خوشــبختانه از زمان شيوع 

كروناويروس در كشــور بــا كمبود هيچ نوع 
گروه خونى و فرآورده هاى آن روبه رو نبوديم 
چراكه بــه محض كاهش يك گــروه خونى 
فراخوان مى دهيم، همچنين از افراد اهداكننده 
خون مستمر بهره مند مى شويم و از آنها يارى 

مى خواهيم.
وى گفت: در ســال گذشــته 5 هــزار و 70

واحد خون به 5 اســتان خوزستان، هرمزگان، 
سيستان وبلوچســتان، تهران و گيالن ارســال 
شــده و از ابتداى امســال تاكنون نيز هزار و 
200 واحد خون به 3 اســتان گيالن، تهران و 

سيستان وبلوچستان ارسال شده است.

محمــدى بــا اشــاره بــه اينكــه تمامــى خــون 
و فرآورده هــاى خونــى موردنيــاز اســتان 
ــه  ــا توج ــرد: ب ــت، بيان  ك ــده اس ــن ش تأمي
ــه  ــاز ب ــچ گاه ني ــاه پالكــت هي ــه عمــر كوت ب

ــد. ــان نمى ياب ــت پاي پالك
وى بــه توقــف امــر روش پالســمادرمانى 
تحت عنوان روش كارآزمايى بالينى در درمان 
بيماران كرونايى اشــاره كــرد و گفت: نتايج 
مختلفى از اين روش استخراج شده كه به اين 
نتيجه رسيدند كه به مبتاليان اثرگذارى آنچنانى 
نــدارد، بنابرايــن ايــن روش در حال حاضر 

متوقف شده است.

آلودگى به همدان رسيد

تنگى نفس با ريزگردها

بيش از 40 كيلومتر شبكه تغذيه 
و توزيع گاز در استان همدان 

انجام شد
 مديرعامل شــركت گاز اســتان همدان از انجام بيش از 40 
كيلومتر شبكه گذارى تغذيه و توزيع گاز استان همدان در 3 ماهه 

نخست سال 1400 خبر داد .
به گزارش روابط عمومى شركت گاز استان همدان، عبدا... فياض 
گفت: در 3 ماهه نخست ســال 1400بيش از 40 كيلومتر شبكه 
توزيع و تغذيه گاز در ســطح اســتان همدان اجرا شده است كه 
از اين مقدار بيش از 38 كيلومتر در شــهرهاى استان و حدود 2

كيلومتر نيز در روستاها انجام شــده است. وى در ادامه با اشاره 
به هدف گذارى انجام شــده حدود 160كيلومترى شبكه تغذيه و 
توزيع گاز در سطح اســتان همدان در سال 1400 افزود: تاكنون 
در مجموع شبكه توزيع و تغذيه گاز در استان همدان به 9هزار و 
581 كيلومتر رسيده است كه از اين ميزان حدود 34 درصد(معادل 
3 هزار و 395 كيلومتر) به شــهرها و 66درصد (معادل 6 هزار و 

186 كيلومتر) به روستاها اختصاص دارد.

خانه آيت ا... مدنى در همدان مرمت مى شود
 همزمان با برگزارى كنگره بزرگداشــت شهيد محراب 
آيت ا... مدنى در شهريورماه سالجارى چندين طرح عمرانى 

و فرهنگى در همدان به بهره بردارى مى رسد.
در همين راستا فرماندار همدان در راستاى مسئوليت كميته 
امور زيربنايى كنگره بزرگداشــت شــهيد محراب آيت ا... 
مدنى بــا همراهى مديران دســتگاه هاى اجرايى ذى ربط از 
چند طرح در دست اجرا بازديد و مراحل پيشرفت كار را از 

نزديك مورد بررسى قرار داد.
مرمت بناى تاريخى بيت آيت ا... مدنى در خيابان شــهداى 
همدان نخســتين طرح مــورد بازديد فرمانــدار همدان با 
همراهى مديركل ميراث فرهنگى اســتان بود كه بخشــى از 

آن به انجام رسيده و تكميل آن در دست اجرا قرار دارد.
مجتمع فرهنگى كانون پــرورش فكرى كودكان ونوجوانان 
در شــهرك شــهيدمدنى طرح ديگرى بود كــه محمدعلى 
محمــدى با همراهى مديركل اين مركز و معاون نوســازى 

مدارس استان مورد بازديد قرار داد اين مركز نيز با برقرارى 
انشــعابات و تجهيز در شهريورماه ســالجارى بهره بردارى 

مى شود.
احــداث مجتمــع آموزشــى فرهنگــى شــهيدمدنى توســط 
ــه  ــرى اســت ك ــرح ديگ ــدان ط ــه هم ــپاه ناحي ــيج س بس
در 3 طبقــه پيش بينــى و عمليــات اجرايــى آن رو بــه 
ــت  ــوزه مقاوم ــتقرار ح ــا اس ــرح ب ــن ط ــام اســت. اي اتم
ــى  ــال فرهنگ ــز فع ــك مرك ــه ي ــل ب ــهيدصوفى تبدي ش

ــد. ــد ش ــهيدمدنى خواه ــهرك ش ــيج در ش بس
در ادامه فرماندار همدان با همراهى مدير منطقه 3 شهردارى 

از طرح هاى در دست اجراى اين شهردارى بازديد كرد .
فرماندار شهرستان همدان در حاشــيه اين بازديدها گفت: 
فعاليت هاى عمرانى، بازگشــايى معابر، توسعه فضاى سبز 
و ساير خدمات شــهردارى منطقه 3 قابل توجه و قدردانى 

است.
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برداشت خيار در نهاوند
 ايجاد اشتغال فصلى براى 20 هزار نفر

 شهرستان نهاوند قطب اصلى صيفى كارى در سطح استان است كه در 
بين آنها كشت خيار از اهميت فوق العاده اى برخوردار است.

مدير جهادكشاورزى شهرستان نهاوند با اشاره به برداشت خيار در اين 
شهرستان از ايجاد اشتغال فصلى براى 20 هزار نفر خبر داد.

 كريم حاج باباعلى گفت: در ســال زراعى جارى بيش از 400 هكتار از 
مزارع اين شهرستان به كشت خيار اختصاص يافته كه كار كشت آن از 
اســفندماه آغاز و برداشت آن نيز از اواخر خردادماه آغاز شده و تا پايان 

شهريورماه ادامه مى يابد.
وى بيان كرد: در اين مدت براى كاشت و برداشت محصول خيار كه در 
مناطق مختلف شهرستان صورت مى گيرد نيروى انسانى زيادى به كار 
مشغول مى شوند و خوشبختانه براى مدت حدود 6 ماه از سال اشتغال 

فصلى خوبى ايجاد مى شود.
به گزارش همدان پيام، حاج باباعلى افزود: محصول توليدى اين شهرستان 
به علت عطر و طعمى كه دارد به جز شهرستان نهاوند در ساير شهرها 
نيز از مشتريان خوبى برخوردار است و عالوه بر تازه خورى حتى منبع 
اصلى توليد خيارشور برخى مناطقى مانند سامن مالير را تأمين مى كند.

وى گفت: البته امســال با توجه به كمبود بارش هاى جوى ميزان سطح 
كشت در مقايسه با سال گذشته افزايشى نداشته است، بنابراين پيش بينى 
مى شود تا پايان فصل برداشت بيش از 25 هزار تن خيار از مزارع نهاوند 

برداشت شود.
مدير جهادكشــاورزى شهرســتان نهاوند افزود: نخستين برداشت اين 
محصول 60 الى 70 روز پس از كاشت انجام مى شود كه براى دستيابى 
به اين هدف بايد مرتب در مزرعه جســت وجو كرد و خيارهاى ســبز 

قلمى را چيد.

آغاز واكسيناسيون معلمان در مالير
 مالير- خبرنگار همدان پيام: واكسيناســيون معلمان در مالير آغاز 
مى شود و انجام واكسيناسيون در 2 مركز شهيدمدنى و عشقى فرد انجام 

مى شود.
معاون سياسى و اجتماعى فرماندارى مالير در جلسه هماهنگى اجراى 
طرح واكسيناسيون معلمان شهرستان مالير كه همزمان با سراسر كشور 
از پنجشــنبه هفته گذشــته به صورت نمادين آغاز شده است، گفت: 
واكسيناســيون معلمان 3 منطقه آموزشــى مالير، جوكار و سامن طبق 
ليستى كه از سوى 3 ناحيه آموزشى به مركز بهداشت ارائه مى شود، به 

صورت رسمى از شنبه آغاز شده است.
حسين فارسى در ادامه افزود: 2 مدرسه شهيدمدنى براى معلمان مرد و 

مدرسه عشقى فرد براى معلمان زن در نظر گرفته شده است.
وى گفت: در هر مركز 3 تيم روزانه از ساعت 8:30 صبح تا 13 ظهر كار 

واكسيناسيون را انجام مى دهند.
فارســى با اشاره به اينكه اولويت واكسيناســيون با نيروهاى رسمى و 
براساس سن، نوع خدمت و سابقه است، افزود: بالفاصله واكسيناسيون 

نيروهاى غيررسمى نيز انجام مى شود.
وى بيان كرد: ضدعفونى مراكز واكسيناسيون معلمان به صورت روزانه 

انجام مى شود.
معاون سياسى و اجتماعى فرماندارى مالير افزود: هيچگونه نارضايتى در 
مراكز واكسيناسيون معلمان ايجاد نشود و تمامى تجهيزات موردنياز در 
اين مراكز پيش بينى و از نيروهاى خدماتى مدارس براى انجام كارهاى 

خدماتى و ايجاد نظم وامنيت استفاده شود.
وى با تأكيد بر اينكه اطالع رسانى واكسيناسيون معلمان توسط 3 منطقه 
آموزش وپرورش شهرستان به خوبى انجام شود، افزود: حضور معلمان 

در كالس هاى درس منوط به زدن واكسن است.
فارســى گفت: واكسيناســيون معلمان با رعايت كامــل پروتكل هاى 
بهداشتى، رعايت فاصله گذارى اجتماعى و جلوگيرى از هرگونه تجمع 

انجام شود.
وى با توجه به اينكه 2 هفته قبل از آغاز سالتحصيلى جديد و بازگشايى 
مدارس، واكسيناســيون مرحله دوم معلمان به اتمام مى رســد، گفت: 
مردم بايد نســبت به رعايت پروتكل هاى بهداشتى حساسيت بيشترى 
داشــته باشند، چراكه پيك پنجم با قدرت سرايت باالترى، خطرناك تر 

از پيك هاى قبلى است.

اعالم آمادگى 14 نفر براى شهردارى كبودراهنگ
 از بين 14نفر داوطلب شهردارى كبودراهنگ پس از مصاحبه و اعالم رزومه كارى 
4 نفر به مرحله دوم راه پيدا كردند كه از بين آنها ُســكان شــهردارى به كســى سپرده 
مى شــود كه معيارهاى موردنظر اعضاى شوراى شــهر از جمله ريسك پذير، مردمى، 
شناخت كامل شهر، خالق، توانمند در برنامه ريزى، مشورت پذير باشد و از همه مهمتر 

پيوست رسانه اى را در برنامه ريزى هايش بگنجاند.
منتخب مردم كبودراهنگ در شــوراى اســالمى از اعالم آمادگى 14 نفر براى ماراتن 
شــهردارى كبودراهنگ خبر داد و گفت: از بين اين افــراد، 4 نفر به مراحل بعدى راه 

پيدا كرده اند كه در نهايت ُسكان شهردارى كبودراهنگ به يكى از آنها داده مى شود.
محمد يعقوبى در گفت وگو با ايســنا، گريزى به بى ثباتى شــهر كبودراهنگ در دوره 
گذشــته زد و گفت: پرداختن به حاشــيه ها در شوراى شهر موجب ايجاد اختالف بين 
اعضاى شورا مى شود كه در اين دوره شوراى شهر سعى بر اين است ثبات و اعتماد به 

شهر و بين مردم برگردانده شود.
وى با بيان اينكه مردم زمانى در كنار شــورا و شــهردار خواهند بــود كه هماهنگى، 
همكارى و تعامل در بين شــورا را عينأ مشــاهده كنند و در جريان درآمد شهردارى و 
هزينه كرد اين نهاد خودگردان باشــند، افزود: من و همكارانم در نظر داريم براى حل 
مشكالت و ســاماندهى و زيباسازى شهر، مردم كبودراهنگ را پاى كار آوريم و براى 

عملى كردن اين اصل مهم هدف بر اين است از ظرفيت روحانيون و ائمه جماعت شهر 
همچنين امام جمعه استفاده شود.

ايــن عضــو شــوراى شــهر كبودراهنــگ بيــان كــرد: ســاماندهى وانت بارهــا، تشــكيل 
كميته هــاى مردمــى و به كارگيــرى توانمنــدى فكــرى جوانــان از اولويت هــاى 

شــوراى شــهر اســت.
وى گفت: زمانى مردم براى آبادانى شــهر به كمك شــهردارى مى آيند كه در جريان 
درآمد و هزينه كرد شــهردارى قرار گيرند كه اين موضوع نياز به پيوســت رســانه اى 
دارد و در نظر داريم از ظرفيت  اصحاب رســانه براى آگاه ســازى مردم و رونق شهر 

استفاده كنيم.

 كبودراهنگ-اكرم حميدى- خبرنگار همدان پيام: 
سالمندى واقعيت اجتماعى است و با توجه به وظيفه 
اجتماعى شهردارى، ما سعى داريم ورود به سالمندى 
و گذراندن اين مقطع از زندگى شهروندان با كيفيت 

بهتر و همراه با حفظ شأن آنها باشد.
شهردار شيرين سو از صدور كارت منزلت شهروندى 
براى افراد باالى 60 ســال شهر شيرين سو خبر داد 
و در آييــن رونمايــى از كارت منزلت شــهروندى 
ويژه پيشكسوتان شهر شيرين ســو با بيان اين خبر 
گفت: همواره بيان شده كه سالمندى يك مزيت نيز 
محسوب مى شود چراكه تجارب سالمندان مى تواند 
به شــاخص هايى براى ارتقاى موضوعات اجتماعى 

تبديل شود.
سيد مصطفى موسوى با اشــاره به حديثى از پيامبر 
اكرم(ص) بيان كرد: همــواره در آموزه هاى دينى ما 
نســبت به احترام و تكريم ســالمندان و پدر و مادر 
تأكيد شــده است و اين موضوع نشــان از اهميت 
جايگاه ســالمندان در دين مبين اســالم و زندگى 
بشريت است.وى با تأكيد بر لزوم شناسايى نيازهاى 
سالمندان گفت: نيازهاى سالمندان صرفاً محدود به 
سرپناه يا مسائل مالى و پرستارى نيست، بلكه يكى از 
مهمترين نيازهاى آنها عاطفى است و مديران وظيفه 
دارند تا اقدامــات و برنامه ريزى هاى الزم را در اين 

مورد انجام دهند.
موســوى با اشــاره به اجراى طــرح كارت منزلت 
شــهروندى بيان كرد: اين طرح فارغ از منافع مادى، 
در راســتاى تكريم ســالمندان و ارائه خدمات در 
حوزه هاى مختلف شهرى با حفظ جايگاه و منزلت 

آنهاست.
وى با اشاره به مزاياى كارت  منزلت شهروندى افزود: 
ســالمندان عزيز با ثبت نام در اين طرح از امتيازات 

ويــژه آن از جملــه ارائه رايگان خدمات شــهرى، 
بهاى خدمــات و تخفيف در پرداخت عوارض هاى 

شهردارى استفاده مى كنند.
موسوى با اشاره به شرايط كرونايى كشور بيان كرد: 
در شــرايط فعلى ســالمندان نيازمند شادى و نشاط 
هستند و ما بايد طورى رفتار كنيم تا اميد به زندگى و 
حس سرزندگى در سالمندان همواره احساس شود.

وى ابــراز اميدوارى كرد كه اين خدمت كوچكى از 
شــهردارى بتواند بخشى از زحماتى را كه سالمندان 
براى شهر متحمل شــده اند جبران نمايد و فرهنگ 

تكريم سالمندان گسترش يابد.
 بخشدار شيرين سو نيز در ادامه با تقدير از اقدامات 
فرهنگى و اجتماعى شــهردارى بيــان كرد: ثبت نام 
كارت منزلــت مى تواند يك اتفاق خوب در شــهر 

شيرين سو باشد و همه دستگاه ها بخصوص دهياران 
موظفند شهردارى را در اين راستا يارى كنند.

منصــور جمالــى آزاد گفت: بــا توجه بــه انجام 
واكسيناسيون افراد باالى 60 سال در بخش شيرين سو 
مى تــوان از ظرفيــت كارت منزلــت شــهروندى 
پيشكســوتان شــهر بــراى انجام هرچه ســريع تر 

واكسيناسيون استفاده كرد.
شــايان ذكر اســت، در پايان مراســم از تعدادى از 
هنرمندان شهر شيرين ســو تجليل و از پوستر طرح 

منزلت شهروندى نيز رونمايى شد.
 از ورزشكاران كبدى كار كبودراهنگ 

تجليل شد
هيأت كبدى طبــق برنامه ريزى انجام شــده قصد 
داشت از تيم پايه كبودراهنگ كه در المپياد ايرانيان 

افتخارآفرينــى كرده بود قدردانى كنــد كه به دليل 
شرايط كرونايى اين مراسم به تعويق افتاد.

رئيــس هيأت كبدى اســتان همدان گفت: رشــته 
كبدى ورزش نخســت شهرستان كبودراهنگ است 
و افتخارات زيادى را براى شهرســتان و استان در 
مسابقات ملى و بين المللى به ارمغان آورده است و 

بايد به آن توجه ويژه اى كرد.
سيد مصطفى موسوى با اشاره به اقدامات هيأت در 
شهرســتان كبودراهنگ بيان كرد: يكى از مهمترين 
اقدامات هيأت پيگيرى تسريع در روند احداث خانه 
كبدى كبودراهنگ اســت كه در حال انجام مى باشد 
و در صورت تخصيص اعتبار بزودى به بهره بردارى 

مى رسد.
وى گفت: يكى از نيازهاى كبدى كاران كبودراهنگ، 

داشــتن پايگاه قهرمانى اســت و بر اين اســاس با 
هماهنگى رئيس اداره ورزش وجوانان شهرســتان 
پيگير تجهيــز محل تمرين كبدى كاران هســتيم و 
اقدامــات الزم در اين خصــوص صورت گرفته و 
بزودى با تخصيص اعتبار در كميته برنامه ريزى اين 

مهم انجام مى شود.
رئيــس هيــأت كبــدى اســتان بــا اشــاره بــه اهميت 
ــدى  ــتارگان كب ــگ س ــكاران در لي ــور ورزش حض
ــه داشــتن ملى پوشــان  ــا توجــه ب ــزود: ب جهــان اف
متعــدد در اســتان همــدان بــا فدراســيون در حــال 
ــا ورزشــكاران اســتان در ليــگ  رايزنــى هســتيم ت

ســتارگان حضــور يابنــد.
موســوى بــا اشــاره بــه قدمــت ورزش كبــدى در 
ــد  ــگ مى توان ــرد: كبودراهن ــان ك ــگ بي كبودراهن
ــرا  ــرد، زي ــرار گي ــور ق ــوت كش ــوان پايل ــه عن ب
ايــن شهرســتان همــواره در ســطح نخســت 
كشــور در رشــته كبــدى اســت و قهرمانــان 
ــرده  ــى ك ــران اســالمى معرف ــه اي ــده اى را ب ارزن
اســت و اميدواريــم كــه بــه حــق خــود در ايــن 

ــد. ــته دســت ياب رش
در ادامــه رئيس اداره ورزش وجوانان شهرســتان با 
تبريك عيد سعيد غديرخم گفت: در جلساتى كه با 
فرماندار شهرستان و مديركل ورزش وجوانان استان 
همدان داشــتيم مبلغ 700 ميليون تومان براى كبدى 
شهرستان تخصيص داده شده است كه مراحل ادارى 

آن در حال انجام است.
ــن  ــل تمري ــه مح ــاره ب ــا اش ــو ب ــعيد قراگوزل س
ورزشــكاران كبــدى بيــان كــرد: ســالن فعلــى كيفيت 
الزم بــراى آماده ســازى ورزشــكاران را نــدارد كــه در 
حــال رايزنــى بــراى تخصيــص اعتبــار ويــژه جهــت 
تعويــض محــل تمريــن كبــدى كاران عزيــز هســتيم. 
ســپس ســعيد غفــارى عضــو تيــم ملــى كبــدى و 
ــكاران  ــى از ورزش ــه نمايندگ ــتان ب ــدى اس ــم كب تي
ــان را بازگــو و از مســئوالن خواســت  مشــكالت آن
ــا پيگيرى هــاى الزم نســبت بــه رفــع موانــع و  تــا ب

مشــكالت اقــدام كننــد.
در پايــان مراســم از تيــم پايــه كبــدى كبودراهنــگ 
ــوم  ــه س ــر رتب ــتعدادهاى برت ــاد اس ــه در المپي ك

ــر شــد. ــد تقدي ــرده بودن كشــورى را كســب ك

 نهاوند-خبرنگار همــدان پيام: در 
يك ســال گذشته 250 ملك خطرزا با 

حكم دادستانى نهاوند رفع خطر شد.
شــهردار نهاونــد گفــت: بــا هدف 
و  اجتماعــى  فضــاى  سالم ســازى 
جلوگيرى از بروز خطرات جانى براى 

شــهروندان در يك سال گذشته 250 ملك خطرزا با حكم دادستانى نهاوند رفع 
خطر شدند.

محمد حســين پور افزود: اين طرح در راستاى قانون رفع خطر از ساختمان هاى 
قديمى و تخريبى كه موجب آســيب به عموم مردم مى شود و يا به دنبال خود 
آسيب هاى اجتماعى در پى دارد در يك سال گذشته با جديت در اين شهرستان 

به اجرا درآمده است.
وى گفت: به اســتناد بند 14 ماده 55 قانون شهردارى در خصوص رفع خطر از 
بناهاى مشــرف به معابرعمومى، شــهردارى وظيفه دارد كه موضوع را به مالك 

ابالغ كند تا نسبت به رفع خطر اقدام شود.
حسين پور افزود: با توجه به اينكه شهردارى از اختيارات قانونى براى پلمب و يا 
تخريب اين گونه اماكن برخوردار نيست با حمايت دادستان نسبت به رفع خطر 

اين گونه امالك در سطح شهر اقدام كرده است.
وى گفت: با توجه به اينكه ابتدا تذكرات الزم از ســوى شــهردارى به مالكان 
موصوف داده شــده است، بنابراين چنانچه آنان در مدت قانونى اقدامى را براى 
رفع خطر نكنند شهردارى برابر با قانون ماده 55 در اين زمينه اقدام كرده و عالوه 
بر هزينه هاى انجام شده به اضافه 15درصد را از مالك مربوطه دريافت مى كند.

حسين پور افزود: در اين راستا تاكنون بيش از 200 ساختمان متروكه و قديمى به 

اضافه چند مكان ديگر كه محل تجمع معتادان متجاهر بود تخريب و يا مسدود 
شد. شهردار نهاوند گفت: عالوه بر اين در سال 1398 نيز چندين ملك قديمى 
خطرزا كه ممكن بود با بارندگى تخريب شــده و براى شهروندان و يا ساكنان 

همسايه ايجاد مشكل كند تخريب شد.
وى افزود: وجود خانه هاى متروكه قديمى و مخروبه  به لحاظ فرهنگى، زيبايى، 
دكوراســيون شهرى و امنيت اجتماعى براى شــهرها و شهروندان مشكالتى را 

ايجاد مى كند كه الزم است در مراحل قانونى تعيين تكليف و تخريب شوند.

به همت شهردارى شيرين سو صادر شد

كارت منزلت براى باالى 60 ساله ها

 تعميرات اساســى و تعويض قطعات فرســوده 
جايگاه CNG شهر فامنين اتمام يافت.

شــهردار شــهر فامنين گفــت: با توجه بــه ماهيت 
جايگاه هــاى CNG و نحــوه عملكــرد آنها انجام 
تعميرات اساســى و تعويض قطعات فرسوده داراى 
اهميتى انكارناپذير است كه در صورت انجام نشدن 
به موقع، تعطيلى مداوم اين نوع جايگاه ها را به دنبال 
دارد. متأسفانه اهميت اين موضوع در چند سال اخير 
در جايگاه CNG شهردارى فامنين مغفول مانده بود.

پيام رفتارى با اشــاره به لزوم رعايت موارد فوق در 
جايگاه CNG شــهردارى فامنين بيان كرد: با توجه 
بــه خرابى هاى مكرر جايگاه مذكــور از مدتى پيش 
عمليات انجام تعميرات اساســى و تعويض قطعات 
فرســوده اين جايگاه در دســتور كار شــهردارى و 
بهره بردار مربوطــه قرار گرفت كــه در حال حاضر 
به اتمام رســيده اســت و در صورت وقوع نيفتادن 
اتفاقات غيرقابل پيش بيني به ويژه نوسانات مكرر برق؛ 
اميدواريم پس از اين شــاهد تعطيلى اين جايگاه در 

سطح شهر نباشيم.
وى در ادامــه از عمليات اجرايى خبــر داد و افزود: 
پروژه پياده راه ســازى با مصالح جاليز واقع در بلوار 

آيت ا...خامنه اى در حال اجرا است.
شــهردار فامنيــن گفت: نجــات كارگر شــركت 
آب وفاضالب توســط عوامل واحد خدمات ايمنى و 

آتش نشانى شهردارى فامنين انجام شد.
رفتارى با بيــان اين مطلب افزود: بعدازظهر شــنبه 
دوم مردادماه طى تماســى با واحد خدمات ايمنى و 
آتش نشانى شــهردارى فامنين مبنى بر ريزش خاك 
ناشــى از حفارى مربوط به شركت آبفا واقع در بلوار 
مفتح شــهر فامنين بر روى كارگر شــركت فوق در 
حين عمليات لوله گــذارى فاضالب در عمق حدوداً 
6مترى؛ بالفاصله اكيپ امدادى و عملياتى آتش نشانى 
شــهردارى فامنين به سرپرستى جناب آقاى نقوى به 
محل اعزام و با تالش ها خوشــبختانه فرد مصدوم از 
مرگ حتمى نجــات يافته و جهت مراحل درمانى به 

بيمارستان منتقل شد.

رفع خطر از250 
ملك خطرزا در نهاوند

 نخستين كاشى نگاره(ديوار نگاره) شهداى معزز 
همدان در قالب تصاوير 20 شــهيد گرانقدر محله 
حســينيه زينبيه(س) با حضور شــهردار همدان، 
جانشين سپاه انصار الحسين(ع)، مدير كل بنياد شهيد 
اســتان همدان، فرمانده پايگاه سوم شكارى شهيد 
محمد نوژه و تعدادى از والدين شهدا رونمايى شد.

به گــزارش مديريت ارتباطــات و امور بين الملل 
شهردارى همدان، در مراســم رونمايى از اين اثر 
هنــرى فاخر كه به همت شــهردارى همدان و با 
هدف ترويج فرهنگ و ايثار و شــهادت اجرا شد؛ 

شهردار همدان، گفت: مديريت شهرى همدان در 
كنار فعاليت هــاى عمرانى و خدماتى، فعاليت هاى 
فرهنگى متنــوع و متفاوتى را براى بزرگداشــت 
يــاد و نام شــهدا در دســتور كار دارد كه يكى از 
ايــن فعاليت ها اســتفاده از هنر هنرمندان شــهر 
براى به تصوير كشــيدن شــهداى عزيز در معابر 
80 محله شــهر با نــام آبروى محلــه و در قالب 

كاشى نگاره(ديوار نگاره) است.
عبــاس صوفى، افــزود: قبــل از همه گيرى كرونا 
شــهردارى همدان براى تكريم از والدين شــهدا 

در مراســمى به ياد ماندنى از هزار پدر معظم شهيد 
تجليــل كرد، همچنين تصاوير شــهدا به صورت 
دوره اى در نقاط مختلف ســطح شهر در معرض 

ديد عموم قرار گرفت.
وى گفت: اين افتخارى براى شــهردارى است كه 
توفيق چنين خدمات فرهنگى را براى پاسداشــت 
ياد و نام شــهدا به دســت آورده است و اين امور 
فرهنگى را ســرلوحه كار خــود قرار داده ايم و از 
آن انــرژى مضاعف براى خدمت به مردم شــهر 
مى گيريم؛ چرا كه اين شــهدا در شرايط سخت و 
دشــوار از اين آب و خاك دفــاع كردند و اجازه 
ندادند پــاى هيچ متجاوزى به آن برســد و آن را 

غصب كند.
شــهردار همدان گفت: شــهردارى همدان براى 
گراميداشــت ياد و نام شهدا نصب المان ها، چاپ 
خاطرات شــهداى محالت(80 محلــه) و... را در 
امور جارى خود قرار داده اســت و درصدد تحقق 
روزافزون آن است و در اين حوزه از هيچ تالشى 

دريغ نمى كند.
جانشــين فرمانده سپاه انصار الحســين(ع) استان 
همدان نيز در اين مراســم افزود: اين مكان قدمگاه 
شهداســت جايى كه يــاد آور ايثار و عظمت روح 
بلند شهدا است، گرامى  مى داريم ياد و نام شهداى 
انقالب اســالمى، شهداى امنيت كشور، شهداى 8 
ســال جنگ تحميلى و دفاع مقدس، شهداى مدافع 
حرم و بخصوص شــهداى عرصه سالمت را كه 
جان خود را در طبق اخالص گذاشتند و همچنين 
عزيزانى كه با توان علمى باال در حوزه  هاى ديگر از 

اين كشور در حال دفاع هستند.

مهدى فرجى گفت: اكنون در آستانه گذر از تالش 
بزرگ رزمندگان همــدان در كار زار نابرابر مرصاد 
هستيم جايى كه همدانى ها براى دفاع از وطن 134 
شهيد تقديم نظام و انقالب كردند در تنگه مرصاد 
و چارزبر جاى عكس شهداى همدان خالى است.

وى افزود: همدانى ها در فاو غيورمردانه جنگيدند، 
گرفتن فاو 24ســاعت زمان برد، اما 98 روز براى 
حفظ آن از هيچ ايثار و شهادتى فرو گذارى نكردند.
فرجى با اشــاره به اينكه شهر همدان نجيب ترين 
خانواده هاى شهدا را دارد و اگر گاليه اى هم دارند 
از ساير مسائل است، گفت: وقتى جوانان در معابر 
شهر عكس شهدا را مى بينند از كار هاى غير اخالقى 
و غير فرهنگــى پرهيز مى كنند و ايــن اثر ماندگار 
شهدا در شهر است كه بايد از اين اقدام شهردارى 

همدان قدر دانى كرد.
مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان همدان 
نيز بيان كرد: از گذشــته تاكنون مديريت شــهرى 
همدان در حــوزه ترويج فرهنگ ايثــار، جهاد و 
شهادت فعاليت هاى ممتدى انجام داده است كه در 
ســال هاى اخير روز افزون شده است كه به لحاظ 
اين اقدامات ارزشــمندى كه براى پاسداشت ياد 
و نام شــهدا صورت گرفته اســت، بايد قدر دانى 
كرد چراكه فرهنگ ايثار و شــهادت فرهنگى غنى 
و پايدار اســت. مجيد صفدريــان افزود: وظيفه ما 
قدر دانى زبانى اســت و به غير از آن نيز بضاعتى 
ديگــرى نداريم اجر واقعى ايــن امور در نزد خدا 

مشخص و محفوظ است.
وى با بيان اينكه انجام امور فرهنگى براى شــهدا 
سبب خير و بركت در امور زندگى است، بيان كرد: 

از نمونه كار هاى ارزشمند انجام شده در اين حوزه 
دعوت از والدين شهدا توسط شهردارى بوده است 

كه قابل تقدير و به ياد ماندنى است.
صفدريان گفت: فضيلت زنده نگهداشتن نام و ياد 
شهدا كمتر از شهادت نيست شهروندان از مشاهده 
تمثال مبارك شــهدا در هر كــوى و برزن روحيه 
مى گيرند و ياد شهدا و عظمت تالشى كه آنان براى 
حفظ امنيت و ناموس اين كشــور انجام دادند در 

خاطره ها مى ماند.
مدير منطقه 4شهردارى همدان نيز با اشاره به اينكه 
وظيفه ما حفظ و گسترش فرهنگ ايثار و شهادت 
است، افزود: براى برپايى و گراميداشت ياد شهدا 
در اين كاشى نگاره، تصوير 20 شهيد بزرگوار رسم 

و هزينه كرد آن نيز 30 ميليون تومان بوده است.
مجيد شاكرى گفت: اين كاشى نگاره در قالب طرح 
آبروى محله اجرايى شــده اســت و مشابه آن نيز 
در ساير محالت مرتبط به منطقه 4 و ساير مناطق 
شهردارى همدان در برنامه هاى فرهنگى شهردارى 
قرار دارد كه با همكارى نهاد هاى مرتبط با ترويج، 
حفظ و گســترش فرهنگ ايثار و شــهادت اجرا 

مى شود.
وى با بيان اينكه اين كاشى نگاره به همكارى همه 
نهاد هــاى مرتبط با فرهنگ ايثار و شــهادت اجرا 
شده است، افزود: در اين ديوار نگاره يا كاشى نگاره 
بخشــى از هزاران تالش و فعاليت شهداى عزيز 
ديــده مى شــود و اميدواريم در كنــار همه امور 
فرهنگــى و عمرانى كه شــهردارى در اين حوزه 
انجام داده و خواهد داد تبديل به اثرى ماندگار و به 

ياد ماندنى براى تكريم ياد و نام شهدا شود.

نخستين كاشى نگاره تصاوير شهدا 
در همدان رونمايى شد

جايگــاه CNG فامنين به روز شد
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بايد پاسخگوى كم كارى در بخش تأمين آب باشند
 17ســال از سفر مقام معظم رهبرى و مصوبه تأمين آب پايدار براى همدان مى گذرد 
مصوبه اى كه تاكنون محقق نشده است، مسئوالن مربوطه بايد پاسخگوى كم كارى خود 

در بخش تأمين آب پايدار همدان باشند.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى در گفت وگو با تسنيم، درباره 
بحران آب در اين شهرســتان گفت: متأســفانه هنوز اقدام خوبى براى تأمين آب پايدار 
همدان صورت نگرفته است. مسئوالن تالش كرده اند در طول اين سال ها با حفر چاه هاى 
موقت و اضطرارى و همچنين از محل ســد اكباتان نياز مردم همدان به آب شــرب را 

برطرف كنند. حجت االسالم احمدحســين فالحى با تأييد وضعيت كنونى همدان بيان 
كرد: در اقدامات اخير نيز آبفاى همدان با حفر برخى چاه ها در منطقه خالق وردى توانسته 

نياز مردم همدان به آب را تا سال آينده برطرف و تأمين كند.
وى با اين توضيح اينكه مسئوالن مربوطه بايد پاسخگوى كم كارى خود در بخش تأمين 
آب همدان باشــند، گفت: براى تأمين آب پايدار همدان تاكنون جلســات مختلفى در 
وزارت نيرو برگزار شــده است كه برخى تحركات مســئوالن در روزهاى گذشته را به 

دنبال داشت.
فالحى با اشاره به نگرانى مردم همدان از بحران آب و توجه نكردن كافى به اين مسأله 
مهم افزود: همچنان پيگير رفع مسأله بحران آب در همدان هستيم و اميدواريم اين مسأله 

نيز برطرف شود.
چند روز پيش نيز مديرعامل آب منطقه اى اســتان همــدان از بروز بحران و تنش آبى در 
همدان خبر داد و گفت كه در سال آبى 1399-1400 مقدار بارندگى استان 280 ميليمتر 

بوده كه در مقايسه با 469 ميليمتر بارش سال گذشته 40 درصد كاهش يافته است.
ســتوده با بيان اينكه منابع آب ورودى به سدهاى استان كاهش شديدى داشته و ذخيره 
سدهاى اكباتان و آبشينه به عنوان تأمين كننده آب شرب مركز استان به اندازه اى است كه 
تنها 2 ماه كفاف مى دهد افزود: حجم سد اكباتان با 13/4ميليون مترمكعب آب برابر با 40 
درصد مقدار كل سد است و مقدار رواناب ورودى به سد اكباتان نسبت به سال گذشته 

به يك سوم كاهش يافته است.

مراسم تنفيذ رياست 
جمهورى چهارشنبه 
ساعت 10:30 صبح

 مراسم تنفيذ سيزدهمين 
دوره  رياست جمهورى اسالمى 
ايران فردا(سه شنبه 12 مردادماه 
1400) با حضور رهبر انقالب 
اسالمى و جمعى از مسئوالن 
و كارگزاران نظام در حسينيه  

امام خمينى(ره) برگزار و منتخب 
ملت ايران توسط ولى فقيه به 

ِسمت«رياست جمهورى» منصوب 
مى شود. به گزارش ايسنا، اين 

مراسم با رعايت دستورالعمل ها 
و شيوه نامه هاى بهداشتى برگزار 

و از ساعت 10:30 صبح به 
صورت زنده و مستقيم از 

شبكه هاى صداوسيما، سايت و 
 KHAMENEI.IR صفحات

در شبكه هاى اجتماعى به صورت 
زنده پخش مى شود.

 در اين برنامه وزير كشور 
گزارشى از روند برگزارى 

انتخابات 1400 ارائه مى كند و 
پس از قرائت متن حكم تنفيذ 
رئيس جمهور منتخب و ايراد 
سخن توسط حجت االسالم 

والمسلمين رئيسى، سپس رهبر 
انقالب سخنرانى خواهند كرد.

 وظيفه نماينده مردم در مجلس شوراى 
اسالمى چيست؟ آيا شــما از انجام وظايف 
خودتان در 8 سال حضور در مجلس راضى 

بوديد؟
بارها تأكيد كرده و گفته ام رسالت بسيار سنگينى بر 
عهده كسى است كه به عنوان نماينده مردم به مجلس 
شوراى اســالمى وارد مى شود. كسى كه مى خواهد 
نماينده و وكيل مردم باشــد بايد بداند رسيدگى به 
امور موكالن او كه مردم هستند اولويت هر رفتارى 

است.
دو فرآينــد مهــم در مجلس رقم مى خــورد كه از 
وظايف مهم نمايندگان است نخست قانون گذارى 

و سپس نظارت بر اجراى قوانين .
در قدم اول كه قانون وضع مى شود كه حرفى نيست 
اما مشــكل ما به عنوان نمايندگان مردم در مجلس 
شوراى اسالمى نحوه اجراى قوانين است كه بزرگ 
ترين معضل امروز كشور و ايراد اصلى اغلب خرابى 
هاست موضوعى كه به عنوان يكى از وظايف خطير 

نماينده مردم مغفول مانده است. 
 مى توانيــد يك نمونــه مصداقى ازاين 
معضل يعنى اجراى ضعيف يا چالش برانگيز 
قوانين را در مجلس دوازدهم  مطرح كنيد؟

بر اســاس اصل 44 قانون اساسى نظام اقتصادى در 
جمهورى اســالمى ايران بر پايه سه بخش دولتى، 
تعاونى و خصوصى با برنامه ريزى منظم و صحيح 

استوار است.
اين يكى از قوانين بســيار دقيــق و كارآمد مجلس 
شوراى اســالمى بود و بر اســاس اين اصل نظام 
اقتصادى جمهورى اســالمى ايران متحول مى شد، 
امــا برخالف ماهيت واقعى آن كــه قرار بود ناجى 
مشكالت اقتصاد كشور باشد به بدترين شكل ممكن 
فرآيند اجرا را پشــت سر گذاشت و تبديل به يك 
معضل شــد. به دليل عدم نظارت درست بر اجراى 
اين قانون ، اين اصل به برخى آقازاده ها واگذار شد 
و آنها با اين مسأله به گونه اى مواجهه شدند كه زمينه 

سوء استفاده مالى گويا برايشان مهياتر شد.
اگر قانون وضع شــود اما نظارت بر اجراى دقيق آن 
انجام نشود مجلس و نماينده بى خاصيت ميشود و 
هيچ قانونى هر چند متعالى به سرانجام نخواهد رسيد 
نماينده وظيفه اش زدن دكمه بله و خير نيست بلكه 
بايد مقابــل زياده خواهى ها بايســتد و مانع اجراى 
نادرست قوانين به عنوان بانى اصلى مبارزه با فساد 
شــود و در هر زمينه اى كه امــكان دارد براى مردم 
آسيب زا باشد نماينده مردم در مجلس بايد مقتدرانه 

ورود كند. 
وقتى در مجلس بــودم در رابطه با بحث نظارت 
بــر اجراى قانون خــالء را ميديــدم و به همين 
خاطر وظيفه خودم را انجام دادم و عملياتى وارد 
موضوع نظارت و مبارزه با فساد شدم ، نمى شود 
نشســت و نگاه كرد. در مجلس ايران بيش از 13
هزار قانون وضع شــده اما بــه دليل عدم نظارت 
دقيق اجراى برخى از آنها امروز به مخاطره افتاده 
اســت. در يك كالم اگر مجلس ســكوت كند و 
نماينــده در برابر اجراى قوانين وارد گود نشــود 

قصود كرده است.

 به نظر شــما چه چيزى باعث شده كه 
حلقه مفقود بين مجلس و نهاد هاى اجرايى 
مانع اجراى درســت قوانين شود و شما كه 
در كسوت رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد 
اقتصادى در مجلس و نايب رئيس كميسيون 
اصل نود بوديد ، چه موانعى پيش روى خود 

داشتيد ؟
يك حلقه مفقــوده در مجلس اين بــود كه قانون 
تصويب مى شــد حتى براى اجرا هم به دولت ابالغ 
مى شــود اما نظارت بر چگونگى اجراى آن همواره 

مورد چالش است .
اينگونه شد كه تصميم گرفتيم توان مضاعفى براى 
نظــارت دقيق بر اجراى قوانين و مبارزه با مفاســد 
اقتصادى بگذاريم ، به گونه اى مى توان گفت فرهنگ 
جديدى در برخورد با مفاسد اقتصادى را عيان كرديم 
و اينگونه فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادى ايجاد 

شد.
تشكيالت منسجمى شــكل گرفت ورود بر اجراى 
قانون جدى تر شد. شــروع فعاليت اين فراكسيون 
بيانگر راهى بود كه به موفقيت هاى چشم گيرى ختم 
مى شد گر چه در پايان فعاليت فراكسيون تنها مانديم.

در فراكســيون مبارزه با مفاســد اقتصادى و ادارى 
مجلس و كميســيون اصل 90 نسبت به نظارت بر 
بانكها، بنگاه هاى اقتصادى دولتى و شــبه دولتى ، 
قوانين گمركى و بندر ها و ...... ورود جدى داشتيم 
و اعالم كرديم اگر بازرســان يا مردم، موضوعى را 

گزارش دهند موردبررسى قرار مى دهيم .
افشاى پرونده 500 هزار تن ذرت آلوده كه در يكى 
از انبار هاى خوزســتان نگهدارى مى شد و به قارچ 
سمى «افالتوكســين» آلوده بوده از آخرين دستاورد 

هاى نظارتى اين فراكسيون بود .
اما اين كه پرسيديد چرا اين حلقه و يا حفره مفقوده 
باعث شــده هيچ قانون متعالى در مجلس به نتيجه 
نرســد ميتوانم ساعتها صحبت كنم تا ببينيد معضل 
اصلى كشــور در حال حاضر چرا ايجاد شده است 
.متاسفانه سازكار مدون و مداومى براى كنترل اجراى 
قوانين در كشــور نيست و كسانى كه از همين خال 
هاى قانونى و غير قانونى استفاده كرده اندو منافع و 
مفاسد بسيارى براى خود ايجاد كرده اند، نميگذارند 
يك نماينده يا گروهى از نمايندگان به راحتى وارد 
بحث نظارتى و يا مبارزه با مفاسد اقتصادى شده و 

باعث و بانى قطع منافع آنها شوند .
بحث نظارتى در مجلس و مبارزه با مفاسد براى يك 
نماينده بسيار پر مخاطره و وقت گير بوده و شخصى 
كه در اين راه پا ميگذارد بايد آمادگى شــديد ترين 

فشارها و برخورد ها زا داشته باشد .
 در ميان مواردى كه فراكسيون مبارزه با 
مفاســد اقتصادى پيگيرى مى كرد ،پيگيرى 
موضوع 31 تن از سران مفاسد اقتصادى كه 
14 دى ماه 97 اعالم كرديد به كجا انجاميد؟

اين ليست 31 نفر را تهيه و به صورت كتبى و مستند 
به سه قوه ارائه داده و آن را رسانه اى كردم و تصورم 
ايــن بود كه اگر پرونده بخواهــد به صورت ادارى 
مطرح و پيگيرى شود شــايد چندين سال به طول 
انجامد و اينگونه شد كه تصميم گرفتم به اتكاى گفته 

شهيد مدرس از اهرم نمايندگان كه تريبون و رسانه  
است يارى بگيرم.

ليســت 31 نفر مفاســد اقتصــادى آن زمــان در 
اختيار رســانه قرار گرفت و رسانه ها خيلى خوب 

نقش آفرينى كردند .
در بحث ورود به اين مسأله به يقين مى توانم بگويم 
بسيارى از مسائل مربوط به 31 نفر بدهكاران بزرگ 
بانكى كشور و سران مفاسد اقتصادى پس از مطرح 

شدن  مورد پيگيرى سريعتر قرار گرفت.
اقــدام اول پس از ورود رســانه توقــف فعاليت و 
پيش روى مفاسد اقتصادى بود كه قابل تقدير است 
روند غــارت و زياده خواهى ها هم تا حدى متوقف 
شــد. گر چه مى دانستم اعالم اين اسامى به سه قوه 
و رســانه ها براى من هزينه گزافى خواهد داشت و 
كسى كه هزاران ميليارد تومان بدون  هيچ گونه وثيقه 
ميتواند وام بگيرد هم به قدرت وصل است و هم به 
ثروت و شرايط سختى براى باعث و بانى پخش اين 
ليســت رقم مى خورد اما همه اين تبعات را به جان 

خريدم و با درايت ورود كردم.
تمام موارد را در زمان ياد شــده به صورت مستند 
به رئيــس وقت قــوه قضائيه و پــس از انتصاب 

حجت االسالم رئيسى به ايشان  ارائه دادم. 
موضوع پس گرفتن سيلوى همدان  را پيگيرى كردم 
، سازمان خصوصى سازى، سيلو  كه يك دهم قيمت 
واقعى آن را فروخته بودند  مورد ســوال قرار دادم 
اين درحالى بود كه اين سيلو160 ميليارد تومان قيمت 
داشت و همه سكوت كرده بودند.  موضوع سيلوى 
همدان را شــخصاً مطرح و پيگيرى كردم و دستگاه 
قضائى بررسى آن را انجام داد و هم وزير اقتصاد و 
دارايى دستور به تشكيل جلسه داورى دادند كه بايد 
نمايندگان و مسئولين استان براى احقاق حقوق مردم 

اين موضوع را پيگيرى كنند .
 زمانى كه شــما در مجلس دهم بوديد 
دولت از شما شــكايت كرد و حتى اخبارى 
مبنى بر شكايت رئيس جمهور حجت االسالم 
و المسلمين حسن روحانى از شما منتشر شد، 

علت اين شكايت ها چه بود؟
آقاى رئيس جمهور شخصاً از من در شعبه 9 بازرسى 
دادستانى فرهنگ و رســانه تهران شكايت كرده و 
طى مكاتبه اى نيز به شوراى عالى امنيت ملى وزير 
محترم اطالعات و رئيس شوراى امنيت ملى را مامور 

رسيدگى به موضوع و تعقيب بنده كرده بودند 
من از سران سه قوه پيگير مسائلى كه در فراكسيون 
مبارزه با مفاســد اقتصادى مطرح بود شــدم براى 
همه آنها هم مســتندات و مكاتبات ارسال شده كه 
مستندات آن موجود است. در شكايت رئيس جمهور 
بســيارى از مواضع و مســايل مطرح شده از طرف 
بنده به عنوان موضوع شــكايت مطرح شده بود كه 
به طور مثال بحث نفوذ، (كه شــايد در آن تاريخ به 
علت محرمانه بودن موضوع هنوز در ميان مردم باور 
پذير نبود) اما  بحث نفوذ حتى در دفتر رئيس جمهور 
بسيار خطرناك تر از زمان شهيد رجايى بود و بعدابه 

كمك رسانه ها  هم مطرح و هم اثبات شد .  
يكى ديگــر از موضوعات هم مفاســد موجود در 
بانكهــا بود ، به عنوان نمونه 36 بانك داريم كه پس 

از بررسى مشــخص شد 34 بانك با مشكل مواجه 
هستند . پس از ادعا بر اينكه برخى بانك ها سرمايه 
مــردم را به يغما بردند آيا از موارد و مداركى كه من 
دال بر غارت سرمايه هاى مردم توسط بانك ها ارائه 

كرده ام، بايد از من شكايت ميشد؟
در رابطه با مســائل اقتصادى مردم مواردى را اعالم 
كردم كه در اين خصوص ســه وزير كار و تعاون، 
وزيــر اقتصاد و صنعت معدن تجارت كارشــان به 
استيضاح كشيد و بنده در راس اين استيضاح ها بودم 
و عالوه بر اينها وزرا و اعضاى خانواده هايشان كه 
برخى از رانتهايى استفاده كرده بودند مطزح كردم كه 

به واقع  اينها قابل چشم پوشى نبود. 
حرف من اين بود كه اقتصاد مردم بهم ريخته است، 
اين اقدامات و افزايش قيمت ها دارد با برنامه ريزى 

انجام مى شود. 
من به همكاران گفته بودم كه ما به عنوان نمايندگان 
مردم در مجلس صداى رســاى آنها هســتيم و اگر 
مسئله اى هســت كه نمى توانيد بيان كنيد بگوييم تا 
من آن را مطرح كنم. هرچند كه برخى مى گفتند كه 
مصلحت نيست اما من گفتم ما بايد حرف بزنيم و با 

طرح اين مسائل جلوى اين موارد را بگيريم. 
من حتى در مقابل بزرگانى كه نمى توانستيم جلوى  
آن ها بايســتيم ، ايستادم و مسائلى را مطرح كردم و  
پاسخگوى تمامى مواردى را كه مطرح كردم هستم 
هم خواهم بود . تاكيــد مى كنم من هيچ موردى را 
مطرح نكردم مگر اينكه اسناد و مدارك آن را داشته 
باشم .  روحانى امنيتى ترين رئيس جمهور ما بعد از 
انقالب به شــمار مى رود، او آدم امنيتى اســت و تا 
حرفى زده ميشد ســريعا پرونده سازى در اولويت 
قرار ميگرفت . عزت نماينده در حرف زدن اوست، 
يــك نماينده بايد جيبش را بســته و دهانش را باز 
كند. من اين را قبًال گفتم اگر ديديد من در مجلس 
سكوت كرده ام بدانيد كه آن روز جيب من باز شده 
است. تطميع، تهديد و تخريب سالحى شد بر عليه 

من كه به نظرم هيچ كدام  راه  به جايى نبرد. 
 شما در صحبت هايتان از سه كلمه تطميع، 
تهديد و تخريب چندين مرتبه استفاده كرديد 
چقدر اين سه كلمه در روند كارى يك نماينده 
از جنس شما كه ميخواست تغييرى حاصل 
كند يا ديگر نمايندگان تاثير داشته و دارد ؟

افرادى كه در بحث مفاسد بوده و هستند و قانون گريز 
به حساب مى آيند، چندين راه براى پيشبرد اهداف 
خود استفاده مى كنند. اين افراد ابتدا در باب دوستى 
وارد شده و جلساتى مى گذراند و مباحثى را مطرح 
مى كنند و اين مســئله تطميع است. اگر در مجلس 
نماينده در حاشيه تطميع قرار بگيرد خنثى مى شود 
و ديگر قدرت صحبت ندارد اگر آن ها مى توانستند 
خجسته را تطميع كنند من همانجا ديگر تمام شده 

بودم و قدرت ادامه مبارزه با فساد را نداشتم. 
البته همين جا به تمامى دستگاه هاى امنيتى و نظارتى 
و همچنين امنيتى ترين رئيس جمهور پس از انقالب 
كه از هيچ راهى براى توقف روند كارى ما چشــم 
نپوشانيد ، ميگويم اگر كوچكترين مدرك و مستندى 
از امير خجسته در خصوص سو استفاده از بيت المال 
داريد با صراحت تمام و بدون هيچ چشــم پوشى 
منتشــر كنيد تا مردم در جريان قرار بگيرند و اين را 
در تريبون مجلس و در آخرين نطقم نيز خواسته ام 
بعد از اينكه مى بينند تطميع جواب نمى دهد به سراغ 
تهديد مى روند و من را زياد مورد تهديد قرار دادند. 
در مقابل تهديد فقط به رسانه اتكا كردم و واقعيات 

را گفتم .  
انواع و اقســام شكايت ها به واسطه نظارت هايى 
كه انجام شده بود و يا اظهار نظرها ، از بنده انجام 
شــده كه ماه ها در گير ارائه مستندات در دادگاه 
بودم و همگى با روســياهى عامــالن آن به پايان 
رســيد اما يك نماينده چقدر توان دارد ؟ هم در 
قانون گذارى باشد هم هر هفتنه در حوزه انتخابيه 
، هم مســئوليت هاى كميسيون و فراكسيون ، هم 
موضوع بسيار پر فشار نظارت و مبارزه با مفاسد 
اقتصادى و دست آخر مبارزه و مقابله با فشارهاى 
بسيارى كه از اين ناحيه وارد ميشود و حضور در 
دادگاه هاى متعددى كه براى متوقف كردن ايجاد 

شده بودند را تحمل كند .
از نمايندگانــى كه با من كار مى كردند تنها دو تن از 
آن ها در مجلس فعلى هستند، اين ها پيام هاى جدى 
براى من فرستادند كه ما تو، خانواده و بچه هايت را 
نابود مى كنيم. اين دوستان پيش من آمدند و گفتند كه 
مارا تهديد كرده اند و من هم در پاسخ به آن ها گفتنم 
كه اين كار هزينه دارد. آن ها گفتند كه آقاى خجسته 

اجازه بدهيد كه ما ديگر نباشيم. 
مفسدين كه از تهديد نتيجه نگرفتند رو به تخريب 
آورند. در بحث تخريب، بحث آبرو در ميان اســت 
،حتى بعد از قريب به دو سالى كه بنده ديگر نماينده 
مجلس نيستم هم تخريب هاى منسجم و سازماندهى 
شده همچنان ادامه دارد. اين ها در حال تالش هستند 
كه به طرق مختلف براى مردم ذهنيت درست كنند. 
تا اثر بخشــى فعاليت هايى كه انجام شده و يك به 

يك به نتايج مثبتى ميرسد را زير سوال ببرند .
 شايد اين موضوع سوالى شخصى است 
اما پس از اتمام دوره نمايندگى شــايعاتى 
مطزح شدو ميشود كه صحت و سقم آن را از 

شما ميپرسيم . آيا شما در دوران نمايندگى يا 
قبل از آن فعاليت اقتصادى خاصى داشته ايد؟ 

در اين زمينه توضيحات الزم را ميدهيد ؟ 
از نيروهــاى نظارتى و امنيتى و دولت كه اشــراف 
اطالعاتــى خوبى بر همه مســايل دارد مى خواهم 
اگر از من كوچكترين سندى دارند كه نشان دهنده 
فعاليت قانونى و غيرقانونى اقتصادى و سودجويانه 
هست مستندات را ارائه و منتشر كنند. من وارد هيچ 
سرمايه گذارى خاصى نشده و كار اقتصادى نكرده ام 
نه االن و نه حتى قبل شروع دوره نمايندگى و از اين 

اتهام برائت مى جويم.
كما اينكه كار اقتصادى درست و بدون ابهام اشكالى 
نــدارد اما من حتى در اين حد هم در حوزه فعاليت 

اقتصادى ورود نكرده ام.
 شــما يكى ديگر از موانعى كه از جنس 
تطميع، تهديد و تخريب برايتان ايجاد شده 
را موضوع شكايت معاون وزير صنعت معدن  
از شما در دادسراى عمومى ناحيه 28 عنوان 

كرديد اين موضوع را توضيح ميدهيد؟  
شهريور 1397 بود كه در اين رابطه نامه نگارى هايى 
با وزير ارتباطات انجام دادم مبنى بر بررســى ثبت 
ســفارش غير قانونى حدود 7هزار خودرو توسط 
وزارت صمت كه در ســايت ايــن وزرات خانه و 
نيمه شــب و به صورت پنهانى انجام شــده بود كه 
موضوع پس از بررســى و در مناظره تلويزيونى و 
پس از چندين بار تكذيب توســط وزارت خانه در 

نهايت اثبات شد .
در زمينــه عملكــرد ســايپا و ايران خــودرو هم 
شكايت هاى عديده اى در فراكسيون مطرح شد براى 
همين معاون وزير صنعت معدن به مناظره تلويزيونى 
دعوت كردم كه به جاى رسيدگى به چرايى اين ابهام 

آنها از من شكاياتى را مطرح كردند.
يك شكايت معاون وزير درباره اظهارات من در زمينه 
پشت پرده سفارش خودرو مطرح شد. شكايت ديگر 
از معاونت حقوقى رئيس جمهور درباره صحبت هاى 
مــن در خصوص حوزه اقتصادى بود كه براى همه 
موارد مســتندات الزم را در دست داشتم و توانستم 

ادعاها را ثابت كنم.
 و كالم آخر اينكه آيا فساد قابل كنترل و 
نظارت است؟ چه توصيه اى براى نمايندگان 
مردم در مجلس شوراى اسالمى در دولت و 

مجلس حال حاضر داريد؟
با توجه به اختيارات و تجارب بنده به عنوان نماينده 
مردم در مجلس شــوراى اسالمى مى خواهم بگويم 
معتقدم اگر سه قوه عزمشان را جزم كنند و اصحاب 
رسانه را پاى كار بياورند تا بتوانند روند اتفاق افتادن 

فسادهاى احتمالى را مديريت كنند.
بــر اين مهم بــاور دارم كه اصحاب رســانه نقش 
بى بديل و تأثيرگــذارى را در چگونگى طرح دقيق 

مسائل دارند.
قطع يقين نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسالمى 
مى دانند ورودشان به برخى حوزه هاى خطير هزينه زا 
خواهد بود قطع يقين مى دانند مسئوليت سنگينى بر 
عهده دارند و بايد سهم خواه مطالبات مردم باشند. 

حركت در اين مسير هزينه  دارد.
من تمام فعاليتم در فراكســيون در مســير اعتالى 
وطنم بوده و هست به نمايندگان مردم در مجلس 
توصيه مى كنم كه عزمشــان را براى حل و فصل 
مشــكالت و معضالت اقتصادى و معيشتى مردم 

جزم كند.
نظارت بر روند اجراى قوانين وضع شده از وظايف 
خطير نمايندگان مردم در مجلس شــوراى اسالمى 

است اين نظارت بر اين روند را جدى بگيرند.
با اهتمام به پيگيرى امور مردم تالش كنند روزهاى 
پيش روى آنها را روشن رقم زنند در دل مردم اميد 

ايجاد كنند اين سرزمين مهد نخبگان است.
يــك نماينده وقتــى وارد مجلس مى شــود صرفًا 
فعاليتش بر وضع قانون معطوف نيســت نظارت بر 
چگونگى اجراى آن مسئوليتى خطير است است كه 

بايد جدى گرفته شود.
خــالء بين مجلس و مــردم همين نحــوه اجراى 
قوانين اســت كه بايد پر شود ، رسانه يك پتانسيل 
غنى اســت. اين ظرفيت را جــدى بگيرند. يكى از 
آســيب هاى جدى اســتان در 40 سال گذشته نبود 
وحدت و همگرايى بوده و بين نمايندگان يا مديران 

و نمايندگان وحدت وجود نداشته است.
الزم است اين فضا در مجمع نمايندگان همدان ايجاد 
شود و بين نمايندگان مجلس و مديران دستگاه هاى 
ادارى هم ارتباط خوبى برقرار شود  و اگر جايى هم 
نماينده اى داد مى زند براى احقاق حق مردم اســت 
پس او را متهم نكنيم و به دنبال حذف او نرويم بلكه 

اين حركت اورا حمايت كنيم . 
تريبون اهرم نماينده است از آن بهره ببرند و واقعيت 
را به مردم بگويند، تطميــع، تهديد و تخريب ابزار 
فرمايشى براى ســكوت كردن است هرگز اينها را 
جدى نگيرند و بــراى رضاى خدا و خلق خدا كار 

كنند.
در راه پر فراز و نشــيب مبارزه با فساد و نظارت بر 
اجراى قوانين از تمامى افراد و نهاد ها مانند دستگاه 
هاى نظارتى و امنيتى كه با ورود خود توانستند مارا 

يارى كنند نهايت سپاس را دارم .

آخرين جلسه روحانى برگزار شد
عذرخواهى براى همه چيز!

 هنوز هم به مردم بدهكاريم و اگر شــرايط ما مناسب تر بود، همه با 
هم همكارى كرده بوديم و قواى ديگر بيشــتر ما را يارى كرده بودند، به 

نقاط بهترى مى رسيديم.
به گزارش ايرنا، رئيس جمهورى در آخرين جلسه هيأت دولت دوازدهم 
بيان كرد: هر آنچه از ســال هاى گذشته تا امروز با مردم صحبت كرديم 
و اعالم كرديم چيزى برخالف واقعيت نبود. آنچه واقعيت بود به مردم 
گفتيم، البته بخشى از واقعيت را به مردم نگفتيم و از نظر من نمى شد آنها 
را بگوييم، به دليل اينكه آنها را مفيد نمى دانستم و مى ترسيدم يك هدف 
بسيار بلندى كه همه بايد دنبال كنيم و آن وحدت ملى است، صدمه ببيند.

حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى با تأكيد بر اينكه 4 سال نخست 
دولت تدبير و اميد از لحاظ داخلى، بين المللى، سرمايه اجتماعى و اميد 
مردم به آينده با 4 ســال دوم كمى متفاوت بود، گفت: در 4ســال اول 
در دوران تعامل با جهان بوديم و ما به خودمان كامًال اطمينان داشــتيم 
كه حريف قدرت هاى بزرگ در مذاكره هســتيم؛ من هيچ ترديد نداشتم 
كه در مذاكره با جهان شكســت نمى خوريم و باز هم اگر مذاكره اى بود 
شكست نمى خوريم؛ آنقدر ديپلمات ها و حقوق دان هاى توانمند داريم در 

خط مقدم كه ديديم در مقاطع حساس به پيروزى رسيديم.
وى افزود: وقتى مى گوييم پيروزى، در يك تعامل و مذاكره با چند قدرت 
يا جهان، منظورمان نتيجه اســت؛ ممكن است در جايى شكست و در 
جايى پيروزى باشــد، اما وقتى پيروزى ما 90 و شكست ما 20 بود، ما 
وقتى به 70 برســيم مى گوييم پيروز هستيم و پيروز هم بوديم و آثار آن 

را هم مشاهده كرديم.
رئيس جمهــورى بيان كرد: اگر پس از مذاكره و پس از 23 تيرماه 1394

ديديد كه تورم كاهش يافته، رشد اقتصادى، اشتغال و سرمايه گذارى باال 
رفته و ميزان صادرات از واردات پيشى گرفته است، يعنى پيروز شده ايم؛ 
مذاكره نكرديم كه فقط در سياست پيروز شويم، بلكه عالوه بر پيروزى 

در سياست، در اقتصاد نيز نتيجه اين پيروزى را مشاهده كرديم.
روحانى گفت: آرزوى ما اين بود كه وقتى توانستيم تورم را كاهش دهيم 
و تك رقمى كنيم، اين شاخص را نگه داريم؛ ما تورم 40درصد را كاهش 
داديم و از اواخر 94 تا 3 ماهه نخست سال 1397 اين رقم را تك رقمى 
نگه داشتيم، اما پس از ورود 
به جنگ اقتصادى رقم تورم 
تغيير كرد؛ اگر كســى زمان 
صلح و جنگ را تشــخيص 
ندهــد، آدم بايد خيلى غصه 
بخورد؛ اين جنــگ را بر ما 
تحميــل كردنــد و اگر آن 
نبود،  تحميلى  جنگ  دوران 
همان روند را ادامه مى داديم.

مردم  اينكه  كــرد:  بيان  وى 
عزيز ما از لحاظ معيشــت 
ناراحتنــد و حــق آنها هم 
هست، بايد ببينيم در شرايط 
جنگ چه كار مى توانســتيم 
انجــام دهيم؛ وقتــى روابط 
بانكــى نداريــد و از طريق 
مى كنيد،  معاملــه  صرافــى 
حداقــل درآمــد شــما 20
درصد كاهش مى يابد و اگر 
قيمت  مى كنيد،  وارد  چيزى 
20 درصــد افزايش مى يابد. 
ما به خاطر شــرايط تحريم، 
واردات 2 هــزار و500 قلم 
كاال از جملــه خــودرو را 
ممنوع كرديم؛ وقتى واردات 
مى شــود،  ممنوع  كااليــى 
آثار آن مشــخص اســت و 
آن اجنــاس در داخل گران 
ديگرى  چاره   اما  مى شــود، 
نداشــتيم كه اجناسى كه ضرورت ندارد را ممنوع كنيم و به اجناسى كه 
جزو مواداوليه كارخانجات و موادى كه از كاالهاى اساسى و براى زندگى 
4 هزار و تومانى وارد كنيم و در اولويت  مردم است را با ارز ترجيحى 4

قرار دهيم.
رئيس جمهورى با تأكيد بر اينكه در اين زمينه ما همه تالش خود را به كار 
گرفتيم، گفت: در زمان جنگ نمى توان نقطه زمان صلح را به دست آورد؛ 
اما ما در اين جنگ جيره بندى نكرديم و كشــور اداره شد. در جلسات 
اقتصادى ســال 1397 چندين بار تأكيد كردم كه سياست اقتصادى من، 
وفور در بازار اســت؛ ما براى كاالهاى اساسى تا پايان ارز  4 هزار و200
تومان تخصيــص داديم، اما قيمت كاال را فقط ارز تعيين نمى كند، بلكه 

حمل ونقل و تورم كشور در اين زمينه تأثيرگذار است.
روحانى افزود: ما توانمان را در اين زمينه به كار گرفتيم؛ اما معناى اين كار 
اين نيست كه كار ما بى نقص بوده است، حتماً نقص داشتيم و ما معصوم 
نيســتيم و تالش ما بر اين بوده كه عيب و نقص مان كمتر باشد، اما اگر 
عيب و نقصى داشتيم از مردم عذرخواهى و طلب عفو و رحمت مى كنيم، 

براى اينكه در حد توانمان در آن شرايط اقدامات خود را انجام داديم.
وى با بيان اينكه«قاعدتًا كشــورى كه وارد جنگ مى شــود، مســير 
توســعه را رها مى كند و به زندگى عادى مردم مى پردازد»، بيان كرد: 
اگــر ما فقط 3/5 ميليارد دالر براى يك پااليشــگاه ســرمايه گذارى 
كرديم، كارى بزرگ بوده اســت؛ آمار و ارقام نشــان مى دهد كه در 
سدســازى، تصفيه خانه هاى آب وفاضالب و رساندن آب به روستاها 
چه پيشــرفت هايى داشته ايم؛ در سال 1392 حدود مشخص است كه 
چند نفر از روستاييان كشور از آب آشاميدنى سالم استفاده مى كردند، 
اما امروز نزديك به 10ميليون نفر از اين آب اســتفاده مى كنند. ما  57

سد مخزنى ملى را در اين دولت تمام كرديم.

شكست سكوت
■ ناگفته هاى خجسته از فساد در بدنه دولت پس از دو سال  

مريم مقدم »
 امير خجســته متولد 1338 از شهر تاريخى 
همدان است.  وى در سال 1359 پس از وقوع 
جنگ تحميلى به جبهه ميزود  و هشــت سال 
اسارت را در زندان هاى عراق تجربه مى كند پس 
از بازگشت از اسارت، تجارب مديريتى متعددى 
را كسب مى كند؛ از جمله معاون فرهنگى ستاد 
رســيدگى به امور آزادگان در استان، رياست 
مركز تربيت معلم شــهيد مقصودى و پس از 
آن رئيس مركز آمــوزش عالى ضمن خدمت 
فرهنگيان در سال 1378 موفقيت هاى او باعث 
شد با رأى مردم به عنوان نماينده مردم به اولين 
دوره شوراى اسالمى شهر همدان راه پيدا كند.

پس از آن هم تجاربى همچون رياست سازمان 
بنياد شــهيد و امور ايثارگران استان همدان به 

مدت هشت سال را تجربه مى كند.
ســپس در نهمين دوره مجلس شوراى اسالمى 

توسط مردم انتخاب و رياست مجمع نمايندگان 
استان را به عهده ميگيرد و در همان دوره سكان 
دار رياست كميسيون شــوراها و امور داخلى 

مجلس شوراى اسالمى مى شود.
اقبال مردم باعــث حضور وى در دهمين دوره 
مجلس شوراى اســالمى شد و در اين مجلس 
به ترتيب رياست فراكســيون مبارزه با مفاسد 
اقتصادى در مجلس شــوراى اسالمى و نايب 
رئيس كميســيون اصل نود قانون اساسى را به 

ليست تجارب مسئوليتى خود اضافه كرد.
حاال كــه 17 ماه از آغاز به كار مجلس يازدهم 
مى گذرد و امير خجسته ديگر به عنوان نماينده 
مردم در ايــن مجلس حضور ندارد فرصتى در 
رســانه پيش آمد تا يك گفتگــو بدون تعارف 
از ناگفته هــاى وى مربوط به ســال هاى آخر 
حضورش در مجلس و اتفاقات پس از 17 ماه 

گذشته را منتشر كنيم.

مســئوالن ، مديران ، كانديداى مجلس شوراى 
اسالمى و شوراى شــهر چه آنها كه امروز در 
مسند مديريتى و مسئوليتى هستند و چه آنها كه 
روزى در اين موقعيت قرار داشــته اند همواره 
داراى تجارب متعــدد و گفته ها و ناگفته هاى 

بسيارند.
رسانه ابزارى است براى آنكه هر آنچه مردم بايد 
بدانند و متوليان امور مى خواهند مطرح كنند را 
بازتــاب دهد . امروز پس از آغاز به كار دولت 
سيزدهم و بدرقه دولت دوازدهم و آغاز به كاز  
شوراهاى شهر بر آن شديم گفتگوهاى رسانه اى 

متفاوتى را منعكس كنيم .
در ايــن مصاحبه ناگفته هاى  خجســته را از 
خواند  خواهيد  مســئوليتش   روزهاى  آخرين 
و كليپ كوتاهــى از اين مصاحبــه نيز در 
كانــال تلگرامــى همــدان پيام بــه آدرس

 hamedanpayam@ منتشر ميشود .
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خبـر

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

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

برابر رأي شــماره 140060326034000366 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم ســارا 
آقاحسينى فرزند على آقا به شماره شناسنامه 1012 صادره از تهران نسبت به 10/66 
شعير از 96 شعير باستثناء بهاء ثمن اعيانى كه متعلق است به خانم مليحه روح افزا 
يك قطعه باغ به مســاحت 1200 مترمربع قسمتى از پالك شماره 10 اصلى واقع در 
همدان حومه بخش دو حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه دو محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 591)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/11

موسى حنيفه - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

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

برابر رأي شــماره 140060326034000364  هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى سعيد 
 آقاحسينى فرزند على آقا به شماره شناسنامه 860 صادره از تهران نسبت به 21/33 
شعير از 96 شعير باستثناء بهاء ثمن اعيانى كه متعلق است به خانم مليحه روح افزا 
از يك قطعه باغ به مساحت 1200 مترمربع قسمتى از پالك شماره 10 اصلى واقع در 
همدان حومه بخش دو حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه دو محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 583)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/11

موسى حنيفه - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

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

برابر رأي شــماره 140060326034000367 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملــك همدان-ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم زهره 
آقاحسينى فرزند على به شــماره شناسنامه 880 صادره از تهران نسبت به 10/66 
شعير از 96 شعير باستثناء بهاء ثمن اعيانى كه متعلق است به خانم مليحه روح افزا 
از يك قطعه باغ به مساحت 1200 مترمربع قسمتى از پالك شماره 10 اصلى واقع در 
همدان حومه بخش دو حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه دو محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 595)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/11

موسى حنيفه - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

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

برابر رأي شــماره 140060326034000368 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملــك همدان-ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضي خانم معصومه 
آقاحسينى فرزند على آقا به شماره شناسنامه 1163 صادره از تهران نسبت به 10/66 
شعير از 96 شعير باستثناء بهاء ثمن اعيانى كه متعلق است به خانم مليحه روح افزا 
يك قطعه باغ به مســاحت 1200 مترمربع قسمتى از پالك شماره 10 اصلى واقع در 
همدان حومه بخش دو حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه دو محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 587)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/11

موسى حنيفه - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

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

برابر رأي شــماره 140060326034000365 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم شهين 
آقاحسينى فرزند على آقا به شماره شناســنامه 3486 صادره از تهران نسبت به 
10/66 شــعير از 96 شعير باستثناء بهاء ثمن اعيانى كه متعلق است به خانم مليحه 
روح افزا يك قطعه باغ به مســاحت 1200 مترمربع قسمتى از پالك شماره 10 اصلى 
واقع در همدان حومه بخش دو حوزه ثبــت ملك همدان-ناحيه دو 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 انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 593)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/11

موسى حنيفه - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

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

برابر رأي شــماره 140060326034000357  هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك همدان-ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضي آقاى حميد آقا 
حسينى فرزند على آقا به شماره شناسنامه 3817 صادره از تهران نسبت به 21/33 
شعير از 96 شعير باستثناء بهاء ثمن اعيانى كه متعلق است به خانم مليحه روح افزا 
يك قطعه باغ به مســاحت 1200 مترمربع قسمتى از پالك شماره 10 اصلى واقع در 
همدان حومه بخش دو حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه دو محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 585)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/11

موسى حنيفه - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

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

برابر رأي شماره 1400/780 مورخ 04/14/ 1400 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقــاى پوريا زارعى فرزند 
جمشيدعلى به شماره شناسنامه 4000239015 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك 
باب ساختمان به مســاحت 198/81 مترمربع در قسمتى از پالك 2256 اصلي واقع 
در اســدآباد-خيابان جانبازان-كوچه شهيد باهنر 10 خريداري از مالك رسمي آقاى 
محمدعلى ايمانى محرز گرديده اســت. 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 تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 110)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/11

سيروس قلى زاده- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

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

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

برابر رأي شــماره 140060326034000358 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك همدان-ناحيــه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مهناز 
آقاحسينى فرزند على آقا به شماره شناسنامه 3989 صادره از تهران نسبت به 10/66 
شــعير از 96 شعير باستثناء بهاء ثمن اعيانى كه متعلق است به خانم مليحه روح افزا 
يك قطعه باغ به مساحت 1200 مترمربع قســمتى از پالك شماره 10 اصلى واقع در 
همدان حومه بخش دو حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه دو محرز گرديده اســت. 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 انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و 
پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 589)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/11

موسى حنيفه - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

برگزارى آزمون پايه دهم مدارس نمونه دولتى در 15 مردادماه
 بنا بر اعالم معاونت آموزش متوســطه وزارت آموزش وپرورش، آزمون ورودى پايه دهم مدارس نمونه دولتى دوره دوم آموزش 
متوسطه(دبيرستان ها و هنرستان هاى فنى وحرفه اى)، با رعايت پروتكل هاى بهداشتى، رأس ساعت 9 صبح روز جمعه 15 مردادماه در 

سراسر كشور به صورت همزمان برگزار مى شود.
به گزارش ايســنا، با هماهنگى انجام شده با وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى، دانش آموزانى كه در آزمون ورودى ثبت نام 
كرده اند، مى توانند مطابق دستورالعمل برگزارى آزمون ورودى كه قبًال به تمامى مدارس كشور ابالغ شده است، با رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى، در اين آزمون شركت كنند.
بــه گــزارش معاونــت آمــوزش متوســطه وزارت آموزش وپــرورش، ضوابــط شــركت در آزمــون ورودى، كارت ورود بــه جلســه 
و آدرس محــل آزمــون از طريــق ســامانه ثبت نــام اينترنتــى، توســط اداره كل آموزش وپــرورش اســتان در اختيــار داوطلبــان قــرار 

مى گيــرد.

راه اندازى سرويس  خدمات غيرحضورى شهروندى براى بيمه شدگان سالمت
 معاون بيمه خدمات سالمت سازمان بيمه سالمت ايران از راه  اندازى سرويس هاى خدمات غيرحضورى شهروندى سازمان بيمه 

سالمت ايران براى خدمات رسانى به بيمه شدگان خبر داد.
بــه گــزارش ايســنا، مهــدى رضايــى گفــت: بــا توجــه بــه تالش هــاى انجــام  شــده بــر توســعه و گســترش امكانــات ســرويس هاى 
ــات  ــرويس هاى خدم ــدگان، س ــه بيمه ش ــات ب ــه خدم ــير ارائ ــن مس ــهروندى جهــت اجــراى بهتري ــات غيرحضــورى ش خدم
غيرحضورى(شــهروندى) ســازمان بيمــه ســالمت ايــران در قالــب پنلــى كاربرپســند و واكنش گــرا در تمامــى دســتگاه ها از جملــه 
ــهروندان  ــه ش ــانى ب ــاده خدمت رس ــازى و آم ــى  bimehsalamatiranian.ir پياده س ــر روى آدرس اينترنت ــراه ب تلفن هم

كشــور اســت.
وى به جزئيات اين ســامانه اشــاره كرد و افزود:. بيمه شدگان با وارد كردن كدملى، شماره تلفن همراه و درج كد امنيتى و وارد كردن 

رمز يك بار مصرف وارد صفحه خدمات غيرحضورى شهروندى مى شوند.

افزايش «پرخاشگرى» كودكان 
با شيوع كرونا

 رئيــس هيأت مديره انجمن حمايت از حقــوق كودكان ونوجوانان 
با اشــاره به تأثير كرونا در ميزان تماس  با خط مشــاوره "صداى يارا" 
بيان كرد كه تعداد تماس هاى برقرار شــده با صداى يارا نشان مى دهد 
كه«پرخاشگرى» در كودكان نسبت به قبل بيشتر شده و دليل آن محدود 
شدن فعاليت هاى كودكان ونوجوانان، قطع ارتباط با محيط خارج از خانه 
و دوستان، نرفتن به پارك، موزه، باشگاه هاى ورزشى و... همچنين ارتباط 
دائم در شــرايط سخت بحران كرونا با والدين آن هم به دور از اقوام و 

آشنايان است.
منصوره شــاه نظرى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه صداى يارا در 
سال 1379 توسط انجمن حمايت از حقوق كودكان ونوجوانان راه اندازى 
شــده و نخستين خط كمك فكرى به كودكان ، نوجوانان و والدين آنان 
اســت، گفت: حضور و فعاليت مجموعه و بازخوردهاى مردم، تعداد 
تماس گيرندگان و ارتباط مداوم آنها نشان مى دهد كه مجموعه صداى 

يارا چقدر توانسته در ارائه خدمات  خود موفق باشد.
 تماس هاى مرتبط با موضوع«سوگ» با صداى يارا

وى با بيان اينكه از نقاط مختلفى براى دريافت مشــاوره با صداى يارا 
تماس گرفته مى شود، بيان كرد: از روستاها، شهرستان ها، شهرها و حتى 
از خارج كشور با صداى يارا تماس مى گيرند و مشاوره دريافت مى كنند، 
بنابراين صداى يارا توانســته خود را به عنوان منبعى علمى و به روز كه 
مى تواند مسائل و مشكالت را تحليل كند و با استفاده از الگوى رهياب 

كه در جهت توانمند كردن مراجع حركت مى كند، بازخور
به گفته شاه نظرى، افراد زيادى از روستاها و شهرستان ها براى دريافت 
مشاوره با صداى يارا تماس مى گيرند كه اين تماس ها در دوران پاندمى 
بيشتر هم شــده اســت. رئيس هيأت مديره انجمن حمايت از حقوق 
كودكان ونوجوانان با بيان اينكه مراكز مشــاوره تلفنى خصوصى زيادى 
در كشــور وجود دارند، افزود: در ايران عموم مردم نياز به سامانه هاى 
مشــاوره هاى تلفنى بيشــترى مانند صداى يارا دارنــد. در حال حاضر 
اورژانس اجتماعى 123، صداى يارا، مشــاوره سازمان بهزيستى كشور 
1480، سامانه هاى قوه قضائيه و 110، مشاوره هاى رايگان ارائه مى دهند 
و هرچقدر تعداد اين سامانه ها افزايش يابد، بهتر است، زيرا مشاوره هاى 
خصوصى هزينه بر هســتند و عموم مــردم نمى توانند هزينه هاى آن را 
پرداخت كنند، اين درحاليست كه هر خانواده اى نياز به حل مشكل در 

شرايط بحران و دانش فرزندپرورى و ارتباط با نوجوان و... دارد.
وى با اشــاره به اينكه انجمن حمايت از حقوق كودكان ونوجوانان در 
جهت ارائه خدمات بهتر در سال 1391 خط 8 شماره اى صداى يارا را 
به خط 5 شماره اى (42152) تغيير داد تا كودكان بتوانند راحت تر با اين 
خط تماس بگيرند، گفت: در حال حاضر با توجه به موضوع كرونا با يك 
خط دايورت در 2 شيفت صبح و بعدازظهر آغاز به دوركارى كرديم و 
به تازگى با توجه به نياز، درصدد افزايش 3 خط دايورت هستيم و اكنون 

كارهاى فنى اين اقدام در دست انجام است.
شــاه نظرى در بخش ديگرى از ســخنان خود با بيان اينكه 59 مشاور 
در صداى يارا به تماس گيرندگان اين خط مشــاوره مى دهند، در پاسخ 
به اين پرســش كه آيا اين سامانه در چند سال گذشته با كمبود نيروى 
مشاور براى پاســخ دهى با تماس گيرندگان مواجه نشده است؟ افزود: 
تاكنون مشاوران در صورت حضورى بودن توسط 4خط ارائه خدمت 
مى كردند؛ با توجه به اين تعداد خطوط با كمبود نيرو مواجه نشــده ايم 
و البته با توجه به اينكه ما در ســال يك يا 2بار فراخوان مى دهيم كه با 
استقبال زيادى از طرف روانشناســان و مشاوران روبه رو هستيم و در 

مصاحبه هاى تخصصى جذب نيرو انجام مى شود.

دنياى اقتصاد: سكوى دالرى پرش بورس
 قراره 2ماراتن راه بندازه!!

آرمان ملى: قيمت لبنيات چرب تر مى شود
 هرچقدر پول بدى همانقدر آش مى خورى!!

جام جم: گرانى هاى لحظه آخرى
 هميشه دقيقه 90 كه ميخشو مى كوبه!!

وطن امروز: روزهاى نفسگير كرونا
 به خاطره وجود ماسك هاى هميشه در صحنه!!

سياست روز: هفته آينده درگير موج سهمگين ترى خواهيم شد 
 حتمًا از شنبه؟!!؟

كيمياى وطن: نامه نگارى هاى بورس
 ثبت با سند برابر است!!

ابتكار: اقتصاد در انتظار اخبار مثبت 
 آرزو بر جوانان عيب نيست!!

خريدار: قيمت خودرو تخت گاز مى تازد
 سرعت گيرهارو يكى در ميان داره رد مى كنه!!

خراسان: فاجعه روگردانى از پروتكل ها 
 با كرونا كورس گذاشتن هر كى اول شد!!

ابرار اقتصادى: حباب سكه بزرگتر شد
 صابون بزنيد بيشتر كف كنه!!
ستاره صبح: كوچك شدن اقتصاد

 هر چقدر زمان مى گذره اقتصاد هم بيشتر آب مى ره!! 
آسيا: توليد ارگانيك را حمايت كنيم

 بدون شرح!!
فرصت امروز: آينده مبهم طالى سياه
 آواز ُدُهل از دور خوش است!!

صنعت: كسرى بودجه و گره كور تورم
 يك معادله دومجهولى حل نشدنى!!

كشف ماينر قاچاق 
در فامنين 

 فرمانده انتظامي شهرســتان فامنين، از كشف 2دستگاه استخراج ارز 
ديجيتال قاچاق در اين شهرستان خبر داد.

بــه گزارش پايگاه خبري پليس، علي حســن حيــدري گفت: مأموران 
انتظامي شهرســتان فامنين با فعال سازي شبكه اطالعاتي، متوجه شدند 
يكي از شــهروندان اقدام به تهيه دســتگاه هاي استخراج ارز ديجيتال و 

بهره برداري از آنها در منزل خود كرده است.
وي افــزود: با هماهنگي قضائي در بازرســي از اين محل، 2 دســتگاه 
اســتخراج ارز ديجيتــال قاچاق و يك دســتگاه مــودم را كه در حال 
بهره برداري و استفاده بود كشف و دستگاه هاي مكشوفه جمع آوري شد.

حيدري در ادامه با اشــاره به اينكه ارزش ريالي اين دستگاه ها برابر نظر 
كارشناسان بيش از 200 ميليون ريال برآورد شده است، گفت: يك متهم 
در اين خصوص به مرجع قضائي معرفي شد. فرمانده انتظامي شهرستان 
فامنين با اشاره به حضور شبانه روزي پليس در سطح شهر، از شهروندان 
خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشكوك موضوع را سريعًا 

با شماره تلفن 110 به مركز فوريت هاي پليسي اطالع دهند.

 واكنش به تعارض گاهى 
ســخت و در قالــب اجبار 
تسليم  فشــارآوردن،  كردن، 
كــردن و تهديد، گاهى نرم و 
در قالب انزوا، فرار، سازش و 
هم زيستى، بى توجهى، انكار و 
تسليم شدن به شرايط و گاهى 
اصولى، استفاده از ميانجى و 

حل كردن است.
دانشــيار گروه روانشناســى 
گفت:  بوعلى سينا،  دانشــگاه 
ازدواج ها  آمار 3 پنجــم  طبق 
به سمت آشفتگى مى رود كه 
در آنها تعارض زياد اســت. 
يك پنجم به سمت گسستگى 
يا طالق قانونى مى رود. البته 
اين آمــار در مناطق مختلف 
تقريبًا  است.  متفاوت  كشور، 
يك پنجــم ازدواج هــا بالنده 

هستند يعنى زوج ها خشــنود، راضى، همراه، 
همدل و... مى باشند.

حســين محققى بيان كرد: مــا بايد يك پنجم 
بالنده و راهبرد ها و تكنيك هاى آنها را بررسى 
كنيم و در 3 پنجم ازدواج هاى آشفته كه هنوز 
اميدوارند و مى خواهند زندگى خود را حفظ 
كنند، به كار ببريم. براى يك پنجمى هم كه به 
طالق ختم مى شود بايد تحقيق كنيم تا ببينيم 
چه عواملى مسير زندگى را به طالق مى كشاند.

وى در ادامــه افزود: با اين وضعيت مى توانيم 
بگوييم حدودى رتبه چهــارم طالق را داريم 
و تقريبــاً در فرهنگ خود با 75 درصد طالق 
عاطفى مواجه هســتيم. شواهد نشان مى دهد 
فرصــت گفت وگوى زوجين در شــبانه روز 
تقريباً 16دقيقه است در حالى كه حدوداً 4/5 تا 

6 ساعت از رسانه استفاده مى كنيم.
محققى گفت: يادمان باشد مشكالت خانواده 
در پى هــر ازدواجى، آغاز مى شــود و هيچ 
ازدواجى بدون مشكل نيست جوانان امروزى 
فكر مى كنند نداشــتن مشــكل در زندگى به 
معناى خوشــبختى است يا اينكه دنبال شادى 
مى گردند. شــاد بودن به معناى اين نيســت 
كه حتماً در زندگى خوشــبخت مى شويد و 
فاكتور هايى مانند توانايى حل مسأله در سيستم 

زندگى مهم هستند.
وى افزود: تعارض هميشه در زندگى زناشويى 
وجــود دارد و در مراحل مختلف زندگى رخ 
مى دهــد. در ادبيات روانشناســى مى گوييم 
مشــكالت خانواده و زوج در گذر از مراحل 
مختلف زندگى خود را نشــان مى دهد و هر 

مرحله قواعــد خاص خــود را دارد؛ ما بايد 
خودمان را آماده كنيم و نمى توانيم از آن فرار 

كنيم.
محققى گفت: يكى از اصول زندگى زناشويى 
اين اســت كه 2 نفرى كه كنــار هم زندگى 
مى كنند، به هم كشــش و ميل داشــته باشند؛ 
ميل و كشــش در رابطه با استفاده از روش ها 
و متد هاى مختلف اتفاق مى افتد. كشــش يا 
ميل اصِل پايه در زندگى زناشــويى اســت و 
اگر بــه داليلى اين ميل وجود ندارد، فرد بايد 
از متخصصــان كمك حرفه اى بگيرد. در كنار 
ميل صميمت، دوســت داشتن و دلتنگى بايد 
وجود داشته باشد. جنبه تعهد به معنى وفادار 
بودن، مســئوليت زندگى را قبول كردن، براى 
زندگى تــالش كردن هم مهم اســت و بايد 
باشد. در يك رابطه سالم، كشش، صميميت و 
تعهد بايد وجود داشته باشد، البته گاهى برخى 
از فاكتور ها پررنگ تر اســت كه ايرادى ندارد 
و مهم اين اســت كه تمام اين عناصر وجود 

داشته باشد.
وى بيان كرد: مســأله ديگرى كــه در روابط 
زناشويى مى بينيم، بحث حدومرز ها در رابطه 
اســت؛ حريم هاى خصوصى مــا در رابطه تا 
كجاســت؟! گاهى از ما پرسيده مى شود تلفن 
همراه حريم خصوصى است يا نه؟! در جواب 
بايد گفت تلفن همراه حريم خصوصى است، 
امــا نبايد چيزى در تلفن همراه باشــد كه به 
رابطه آسيب برساند. چيزى كه به رابطه آسيب 
برســاند، حريم خصوصى نيست، البته بودن 
حد و مرز الزم اســت و هركســى بايد زمان 

مشخصى را براى خودش داشته باشد، اما بايد 
با توافق همديگر اتفاق بيفتد.

محققى گفت: ما وقتى براى حل مشــكالت 
خود تــالش مى كنيم، گاهــى تفاهم صورت 
مى گيرد كه در انتهاى آن صميميت باالست و 
هر دو فرد برنده شــده اند. گاهى توافق اتفاق 
مى افتد. توافق رابطه اى از جنس باخت-باخت 
اســت. با توافق صميميت شايد باال نرود، اما 
رابطه ادامه پيدا مى كند. حالت ســوم تعارض 
است. تعارض داســتاِن برد و باخت است و 
يكى دنبال بردن است و به ديگرى حس بازنده 
بودن دســت مى دهد و در انتها دعوا صورت 
مى گيــرد؛ بايد براى حل مشــكل، گفت وگو 
كنيم. خداوند وقتى انسان را خلق كرد، به وى 
قدرت بيان داد. بيان، درباره مسائل گفت وگو 
كردن اســت و خداوند به انسان ابزار زبان داد 

تا گفت وگو كند تا به وحدت مشترك برسد.
وى در ادامه بيان كرد: بحث بعدى مثلث سازى 
در رابطه اســت به طورى كــه در رابطه هاى 
مثلث سازى هر فعاليت، شى، فرد يا عالقه اى 
كه وارد رابطه شــود و مسير رابطه را عوض 
كند، در مسير مثلث سازى قرار دارد. تولد يك 
كودك و صرف كردن زمــان زياد مادر براى 
كودك، توجه بيش از حد به شغل و... مى تواند 
نوعى مثلث سازى باشــد و در بدترين حالت 
آن فرد جديدى وارد رابطه مى شــود و مسير 
و انــرژى رابطه را به ســمت خود مى برد كه 
امروزه از آن تحت عنوان روابط فرازناشــويى 
صحبت مى شــود. خيانت در ابعاد مختلف از 
جمله ذهنى، كالمى، عاطفى و جنسى مى تواند 

اتفاق بيفتد.
روانشناســى  گروه  دانشــيار 
دانشــگاه بوعلى سينا گفت: در 
پاســخ به "مشكالت ما از كجا 
از  مشكالت  گفت:   " مى آيد؟! 
بى دقتى فرايند ارتباط زناشويى 
خطا هاى  از  يكــى  مى آينــد. 
اصلى گفت وگو اين اســت كه 
هميشــه نيت را پنهان مى كنيم 
در صورتــى  كه گوينده بايد به 
صحبت هاى  شــفاف  صورت 

خود را بيان كند.
محققى افــزود: وجود تعارض 
بــه  واكنــش  از  زناشــويى 
يكى  است.  فردى  تفاوت هاى 
از تفاوت ها اين اســت كه يك 
طــرِف رابطه دوســت دارد با 
گفت وگو مســائل را حل كند 
و طرف ديگــر مى خواهد در 
سكوت حل مســأله نمايند. وقتى تفاوت هاى 
فردى را نشناســيم، از رفتار هــاى فرد مقابل 

سوءبرداشت مى كنيم.
وى بيان كــرد: ما تعارض هاى زوجين را در 
شهر همدان بررسى كرديم و طبق آن از ديد 
و  تعارض ها  زوج درمانى، نــوع  متخصصاِن 
اولويت آنها به ترتيب شــامل تحريك پذير 
بــودن زوجين و پايين بودن آســتانه تحمل 
آنهــا، دخالت بدون دعوت بزرگســاالن در 
تصميم هاى زندگى زوجين، رابطه جنســى، 
كاهش همــكارى در كار خانه و ..، ويژگى 
شــخصيتى مثــل درون گرا بــودن، رابطه با 
آشــنايان و رفت وآمــد با دوســتان، اوقات 
فراغــت، امورمالى، رابطه با خويشــاوندان 
همســر، رابطه با خويشــاوندان خود، امور 
فرزندان از جمله مراقبــت، تحصيل، كار و 

ازدواج آنها و جهت گيرى مذهبى است.
محققى گفــت: در كنار تعارض هاى زوجين، 
سموم مولد تعارض و استحاله عشق در روابط 
زوجين را هم مورد بررسى قرار داديم. استحاله 
عشق يعنى عشق وجود دارد، اما در گذر زمان 
حالت خود را از دســت مى دهد. اگر مراقبت 
نكنيم، يك سرى سموم در رابطه شكل مى گيرد 
و به مرور زمان ما را به استحاله عشق و اينكه 
ديگر حس دوست داشتن در ما وجود نداشته 
باشد، مى برد. اين سموم از نظر متخصصان به 
ترتيب شامل توهين، قهر طوالنى، تحقير، اتمام 
حجت، انتقام گيرى و رياكارى است. در رابطه 
با قهر بايد گفــت نهايت قهر كردن 15 دقيقه 

است.

تعارض بخش جدا نشدنى زندگى متأهلى است

75 درصد جامعه درگيرطالق عاطفى
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خبـر نگاه

سقف اعتبار كارت مرابحه 200 ميليونى شد
 سقف پرداختى در قالب كارت اعتبارى مرابحه به مشتريان بانك ها 
و مؤسسات اعتبارى از 50 ميليون تومان به 200 ميليون تومان افزايش 

يافت.
به گزارش ايســنا، بانك مركزى با صدور بخشنامه اى اعالم كرد كه با 
تصويب كميســيون اعتبارى اين بانك، بانك ها و مؤسســات اعتبارى 
مى توانند براســاس ارزيابى و اعتبارسنجى مشــتريان خود، نسبت به 
تخصيص اعتبار تا سقف مبلغ 200 ميليون تومان در قالب كارت اعتبارى 

مرابحه اقدام كنند.
بانك مركزى پيش از اين در دستورالعمل ابالغى كارت اعتبارى مرابحه 
به مؤسســات اعتبارى و بانك ها تأكيد كرده بود كه با توجه به ظرفيت 
باالى عقد مرابحه و كارت هــاى اعتبارى مبتنى بر اين عقد كه اعطاى 
تســهيالت براى تأمين طيف وســيعى از كاالهــا و خدمات موردنياز 
آحاد جامعه را شــامل مى شــود، اين كارت ها بايد به تدريج جايگزين 
تســهيالت متنوع خرد فعلى شبكه بانكى كشور در زمينه هاى مختلف 
شــود تا از اين راه، ضمن تأمين نيازهاى مالى اقشار مختلف جامعه در 
زمينه هاى گوناگون كااليى و خدماتــى، فرايندهاى زمان بر و پر هزينه 
اعطاى تسهيالت بانكى كوتاه و انحرافات موجود در مصرف تسهيالت 

با موضوع قرارداد به حداقل رسانده شود.
همچنين براساس اين دستورالعمل مقرر شده بود كه هر يك از بانك ها و 
مؤسسات اعتبارى صرفاً مجاز به اعطاى يك كارت اعتبارى به متقاضيان 
باشــند، اما دريافت كارت هاى متعدد از چند بانك يا مؤسسه اعتبارى، 

منوط به رعايت سقف دريافتى براى هر مشترى، بالمانع است.
سقف قبلى پرداخت كارت اعتبارى به مشتريان 50 ميليون تومان بود كه 

در بخشنامه جديد اين سقف به 200ميليون تومان افزايش يافته است.
برخى از تمهيدات ديگرى كه در دســتورالعمل كارت اعتبارى در نظر 

گرفته شده است عبارتند از:
1 - ايجاد امكان بازپرداخت تسهيالت دريافتى با كارت اعتبارى مرابحه 
به صورت نسيه اقساطى با اقساط حداقل 12تا حداكثر 36 ماهه. عالوه 

بر نسيه دفعى.
2 -الزام به تخفيف حداقل 90 درصد ســود مســتتر در قسط/ اقساط 
زودپرداخت(متناســب با مدت باقى مانده تا سررســيد قسط/ اقساط 
پرداخت شــده)، در صورت بازپرداخت تمام يا بخشــى از تسهيالت 

كارت اعتبارى توسط مشترى پيش از سررسيد.
3 - دريافت نكردن ســود از مشترى در صورت توافق مؤسسه اعتبارى 
و پذيرنده كارت، مبنى بر پرداخت مطالبات پذيرنده از ســوى مؤسسه 
اعتبارى(ناشى از استفاده مشترى از كارت اعتبارى) در پايان دوره تنفس، 
مشروط به اينكه مشترى بدهى خود را تا پايان دوره تنفس پرداخت نمايد.

4 -ايجاد امكان واريز وجه به كارت اعتبارى از سوى مشترى، به منظور 
افزايش مبلغ قابل پرداخت در خريدهايى با مبالغ بيش از ســقف هاى 

تعيين شده با استفاده از كارت اعتبارى.
گفتنى اســت؛ كارت اعتبــارى مرابحه به دارنــده آن اين امكان را 
مى دهــد كه بر پايه نوع قرارداد، از خدمــات و كاالهايى برخوردار 
شــده و سامانه بانك صادركننده بهاى آن  را بپردازد. به عبارت ديگر 
يــك حد اعتبار به كاربر اختصاص داده مى شــود كه مى تواند از آن 
پولى را ب راى پرداخت قرض بگيرد و ميزان و سقف اعتبارى كه به 
هر شخص داده مى شود بستگى زيادى به درآمد و توان بازپرداخت 
وى دارد كــه پس از تعيين اعتبار مى توانــد از محل اين اعتبار، كاال 
و خدمات موردنظر را خريدارى كرده و در هنگام ســر رسيد آن  را 

يكجا و يا به صورت اقساط، بازپرداخت كند.

لوازم يدكى تقلبى، كابوسى براى رانندگان

 يكــى از پر مصرف ترين قطعات موجود در كشــور لوازم يدكى 
خودرو اســت كه به  دليــل مصرفى  بودن و اســتهالك اين قطعات، 

مصرف كنندگان را مجبور به خريد چندباره اين قطعات مى كند.
به گزارش ايســنا، در چند سال اخير شــاهد افزايش چشمگير لوازم 
يدكى تقلبى در بازار هستيم و اين موضوع هزينه هاى گزافى بر روى 
دســت مصرف كنندگان مى گذارد چراكه اين قطعات با سطح كيفيت 

پايين در مدت زمان بسيار اندك از رده خارج مى شوند.
رئيس  اتحاديه لوازم يدكى اتومبيل استان  همدان از وضعيت توليد لوازم 
يدكى در استان خبر داد و بيان كرد: در استان بيشتر قطعات غيراساسى 
مانند فيلترهوا توليد مى شــود و با توجه به اينكه ظرفيت توليد لوازم 
يدكى در داخل استان وجود دارد، كشورهاى ديگر دستگاه هاى توليد 

قطعات لوازم يدكى اساسى را در اختيار ما قرار نمى دهند.
محمــود اهور در گفت وگو با ايســنا بــا تأكيد بر اينكــه 80 تا 90
درصد قطعات لوازم يدكى مصرفى كشــور وارداتى است، گفت: در 
خودروهاى نســل جديد 80 تا 90 درصد قطعات مصرفى اساســى 
وارداتــى بوده، اما براى خودروهاى قديمــى مانند پرايد و پيكان كه 
از رده خارج شــده، ولى هنوز هم بسيارى از آنها در حال فعاليت اند 

بسيارى از قطعات آنها در داخل كشور توليد مى شود.
وى در ادامه بيان كرد: يكى از مشكالت اساسى در حوزه قطعات لوازم 
يدكى خودرو، درجه بندى نشــدن كيفى بوده كه خوشبختانه وزارت 
صمت طرحى را به تصويب رســانده و به تمامى اتحاديه هاى لوازم 
يدكى در سراســر كشور ابالغ كرده كه در اين راستا هر توليدكننده يا 
واردكننده لوازم يدكى موظف به اخذ شناسه براى كاالى خود بوده و 

خريدار مى تواند با تلفن همراه خود اصالت كاال را استعالم كند.
اهور با تأكيــد بر تخلف هاى موجود در حوزه لــوازم يدكى، گفت: 
بيشــترين تخلف مربوط بــه يكى از قطعات اساســى خودرو يعنى 
تسمه تايم بوده و متأسفانه فروشــندگان متخلف، تسمه تايم تقلبى را 
با مارك اصلى به فروش مى رســانند و در صــورت نامرغوب بودن 
تسمه تايم و پاره شدن آن در حين روشن بودن خودرو آسيب جدى و 

هزينه بارى را به خودرو وارد مى شود.

جريمه 14ميليارد ريالى احتكار تراكتور در همدان
 مديركل تعزيرات  حكومتى اســتان همدان از جريمه 14ميلياردى احتكار تراكتور در اين استان خبر 

داد و گفت: 11دستگاه تراكتور احتكارى كشف و متهم توسط تعزيرات حكومتى اسدآباد محكوم شد.
به گزارش روابط عمومى تعزيرات حكومتى همدان، داريوش جودكى بيان كرد: متهم به دليل ثبت نشدن 
تراكتورها در ســامانه، مرتكب احتكار شــده بود كه عالوه بر الزام به فروش در شبكه رسمى به جريمه 

نقدى نيز محكوم شد.
وى گفت: حســب گزارش سازمان صمت استان مبنى بر ثبت نشدن تعداد 11دستگاه تراكتور(به ارزش 
بيش از 20ميليارد ريال) در ســامانه، احتكار وى با اين توضيح كه اعالم موجودى كاال توسط واحدهاى 
مصرحه در تبصره يك ماده 60 قانون نظام صنفى از مسّلمات وظايف فرد صنفى به منظور اطالع متوليان 

تنظيم بازار از چگونگى وضعيت كاالها در ســطح انبارها و مراكز عرضه است و عالوه بر ايجاد امنيت 
روانــى بازار، ثبات و شفاف ســازى قيمت ها و در نهايت كنترل بــازار را تأمين مى كند، محرز و پرونده 
مشاراليه به تعزيرات حكومتى اسدآباد ارسال شد. جودكى افزود: شعبه رسيدگى كننده نيز پس از اجراى 
تشــريفات قانونى متهم را عالوه بر الزام به فروش در شــبكه رســمى با نظارت سازمان صمت به مبلغ 
14ميليارد و 595 ميليون و 632 هزار ريال كه در مجموع متهم اين پرونده53 ميليارد و 345 ميليون ريال 

در حق صندوق دولت محكوم كرد.
وى با بيان اينكه پرونده موصوف هم اكنون در اجراى احكام اين شهرســتان در حال اجراست، از مردم 
 www.١٢۴.irخواســت موارد تخلف را به تلفن 32523442 اداره كل ، تلفن گوياى 124 و ســامانه
ســازمان صنعت، معدن و تجارت، سامانه پيامكى 300000135 و تارنماى  t١٣۵ .ir اطالع دهند تا در 

كمترين زمان رسيدگى شود.

 رئيس مركز تحقيقات وآموزش كشاورزى 
و منابع طبيعى استان همدان با بيان اينكه ايران 
مقام نخســت فرسايش خاك را در دنيا دارد، 
گفت: بايد بتوانيم منابع كشور را حفظ كنيم.

به گزارش ايســنا، قاسم اســديان در نشست 
خبــرى آناليــن در رابطه بــا عملكرد مركز 
تحقيقات وآمــوزش در ســال هاى متناوب و 
بخش هــاى مختلف آن بيان كرد: اين مركز از 
سال 1348 تاكنون فعاليت خود را آغاز كرده 
و هــزار و600 طرح تحقيقاتــى بدون تكرار 

اجرا شده است.
وى با اشــاره به اينكه 11 ايستگاه تحقيقاتى 
در اســتان همدان وجود دارد، گفت: به طور 
متوســط در هر ســال بين 150 تا 200 طرح 
تحقيقاتى اجرا كرديم و ضريب اجراى طرح 
تحقيقاتى در اســتان 3/4 درصد و متوســط 

كشورى آن2/4 درصد است.  
اســديان بيان كرد: بيــش از 50 جلد كتاب 
نگارش شــده و بيش از 600 عنــوان مقاله 
علمى متنوع به رشــته تحرير درآمده است، 
همچنين تعــداد ثبت اختــراع در اين مركز 
100مورد بوده اســت و در اجراى 350 مورد 
پايان نامه تحصيالت تكميلى و هزار پايان نامه 

دوره كارشناسى همكارى داشتيم.
وى در ادامه گفت: در ســال گذشــته گروه 
ياوران توليد با هــدف مراجعه به بخش هاى 
مختلف توليدكنندگان كشاورزى آغاز به كار 
كرد كه در راســتاى رفع مشــكالت و موانع 
توليــد و راهكارهاى مقابله بــا آنها فعاليت 

مى كنند.  
اســديان با بيان اينكه 220 مورد ياوران توليد 
در زيرگروه هاى مختلف داشته اند، گفت: در 
بررسى ها و تحقيقات هفته گذشته اثربخشى 
فعاليت هاى ياوران توليد و اثرات مهم آنها 39

مورد بوده و در اين رابطه استان همدان مقام 
دوم را در كشور دارد.  

رئيــس مركز تحقيقات وآموزش كشــاورزى 
و منابع طبيعى اســتان همدان افزود: در مركز 
تحقيقات و آموزش كشاورزى و منابع طبيعى 
استان همدان مراكزى مانند رشد و نوآورى و 
توليد گياهان دارويى را داريم كه 11شــركت 
در آن فعال است. اسديان بيان كرد: در زمينه 
آموزش  بــراى  دوره هايى  تاكنــون  آموزش 
3 هــزار و700 نفــر دانشــجويان كاردانى و 
كارشناسى در 26رشــته و براى دانش آموزان 

نيز 6 هزار و200 دوره در 22 رشته تحصيلى 
برگزار شده است.   

وى گفت: نظــارت بر توليد گندم آبى و ديم 
حدود 13هزار و 700 تن، در بخش جو آبى  
2 هزار و300 تن، توليد ســيب زمينى  9 هزار 
و900 تن و توليد نهال اســتاندارد 450 هزار 
اصله نهال نظارت شــد كــه از اين مجموعه 
330هزار اصله موفق به اخذ گواهى شدند.  

اسديان بيان كرد: در استان  هزار و658 گونه 
گياهان دارويى داريم كه اين تعداد در كشور 
8 هزار گونه است، همچنين در استان همدان 
315 و در كشــور 2 هــزار و300 گونه گياه 
دارويــى وجود دارد، از تعداد گياهان دارويى 
كه در استان موجود است بين 30 تا 40 گياه 

مورد اقبال عمومى است.  
وى گفت: بهره بردارى از اين گياهان بايد تابع 

قوانين و مقررات حاكم بر عرصه هاى منابع 
ملى باشــد و مجوزهاى الزم اخذ شود، اما 
متأســفانه برخــى در فصل بهــار آغاز به 
بهره بردارى بى رويه در برداشــت اين  نوع 
گياهان مى كنند كه منجــر به تخريب اين 

عرصه ها مى شود.  
اســديان با اشــاره به اينكه حفظ پوشش 
گياهى در مناطق شيب دار مى تواند پايه هاى 
كشاورزى را محكم كند، افزود: يكنواختى 

گونه هاى گياهى، از بين رفتن غناى گونه هاى 
گياهى و  تغيير اقليم روى بســيارى از گونه ها 
فشــار وارد مى كند آنهــا را از طبيعت خارج 

مى كند.   
اين مقام مســئول در رابطه بــا توليد آب در 
بخش كشاورزى گفت: در اين زمينه نيازهاى 
پايــه اى داريم و اگر بتوانيم از سيســتم هاى 
مناســب بخش كشاورزى استفاده كنيم بسيار 

تأثيرگذار خواهد بود.  
وى بــا بيان اينكه بايد پوشــش گياهى زمين 
را حفــظ كنيم و خاك نبايد بدون پوشــش 
باشــد، بيان كرد: در شــرايط فعلى مجبوريم 
از گونه هاى گياهى اســتفاده كنيم كه در برابر 
خشكى مقاوم هســتند و گونه هاى درختى و 

گياهى بهترين نمونه ها محسوب مى شوند.
اســديان گفت: مبارزه بــا علف هاى هرز و 

استفاده از روش هاى مكانيزه مى تواند مانع از 
انتقال بى رويه منابع آب از ســطح تحتانى به 

سطح فوقانى شود.
وى در ادامه بيان كرد: در كشاورزى پايدار 
توجه به آثار ساليانه آن است، اما نمى توانيم 
بــراى برخــى از منافع توليــد محصوالتى 
كشت كنيم كه سود كوتاه مدت دارد، عالوه 
بر ايــن وقتى از توســعه پايــدار صحبت 
مى كنيــم بايد در هــر منطقــه مطالعه هايى 
مبتنى بر داده هاى واقعى، مطلوب و مناسب 

گيرد. صورت 
اسديان با اشــاره به اينكه در كشاورزى بايد 
مديريت جامــع آن حوزه را ببينيم، گفت: در 
باغــات ديم با اســتفاده از مديريت منطقه اى 
خاص و بــه كارگيرى روش هــاى مختلف 
مهندسى يا مكانيكى مى توان موفق عمل كرد.  

رئيس مركز تحقيقات كشاورزى استان:

رتبه نخست فرسايش خاك دنيا 
به نام ما است

آگهي حصر وراثت
آقــاى مرتضــى قدســى فر داراى شــماره شناســنامه 8892  بــه شــرح 
ــى  ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 111/0000465ح از اي ــه كالس ــت ب دادخواس
ــا حــاج  ــه شــادروان على آق ــح داده ك ــن توضي ــوده و چني ــت نم حصــر وراث
ــگاه  ــخ 1362/01/02 در اقامت ــنامه 897 در تاري ــماره شناس ــه ش ــى ب بيرامعل
ــه حين الفــوت آن متوفــى منحصــر  ــه ورث ــدرود زندگــى گفت دائمــى خــود ب

ــه: اســت ب
 1-مرتضــى قدســى فر فرزنــد على آقــا بــه شــماره شناســنامه 8892 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــا ب ــد على آق ــى فر فرزن ــم قدس ــرمتوفى،2- كري پس
8891 پســرمتوفى،3- محمــد قدســى فر فرزنــد على آقــا بــه شــماره 
ــا  ــد على آق ــى فرزن ــاج بيرامعل ــم ح ــرمتوفى،4- رحي ــنامه 7724 پس شناس
ــى  ــد عل ــى فرزن ــرمتوفى،5-مريم بقال ــنامه 7725 پس ــماره شناس ــه ش ب
قنبــر بــه شــماره شناســنامه 5388 همســر دائمــى متوفى.اينــك بــا انجــام 
ــد  ــت آگهــي مي نماي ــور را در يــك نوب ــي درخواســت مزب تشــريفات مقدمات
ــد از  ــزد او باش ــي ن ــه از متوف ــا وصيتنام ــر كســي اعتراضــي دارد و ي ــا ه ت
ــي  ــم دارد واال گواه ــاه تقدي ــك م ــرف ي ــي ظ ــتين آگه ــر نخس ــخ نش تاري

ــد شــد.  ــادر خواه ص
(م الف 185)

قاضى حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف كبودراهنگ

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

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

برابر رأي شــماره 140060326005000360 مورخه 1400/04/27 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي نهاوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي سهم الدين صدوقى فرزند 
رحمت اهللا به شــماره شناسنامه 2651 و شماره ملى 3961098980 صادره از نهاوند 
در ششــدانگ يك قطعه زمين محصور با بناى احداثى در آن  به مساحت 354/95 
مترمربع قسمتى از پالك 1574 فرعي از 232 از 3871 اصلي بخش يك حوزه ثبتى 
شهرســتان نهاوند كه حقوق ارتفاقى ندارد محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 1114)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/26
عليرضا غالمى 
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

آگهي حصر وراثت
آقاى مرتضى قدســى فر داراى شــماره شناســنامه 8892 به شــرح دادخواست به كالسه 
111/0000464ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان مريم بقالى به شماره شناسنامه 5388 در تاريخ 1400/01/02 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفيه منحصر اســت به: 1-مرتضى قدســى فر فرزند 
على آقا به شماره شناسنامه 8892 ه،2- كريم قدسى فر فرزند على آقا به شماره شناسنامه 8891 
پسرمتوفيه،3- محمد قدسى فر فرزند على آقا به شماره شناسنامه 7724 پسرمتوفيه. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 184)
قاضى حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف كبودراهنگ

آگهي حصر وراثت
خانم ســميه كيهانى مقدم داراى شــماره شناســنامه 23 مواليد به شــرح دادخواست به كالسه 
111/0000124ح  از اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد 
منوچهر سيدى تشريق به شماره شناسنامه 4020105731 در تاريخ 1400/02/08 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-سميه كيهانى مقدم به شماره 
23 مواليد و كد ملى 4032039011 متولد 1363/09/08 صادره از كبودراهنگ همسر متوفى، 2- سيده 
مرضيه مير سيدى زارع به شماره شناسنامه 1075 به شماره ملى 4031358547 متولد 1337/06/17 
صادره از كبودراهنگ مادر متوفى،3- ســيده زهرا سيدى تشريق به شماره ملى 4020859531 متولد 
1395/08/09 صادره از كبودراهنگ فرزند متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 187)
قاضى حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف گل تپه

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

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

برابر رأي شــماره 1400/794 مورخ 1400/04/15 هيــأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى كيومرث قنبرى 
ســميع فرزند فرضعلى به شماره شناسنامه 2986 صادره از  اسدآباد در ششدانگ 
يك باب مغازه به مساحت 98/87 مترمربع در قسمتى از پالك 1164 فرعى از 287 
از 66 اصلي واقع در اســدآباد-بلوار 22 بهمن-پايين تر از سيلو خريداري از مالك 
رسمي ملوك عسگرى 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 داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 130)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/26
سيروس قلى زاده 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

آگهى تجديد مزايده فروش زمين شهردارى فامنين

شهردارى فامنين

شهردارى فامنين به استناد مجوز شوراى اسالمى شهر فامنين به شماره 1559 مورخ 1400/02/30 بر اساس ماده 13 آئين نامه مالى شهرداريها اقدام 
به فروش 1 (يك) قطعه زمين با شرايط زير مى نمايد.

شماره تجديد مزايده در سامانه ستاد 2000050122000001
* متقاضيان پس از دريافت اسناد مزايده از واحد مالى شهردارى فامنين،ضمانت نامه بانكى سه ماهه و يا فيش واريزى مبلغ سپرده در پاكت الف و 

اسناد مدارك شركت در مزايده،كپى كارت ملى و شناسنامه در پاكت ب و پيشنهادات قيمتى خود را در پاكت ج قرار داده و ارسال نمايند.
* دريافت و ارسال اسناد اسناد از تاريخ انتشار آگهى دوم به مدت 10 (ده) روز از تاريخ 1400/05/11 تا روز يكشنبه مورخ 1400/05/24  مى باشد كه  

از طريق پست سفارشى يا حضورى به آدرس:بلوار امام-انتهاى خيابان شريعتى-شهردارى فامنين كد پستى 6561617166 ارسال نمايند.
* شركت كنندگان مى بايست جهت شركت در مزايده  5٪  مبلغ قيمت پايه(طبق رديف مبلغ تضمين براى هر قطعه) را به حساب 0105755046007 
يا شماره شبا IR 100170000000105755046007 به نام شهردارى فامنين به عنوان سپرده  شر كت در مزايده زمين  نزد بانك ملى واريز يا طى ضمانت 

نامه بانكى  سه ماهه در پاكت الف ارسال نمايند.
* ذكر قطعه درخواستى در برگه پيشنهاد قيمت (ج) الزامى است.

* شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
* به درخواست مخدوش،مشروط و بدون فيش واريزى سپرده و ارسال بعد از مهلت مقرر قانونى ترتيب اثر داده نخواهد شد.

* به پيشنهادات پايين تر از قيمت پايه ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* هزينه هاى مربوطه: هزينه آگهى و هزينه كارشناسى زمين به عهده برنده خواهد بود. 

* تمامى مشخصات زمين و شرايط شركت در مزايده در اسناد مزايده موجود مى باشد.
* كميسيون عالى معامالت شهردارى رأس ساعت 10 صبح روز دو شنبه مورخ  1400/05/25 در دفتر شهردار بازگشايى و قرائت خواهد شد.

*  در صورت انصراف نفر اول سپرده وى ضبط و نفر دوم برنده شناخته شده و در صورت انصراف نفر دوم نيز سپرده وى ضبط و نفر سوم برنده 
محسوب مى شود.

* شركت كنندگان بايستى تمامى اسناد خريدارى شده را مهر و امضا نموده و از طريق سامانه الكترونيكى دولت(ستاد) ارسال نمايند. 
* متقاضيان مى توانند جهت اطالعات بيشتر با شماره تلفن 36822020-081 شهردارى فامنين با واحد حقوقى و امالك آقاى سليمى تماس حاصل 

فرمايند.

قيمت هر مساحت (مترمربع)نشانى ملكشماره قطعهرديف
متر مربع پايه 
(كارشناسى)

قيمت پايه كل 
كارشناس (ريال)

مبلغ تضمين  نوع كاربرى
شركت 

در مزايده (ريال)

توافق حاج احمد راسخى 1159
واقع در بر خيابان 24 مترى 
بهارستان (توداك) و كوچه 

8 مترى دوم

174,375,000مسكونى 232/515,000,0003,487,500,000

(م الف 133)

مشخصات زمين مورد نظر جهت فروش از طريق تجديد مزايده عمومى

كارت دانشجويى به نام محمد حاجى مرادى، فرزند ايرج،به شماره 
ملى 3920656903 و شماره دانشجويى 9612165020 در رشته 

مهندسى مكانيك در مقطع كارشناسى دانشگاه بوعلى سينا 
همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت مجوز حمل سالح و مهمات شكارى سالح مدل ساچمه زنى 
تك لول،ساخت تركيه به شماره مجوز  2712773، به نام قاسم 
موسوى، فرزند سيد ولى، به شماره ملى 4050722801 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

پانا
س: 

عك
/
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خبـرورزشى روى خط المپيك

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

همايش دوچرخه سوارى در بهار
 همايش دوچرخه ســوارى به مناسبت عيد غديرخم با عنوان در 

ركاب واليت در شهرستان بهار برگزار شد.
همايش دوچرخه سوارى به مناسبت عيد غديرخم با عنوان در ركاب 
واليت با همكارى ناحيه مقاومت بسيج سپاه بهار، بسيج ورزشكاران 

و اداره ورزش وجوانان و با حضور 30 نفر برگزار شد.
شــركت كنندگان در اين همايش مسافت 6 كيلومترى گلزار شهداى 
گمنام شــهرك فرهنگيان بهار تا گلزار شــهداى شهر بهار را ركاب 
زدند و در پايان به قيد قرعه به تعدادى از شــركت كنندگان هدايايى 

اهدا شد. 

استقبال از ركورددار پرس سينه جوانان 
آسيا در مالير 

 على نجفى ركورددار ماليرى پرس ســينه جوانان آسيا و دارنده 
مدال طالى پرس سينه جوانان جهان در آيينى رسمى مورد استقبال 
مديركل ورزش وجوانان اســتان همدان و تنى چنــد از قهرمانان و 

مدال آوران شهرستان مالير قرار گرفت.
حميد ســيفى در اين مراســم با بيان اينكه اســتان همــدان معدن 
اســتعدادهاى ناب ورزشى اســت، گفت: توسعه ورزش همگانى و 
قهرمانى در رشــته هاى مختلف يكــى از مهمترين وظايف اداره كل 
ورزش وجوانان اســت كه بايد با نگاه كارشناسى چندوجهى به اين 

مهم پرداخت.
وى افزود: هيأت بدنسازى و پرورش اندام استان و شهرستان مالير 
از هيأت هاى توانمند اســتان هســتند كه اميدواريم اين موفقيت ها 
در ميدان هاى مختلف ملى و فراملى تداوم داشــته باشــد و شــاهد 

درخشش ورزشكاران استان باشيم.

صعود بسكتبال همدان به جمع 8 تيم 
 تيــم خانــه بســكتبال همــدان، حاضــر در ليــگ دســته 2 كشــور 
موفــق شــد در يــك بــازى ســخت و نفســگير بــا پيــروزى مقابــل 
تيــم خانــه بســكتبال زنجــان بــا نتيجــه 77 بــر 72 بــه جمــع 8 تيــم 

برتــر كشــور صعــود كنــد.
اين تيم كه ميزبان مرحله دوم مســابقات بود توانســت با 2 پيروزى 
پياپى مقابل تيم هاى كهگلويه و بويراحمد و خانه بســكتبال زنجان 
صعود خود را مسجل كند. تيم همدان هفته آينده و براى قرار گرفتن 
در جمــع 4 تيم برتر اين رقابت ها بايــد مقابل علوى ايالم به ميدان 

برود.

كبدى كاران ملى پوش استان در ليگ جهانى 
 كبدى كاران ملى پوش اســتان شايســته حضور در ليگ ستارگان 

جهان را دارند.
رئيس هيأت كبدى اســتان با بيان اينكه كبدى كاران ملى پوش استان 
شايســته حضور در ليگ ســتارگان جهان را دارند، گفت: با توجه 
به داشــتن ملى پوشان متعدد در اســتان با فدراسيون در حال رايزنى 

هستيم تا ورزشكاران در اين ليگ حضور يابند.
ســيد مصطفى موســوى در آيين تجليل از تيم كبــدى كبودراهنگ 
عنوان دار المپياد ايرانيان افزود: كبدى ورزش نخســت شهرســتان 
كبودراهنگ اســت و افتخارات زيادى را براى شهرســتان و استان 
در مســابقات ملى و بين المللى به دســت آورده و بايد مورد توجه 

جدى قرار بگيرد.
وى بيــان كرد: يكــى از نيازهاى كبدى كاران كبودراهنگ، داشــتن 
پايگاه قهرمانى است و بر اين اساس با مساعدت رئيس ورزش اين 

شهرستان پيگير تجهيز محل تمرين كبدى كاران هستيم.
موســوى گفت: كبودراهنگ مى تواند به عنوان پايلوت كشــور قرار 
بگيرد چراكه اين شهرســتان همواره در ســطح نخســت كشور در 
رشته كبدى اســت و قهرمانان ارزنده اى را به كشور معرفى كرده و 

اميدواريم كه به حق خود در اين رشته دست يابد.
رئيس اداره ورزش وجوانان كبودراهنگ نيز در اين مراســم افزود: با 
حمايت فرماندار شهرســتان بودجه 700ميليون تومانى براى توسعه 

ورزش كبدى اختصاص يافته است.
حسن قراگوزلو با اشاره به محل تمرين ورزشكاران كبدى بيان كرد: 
سالن فعلى كيفيت الزم براى آماده سازى ورزشكاران را ندارد كه در 
حال رايزنى براى اختصاص اعتبار ويژه جهت تعويض محل تمرين 

كبدى كاران هستيم.

 كميتــه اخــالق فدراســيون فوتبال، در 
خصــوص تخلفات تبانى و شــرط بندى در 
ليگ دســته دوم فوتبال كشــور به استناد به 
ماده هــاى 2، 3، 16، 22، 29، 30، 33، 35 و 
37 آيين نامه اخالق فدراسيون فوتبال و ماده 
73 آيين نامه انضباطى، آراى خود را به شرح 

زير صادر كرد:
بخش نخست - باشگاه ها

1- باشگاه ســردار بوكان به سقوط به ليگ 
استانى و پرداخت 5 ميليارد ريال جزاى نقدى 

محكوم شد.
2- باشگاه شهيد قندى يزد به سقوط به ليگ 
دســته سوم و پرداخت 5 ميليارد ريال جزاى 

نقدى محكوم شد.
و  بندرعامــرى  شــاهين  باشــگاه هاى   -3
شهردارى ماهشــهر و پاس همدان هر كدام 
به كسر 6 امتياز در ليگ فعلى و كسر 6 امتياز 
در ليگ آينده و پرداخت 5ميليارد ريال جزاى 

نقدى محكوم شدند.

بخش دوم- بازيكنان
الف-سردار بوكان

سروش ســعيدى به محروميت تمام عمر از 
هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال، فوتســال و 
فوتبال ســاحلى و يك ميليــارد ريال جزاى 

نقدى محكوم شد.
بهنــام رســومى نيا به 5 ســال محروميت از 
هرگونــه فعاليت مرتبط با فوتبال، فوتســال 
و فوتبال ســاحلى و 500ميليون ريال جزاى 

نقدى محكوم شد.
اميد سلطانى به 5 سال محروميت از هرگونه 
فعاليت مرتبط با فوتبال، فوتســال و فوتبال 
ســاحلى و 500ميليون ريال جــزاى نقدى 

محكوم شد.
سيد مصطفى نوربخش به 5 سال محروميت 
از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال، فوتســال 
و فوتبال ســاحلى و 500 ميليون ريال جزاى 

نقدى محكوم شد.
مهــران مرادعلــى به 2 ســال محروميت از 

هرگونــه فعاليت مرتبط با فوتبال، فوتســال 
و فوتبال ســاحلى و 500ميليون ريال جزاى 

نقدى محكوم شد.
رسوب طهماسبى به يك سال محروميت از 
هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال، فوتســال و 
فوتبال ســاحلى و 500 ميليون ريال جزاى 

نقدى محكوم شد.
ب-پاس همدان

ســروش حيدرى به 2 ســال محروميت از 
هرگونــه فعاليت مرتبط با فوتبال، فوتســال 
و فوتبال ســاحلى و 600ميليون ريال جزاى 

نقدى محكوم شد.
علــى عزيزى به يــك ســال محروميت از 
هرگونــه فعاليت مرتبط با فوتبال، فوتســال 
و فوتبال ســاحلى و 500ميليون ريال جزاى 

نقدى محكوم شد.
امين كاشــفى به يــك ســال محروميت از 
هرگونــه فعاليت مرتبط با فوتبال، فوتســال 
و فوتبال ســاحلى و 500ميليون ريال جزاى 

نقدى محكوم شد.
بخش سوم-مسئوالن

بابان كريمى رئيس هيأت مديره تيم ســردار 
بــوكان به 2 ســال محروميــت از هرگونه 
فعاليت مرتبط با فوتبال، فوتســال و فوتبال 
ســاحلى و 500 ميليون ريــال جزاى نقدى 

محكوم شد.
ســليمان تحريريان مديرعامل تيم ســردار 
بــوكان به 2 ســال محروميــت از هرگونه 
فعاليت مرتبط با فوتبال، فوتســال و فوتبال 
ســاحلى و 500 ميليون ريــال جزاى نقدى 

محكوم شد.
آزاد آفريدونى سرپرست تيم سردار بوكان به 
2 ســال محروميت از هرگونه فعاليت مرتبط 
با فوتبال، فوتســال و فوتبال ساحلى و 500

ميليون ريال جزاى نقدى محكوم شد.
نام بردگان در صورت داشتن هرگونه اعتراض 
مى توانند اليحه دفاعى خود را ظرف مهلت 

يك هفته به كميته اخالق ارسال كنند.

وداع تلخ واليبال با المپيك
تيم ملى واليبال كشــورمان در يك رقابت ميليمترى بازى را به ژاپن 

واگذار كرد و از گردونه رقابت ها حذف شد.
تيم ملى واليبال كشــورمان در يك بــازى مرگ و زندگى در پنجمين 
ديدار خود در المپيك 2020 روز گذشــته به مصاف ميزبان رقابت ها 

ژاپن رفت و با شكست 3 بر 2 از صعود به مرحله حذفى بازماند.
ملى پوشــان واليبال كه با 2 برد برابر لهستان و ونزوئال و 2 باخت بد 
به كانادا و ايتاليا در شرايط برابر با ژاپن به ميدان رفت و در حالى كه 
2 تيم بازى نزديك و پاياپايى را به نمايش گذاشــتند سرانجام اين تيم 
ژاپن بود كه موفق شد با غلبه بر تيم كشورمان صعود كند و سروقامتان 

ايران وداع تلخى را با المپيك داشتند.
تيم ملى ايران دست هاى نخست و سوم را پيروز شد و در دست هاى 

دوم، چهارم و پنجم بازى را واگذار كرد و حذف شد.

ناكامى كشتى فرنگى در روز نخست
مسابقات كشتى فرنگى المپيك با ناكامى كشتى گيران ايرانى آغاز شد.

روز گذشــته در نخستين روز مسابقات كشتى فرنگى المپيك توكيو 2 
كشــتى گير كشورمان در اوزان 60 و 130 كيلوگرم به ميدان رفتند كه با 

شكست برابر حريفان خود كاروان كشورمان را نااميد كردند.
در وزن 60 كيلوگــرم عليرضا نجاتى در كشــتى نخســت به مصاف 
كشتى گيرى از ارمنستان رفت و در حالى كه مى توانست اين كشتى گير 

ارمنى را ببرد غافلگير شد و در نهايت كشتى را واگذار كرد.
نجاتى ابتدا از حريف پيش افتاد اما2  بارانداز آرمن ملكيان حريف ارمنى 
را به امتياز 5 رساند كشــتى گير قمى كشورمان در دقايق پايانى تالش 
فراوانى براى جبران امتياز كرد و حتى كشتى را به تساوى 5 بر 5 رساند و 
وقت به آخر رسيد و كشتى گير ارمنى به دليل كسب امتياز درشت برنده 
ميدان شد. اين كشتى گير ارمنى در دور دوم مقابل حريف اوكراينى خود 
شكست خورد تا عمًال نجاتى وداع تلخى را با المپيك داشته باشد و از 

گردونه رقابت ها حذف شد.
اما ديگر كشتى گير كشــورمان امير ميرزازاده در 130 كيلوگرم با قرعه  
سختى روبه رو شد ميرزازاده ابتدا مقابل كشتى گيرى از كره جنوبى قرار 

گرفت و با اقتدار به پيروزى رسيد.
ميــرزاده زاده در دور دوم به مصاف غول كشــتى فرنگى از كوبا رفت، 
ميخــان لوپز دارنده 3 مدال طالى المپيك و 5 مدال طالى جهانى يكى 
از پرافتخارترين كشتى گيران فرنگى در مصاف با كشتى گير كشورمان با 
اقتدار ظاهر شد و با يك سالتو بارانداز و در نهايت 8 بر صفر به پيروزى 
رسيد. كشتى گير كوبايى كه براى مدال چهارم المپيك خيز برداشته در 
كشتى نيمه نهايى حريف قدر خود رضا كاياك از تركيه را شكست داد 

و راهى فينال شد.
 با اين اوصاف ميرزازاده شــانس اين را پيدا كرد تا در جدول بازنده ها 
بخت خود را براى كسب مدال برنز امتحان كند.وامروز بايد در ديدارى 

سخت با رضا كاياك ترك براى كسب مدال بزنز مبارزه كند.
بر همين اساس مراسم وزن كشى اوزان 77 و 97 كيلوگرم كشتى فرنگى 

المپيك توكيو دقايقى پيش با مشخص شدن رقباى ايران پايان يافت.
روز گذشته قرعه كشى اوزان 77 و97 كيلوگرم انجام شد و كشتى گيران 

كشورمان حريفان خود را شناختند.
 براساس اين قرعه«محمدعلى گرايى» دارنده 2 مدال برنز جهان در وزن 
77 كيلوگرم در ديدار نخست با«پنافلورس» از كوبا مبارزه مى كند. وى در 
صورت پيروزى در اين ديدار به مصاف برنده كشتى بوزو استارچويچ 
دارنده مدال برنز اروپا از كرواسى و كاراپت چاليان دارنده 2 برنز قهرمانى 

اروپا و نقره بازى هاى اروپايى از ارمنستان مى رود.
در وزن 97 كيلوگرم نيز محمدهادى ساروى(دارنده طالى قهرمانى آسيا) 
در دور نخست به مصاف آدم بودجلمين از الجزاير مى رود و در صورت 
پيروزى با برنده كايريل ميلوف از بلغارستان(دارنده نقره جهان)  و جنك 

ايلدم از تركيه(دارنده برنز المپيك) خواهد رفت.

صعود 4 تيم به نيمه نهايى فوتبال المپيك
 مرحله يك چهارم نهايى فوتبال مردان المپيك با 4 ديدار دنبال شــد 
و در نهايت 4 تيم برزيل، ژاپن، مكزيك و اســپانيا با غلبه بر حريفان به 
مرحله نيمه نهايى صعود كردند. در ايــن بازى ها تيم ملى فوتبال ژاپن 
برابر نيوزيلند به تساوى بدون گل رسيد، ولى در ضربات پنالتى 4 بر 2

برنده شد. كره جنوبى ديگر نماينده قاره آسيا برابر مكزيك قرار گرفت و 
شكست سختى را متحمل شد و با نتيجه 6 بر 3 باخت تا مكزيك صعود 
كند. برزيل مدافع عنوان قهرمانى نيز توانست با يك گل مصر را شكست 

دهد و اسپانيا با نتيجه 5 بر 2ساحل عاج را از پيش روى برداشت.

از ورزشكاران كبدى كار كبودراهنگ تجليل شد
 كبودرآهنگ- خبرنگار همدان پيام:  هيأ ت كبدى طبق برنامه ريزى انجام شــده قصد 
داشــت از تيم پايه كبودراهنگ كه در المپياد ايرانيان افتخارآفرينى كرده بود قدردانى كند 

كه به دليل شرايط كرونايى اين مراسم به تعويق افتاد.
رئيس هيأت كبدى اســتان همدان گفت رشــته كبدى به عنوان ورزش اول شهرســتان 
كبودراهنگ اســت و افتخارات زيادى را براى شهرستان و استان در مسابقات ملى و بين 

المللى بر مقام آورده است و بايد به آن توجه ويژه اى كرد
سيد مصطفى موسوى ضمن اشاره به اقدامات هيأت در شهرستان كبودراهنگ بيان داشت 
يكى از مهمترين اقدامات هيأت پيگيرى تسريع در روند احداث خانه كبدى كبودراهنگ 
است كه در حال انجام مى باشد و در صورت تخصيص اعتبار به زودى به بهره بردارى 

مى رسد. موسوى خاطرنشان كرد يكى از نيازهاى كبدى كاران كبودراهنگ، داشتن پايگاه 
قهرمانى است و بر اين اساس با هماهنگى رئيس  اداره ورزش و جوانان شهرستان پيگير 
تجهيز محل تمرين كبدى كاران هستيم و اقدامات الزم در اين خصوص صورت گرفته و 

به زودى با تخصيص اعتبار در كميته برنامه ريزى اين مهم انجام خواهد شد.
رئيس هيأت كبدى استان با اشاره به اهميت حضور ورزشكاران در ليگ ستارگان كبدى 
جهان گفت: باتوجه به داشــتن ملى پوشان متعدد در استان همدان با فدراسيون در حال 

رايزنى هستيم تا ورزشكاران استان در ليگ ستارگان حضور يابند.
سيد مصطفى موسوى ضمن اشــاره به قدمت ورزش كبدى در كبودراهنگ بيان داشت 
كبودراهنگ مى تواند به عنوان پايلوت كشــور قرار گيرد زيرا اين شهرســتان همواره در 
سطح اول كشور در رشته كبدى ميباشد و قهرمانان ارزنده اى را به ايران اسالمى معرفى 

نموده است و اميدواريم كه به حق خود در اين رشته دست يابد.
در ادامه  رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان ضمن تبريك عيد سعيد غدير بيان داشت 
در جلســاتى كه با فرماندار شهرستان و مدير كل ورزش و جوانان استان همدان داشتيم 
مبلغ 700 ميليون تومان براى كبدى شهرستان تخصيص داده شده است كه مراحل ادارى 
آن در حال انجام مى باشــد. حسين قراگوزلو با اشاره به محل تمرين ورزشكاران كبدى 
بيان داشــت سالن فعلى كيفيت الزم براى آماده ســازى ورزشكاران را ندارد كه در حال 
رايزنى براى تخصيص اعتبار ويژه جهت تعويض محل تمرين كبدى كاران عزيز هستيم.
ســپس سعيد غفارى عضو تيم ملى كبدى و تيم كبدى استان به نمايندگى از ورزشكاران 
مشكالت آنان را بازگو و از مسئولين خواست تا با پيگيرى هاى الزم نسبت به رفع موانع 

و مشكالت اقدام كنند.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شركت تعاونى مصرف فرهنگيان شهرستان بهار

حميدرضا فرهادى قهرى - رئيس هيأت مديره تعاونى مصرف فرهنگيان شهرستان بهار 

طبق تصميم هيأت مديره جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول 
شركت تعاونى مصرف فرهنگيان شهرستان بهار در ساعت 10 صبح روز شنبه 

مورخ 1400/06/06 در محل فروشگاه واقع در خيابان فرهنگ برگزار مى گردد.
تاريخ  در  مى شود  دعوت  سهام)  (صاحبان  محترم  اعضاى  تمامى  از  لذا 
خود  وكالى  يا  و  رسانند  بهم  حضور  فوق  عمومى  مجمع  در  مقرر  ساعت  و 
از بين اعضا و يا خارج از اعضاء شركت  را با توجه به مفاد اساسنامه، كتباً 
حداكثر تا تاريخ 1400/06/01 معرفى نمايند. در ضمن داوطلبان سمت بازرسى 
به موجب ماده (2) دستورالعمل موظفند حداكثر ظرف يك هفته از انتشار 
آگهى دعوت 1400/06/01 جهت تكميل فرم ثبت نام داوطلبى به اين فروشگاه 

مراجعه فرمايند.
ضمناً به اطالع مى رساند كه به موجب ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع 
عمومى، تعداد آراى وكالتى هر عضو حداكثر 3 رأى و هر شخص غير عضو 
تنها يك رأى خواهد بود و اعضاى متقاضى اعطاى نمايندگى، مى بايست به 
همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ 1400/06/01 در محل فروشگاه فرهنگيان 

را  مجمع  به  ورود  برگه  وكالت،  تاييد  و  هويت  احراز  از  پس  تا  حاضر  بهار 
دريافت نمايند.

دستور جلسه:
1- گزارش كتبى هيأت مديره و بازرس در مورد عملكرد سال 99 

شركت 
2- طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 99

3- طرح و تصويب بودجه و تعيين خط مشى شركت در سال 1400
4- طرح و تصويب تغييرات سرمايه و اعضا

5- طرح و تصويب پاداش هيأت مديره 
و  بانك ها  از  تسهيالت  اخذ  جهت  مديره  هيأت  به  مجوز  دادن   -6

موسسات مالى در سال 1400 
7- انتخابات بازرس 

8- پرداخت بدهى مالياتى سال هاى قبل از ذخيره احتياطى 

تاريخ انتشار: 1400/05/11 آگهى مناقصه عمومى بيمه تكميلى (نوبت اول) به تاريخ 1400/05/04

حسين بابايى - شهردار مالير 

شهردارى مالير در نظر دارد به استناد مجوز شماره 319/ش/5/م - مورخه 
و  پرسنل  تكميلى  بيمه  خدمات  ارائه  شهر  اسالمى  شوراى   1400/04/01
افراد تحت تكفل خود و سازمان هاى (تابعه) حدود (1000 نفر) به شركت ها 
و نمايندگى هاى مجاز بيمه داراى صالحيت از مراجع قانونى واگذار نمايد.
وقت  پايان  تا  حداكثر  را  خود  كتبى  پيشنهادات  مى توانند  متقاضيان  لذا 
تداركات  سامانه  طريق  از  صرفاً  مورخ 1400/05/24  شنبه  يك  روز  ادارى 
نقد  وجه  ريال  مبلغ 700,000,000  همراه  به  الكترونيك)  صورت  (به  دولت 
يا  خزانه  اسناد  و  مالير)  ملى  بانك   0105598672002 حساب   به  (واريز 
بهره بردارى  مجوز  و  معتبر  شناسايى  مدارك  همراه  به  بانكى  ضمانت نامه 
و كپى اساسنامه به همراه آخرين تغييرات و مهر و امضا قرارداد و شرايط 
تماس  شماره  با  اطالعات  كسب  جهت  همچنين  و  نمايند  ارسال  عمومى 
مستقيم 2226061-0813 تماس حاصل نمايند.ضمناً جهت دريافت اسناد 

به سامانه تداركات الكترونيكى دولت مراجعه فرماييد.
ساير مشخصات: 

1- مدت اجراى قرارداد يك سال كامل شمسى مى باشد.
2- تعداد پرسنل تحت پوشش حدود 1000 نفر مى باشد.

3- حجم كار تا 25٪ قابل افزايش مى باشد.
4- هزينه نشر آگهى مناقصه به عهده برنده مى باشد.

5- مهلت اخذ اسناد مناقصه از تاريخ شروع آگهى لغايت ساعت 13 روز 
يك  روز  ساعت 13  اسناد  تحويل  مهلت  و  مورخ 1400/05/13  چهارشنبه 
شنبه مورخ 1400/05/24 به دبيرخانه شهردارى مى باشد و شهردارى در رد 

يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
6- پس از مشخص شدن برنده مناقصه و انعقاد قرارداد سپرده نفرات بعدى 

به آنها مسترد مى گردد.
7- به پيشنهادات مخدوش، مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب 

اثر داده نخواهد شد.
8- مدت اعتبار پيشنهادات از تاريخ بازگشايى 3 ماه مى باشد.

9- تاريخ بازگشايى پاكت هاى واصله در مورخ دوشنبه مورخه 1400/05/25 
رأس ساعت 10 صبح در دفتر كار شهردار مى باشد.

10-پرداخت تمامى كسورات قانونى به عهده برنده مى باشد. 38/ص/98 
(م الف 154)

سليمان رحيمى»
 كميتــه اخــالق فدراســيون فوتبال پس 
از هفته ها تحقيق ســرانجام احــكام خود را 
درخصوص پرونده تبانى در ليگ دســته دوم 

كشور صادر كرد.
هفته پايانــى رقابت هاى فوتبال دســته دوم 
كشــور در گروه دوم با رقم خوردن 3 نتيجه 
غيرمتعارف به پايان رسيد. تيم شهيدقندى يزد 
11بر يك سردار بوكان را گلباران كرد و راهى 
پلى آف شد، شاهين بندرعامرى 6بر يك ميالد 
تهران را شكست داد و شهردارى ماهشهر در 

همدان با 6 گل پاس را مغلوب ساخت.
رقم خوردن اين نتايج شائبه هايى را به وجود 
آورد و كميتــه اخالق با ورود به آن پرونده اى 
را تشــكيل داد و به بررسى ويژه اين 3 بازى 

پرداخت.
ايــن نتايج در حالى رقم خــورد كه در ديدار 
شــهيدقندى و سردار بوكان هر 2 تيم محكوم 
به پيروزى بودند. شــهيدقندى براى صعود و 
ســردار بوكان براى بقا به دنبال كسب 3 امتياز 
بازى بودند، اما اين ديدار در نهايت با برترى 

11بر يك شهيدقندى به پايان رسيد.
اما داســتان شكست 2 تيم ميالد تهران و پاس 
همدان تفاوت داشت هر 2 تيم حضور خود در 
ليگ 2 را قطعى كرده بودند و نتيجه بازى آخر 

در سرنوشت آنها تأثيرى نداشت.
با توجه به اشــرافى كه بــه تيم پاس داريم و 
از نزديــك اخبار اين تيــم را دنبال مى كنيم 
پــاس در بازى هاى آخر با كمبــود بازيكن 
مواجه بود و حتى اين تيم از كميته مسابقات 
خواســته بود به دليل كمبود بازيكن در بازى 
آخر حاضر نشود كه با مخالفت روبه رو شد. 
پاس به دليل انجام نــدادن تعهدات مالى در 
ايــن فصل موجب جدايى چنــد بازيكن در 
نيم فصل و قهر ديگر بازيكنان غيربومى شــد 
به طورى كه در 2 بازى آخر كه پاس 10گل 
پذيرفت بازيكنان در روز مسابقه به تيم اضافه 
مى شدند و باخت هاى سنگين اين تيم دور از 
تصور نبود احكام صادره كميته اخالق براى 
پاس بسيار سخت گيرانه بود. كميته اخالق 2

تيم شهيد قندى يزد و سردار بوكان را به يك 
رده پايين تر جريمه كرد. قندى راهى دســته 
سوم شــد و ســردار نيز بايد در رقابت هاى 
استانى بازى كند، همچنين مديران 2 تيم نيز 
با جرايم ســنگين مالى و محروميت طوالنى 
محكوم شدند، اما 3 تيم شاهين بندرعامرى، 
شهردارى ماهشهر و پاس همدان نيز به كسر 
6 امتياز در فصــل جارى و 6 امتياز منفى در 
فصل آينده محكوم شــدند و حتى 3 بازيكن 
پــاس نيز به محروميت يك ســاله و جريمه 

500 ميليون ريالى محكوم شدند.
در تيم پــاس بازيكنانى انگ تبانى گرفتند كه 
اصًال در اين وادى نيستند. امين كاشفى مدافع با 
تعصب بومى همدان كه على رغم مصدوميت 
و تنها به خاطر كمبود بازيكن راهى ميدان شد 
و يا سروش حيدرى كمتر در تركيب تيم قرار 
مى گرفت و شديدترين جريمه را بايد بپذيرد.

فدراسيون به تيم هاى خاطى يك هفته فرصت 
داده تا اليحــه دفاعى خود را به كميته اخالق 
ارســال كنند و اميد مى رود كه پاس با دفاع از 
حيثيت خود و بازيكنــان، اين اليحه را براى 
شكســتن رأى كميته اخالق با استخدام يك 

وكيل باتجربه ارائه دهد.
همچنيــن با توجــه به آراى صــادره، كميته 
اخالق تيم نيروى زمينــى تيم پنجم ليگ را 
بــراى بازى در پلى آف مقابل ويســتاتوربين 
انتخــاب كــرد و اكنون ســربازان جوان كه 
شــانس به آنها روى آورده ايــن فرصت را 
دارند كه تيــرى در تاريكى رهــا كنند و به 
مصاف ويســتاتوربين تهران بروند تا شايد به 

ليگ يك صعود كنند.
مديرروابط عمومى و رســانه اى باشگاه پاس 
با اعالم تعجــب از آراى صادره در خصوص 
پاس در گفت وگوى اختصاصى با خبرنگار ما 
صدور اين احكام را ناعادالنه دانست و كميته 

اخالق را به نداشــتن مــدرك و صدور آرا بر 
مبناى بارى به هر جهت محكوم كرد.

محمد حسامى با اشاره به محكوميت پاس در 
بازى با شهردارى ماهشهر گفت: اگر 2 تيم به 
خاطر تبانى محكوم به كســر 6 امتياز در اين 
فصل و 6 امتياز در فصل آينده و مبلغ 5 ميليارد 
ريال جريمه نقدى شدند؛ يعنى كميته اخالق 
به اين نتيجه رســيده است كه اين 2 تيم تبانى 
كرده اند . حال جاى پرســش است، اگر بين 2

تيم پاس و شهردارى ماهشهر تبانى اتفاق افتاده 
چرا از مسئوالن2 تيم پاس همدان و شهردارى 
ماهشــهر كسى محروم نشــده است؛ باالخره 
بايد تماســى بين 2 مسئول اعم از مديرعامل، 
سرپرست يا سرمربى اتفاق افتاده باشد و بايد 
پولى در اين ميان ردوبدل شده باشد، اما كسى 
از مســئوالن 2 تيم محروم نشده چون عمًال 

سندى براى اثبات تبانى وجود نداشته است.
وى با اشــاره به اينكه در بازى آخر تيم پاس 
با 7 بازيكن سهميه اميد و جوانان پا به ميدان 
مســابقه گذاشته اســت بيان كرد: بسيارى از 
بازيكنــان اصلى تيــم به خاطــر اعتراض به 
دريافت نكردن مطالبات خــود در اين بازى 
شــركت نكردند و كل تيم نيز 6 هفته تمرين 
نكــرده بــود و ايــن 3 بازيكن نيز بــه دليل 
مصدوميت شــرايط حضــور در اين ديدار را 
نداشــتند، ولى چون بازيكــن جايگزين نبود 

مجبور به بازى شدند.
حســامى با اشــاره به اينكه به دليل نداشتن 
بازيكن قصد حضور در اين بازى را نداشتيم، 
اما سازمان ليگ ما را مجبور به حضور در اين 
ديدار كرد، افــزود: بازيكنانى كه از تيم پاس 
محروم شدند جزو بااخالق ترين بازيكنان پاس 
بودند و بى ترديد با توجه به شناختى كه جامعه 
فوتبال همدان از اين بازيكنان دارند حاضرند 
براى سالمت رفتارى و اخالقى اين بازيكنان 

شهادت بدهند.
وى بيان كرد: باشگاه پاس به اين رأى معترض 
اســت و حتماً با ارائه يك اليحــه دفاعى از 

حقوق باشگاه و بازيكنان دفاع مى كند.
■ با تمام اين تفاســير تــالش براى ليگ برتر 
دســته اول و دوم و حتى در عرصه ورزش و 
ســهم گيرى از آبروى استان با هرگونه تالش 
در نهايــت در صورت بود و نبود تبانى به نام 
تالش براى بقا تعبير شده و اين آبروى فوتبال 
و ورزش اســتان اســت كه حاال مستمسك 
برخى ها شــده اســت تا نان و نامى را براى 
خود دســت و پا كنند! اى كاش اين بقا براى 
جلوگيرى از ســقوط بود نه براى بقاى نان و 

آب برخى ها.

فدراسيون فوتبال آخرين قهرمان آسيا را محكوم كرد

تبانى پاس براى بقا!

احكام كميته اخالق در خصوص تبانى
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 اين روزها حال و روزش خوب نيست. مكانى كه مى توانست هويت شهر را به تماشا بكشد اكنون به 
محل تجمع معتادان تبديل شــده و روز به روز مخروبه تر مى شود. اين بناى ارزشمند كه روزگارى شكوه 
خود را به رخ رهگذران مى كشيده و محمل امن بسيارى از مسافران بوده سال هاست در انزوا بسر مى برد 

و گوشه نشين شده است.
كاروانســراى زغالى ها كه در ميدان مفتح و در پاى تپه مصلى قرار گرفته در تملك دانشــگاه بوعلى سينا 
اســت و در سال 1382 به ثبت ملى رسيده، اما بيشتر به مكانى شبيه است كه فراموش شده و اثرى كه با 
وجود قرارگيرى در مركز شــهر مى تواند جزو بهترين گزينه ها براى رونق گردشگرى باشد رو به نابودى 
اســت. به بهانه وضعيت نه چندان خوب كاروانسراى زغالى ها پاى صحبت هاى متوليان نگهدارى از اين 

بناى تاريخى نشسته ايم.
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فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

تبديل برق و شن به پنل هاى خورشيدى!
 دســتگاه جديدى به نام "تراباكس"(Terrabox) قادر اســت 
الكتريســيته و شن و ماسه را به صفحات خورشيدى تبديل كند. اين 
دستگاه با تغييرات آب وهوايى مبارزه مى كند و مى تواند روزى به ماه، 

مريخ و فراتر از آن ارسال شود.
 Maana)"به گزارش آى اى، يك اســتارتاپ به نام "مانا الكتريك
Electric) مســتقر در لوكزامبورگ با هدف ارســال جعبه هايى به 
شكل انبارهاى فلزى به بيابان هاى زمين كه قادر به ساخت صفحات 
خورشــيدى با استفاده از برق، شن و ماسه هستند، به كمك مبارزه با 
تغييرات آب وهوايى مى آيد. اگر همه چيز طبق برنامه پيش برود، اين 
شركت اميدوار است با ارسال جعبه هاى خود به ماه، مريخ و فراتر از 

آن به نيازهاى انرژى مستعمرات فضايى آينده كمك كند.

توربين جزر و مدى 680 تنى 
براى توليد انرژى پاك

 يك شركت اســكاتلندى موفق به ساخت يك توربين غول پيكر 
كشندى يا جزر و مدى با وزن بيش از 680 تن شده است كه توانايى 
بااليى براى توليد انرژى پاك دارد و ناوگانى از اين توربين ها بزودى 

در دسترس قرار مى گيرد.
بــه گــزارش ايســنا، عرصــه نوپــاى توربين هــاى جريانــى كشــندى 
ــادى داشــته اســت و  ــه تازگــى پيشــرفت زي ــدى ب ــا جــزر و م ي
 Orbital)"شــركت مهندســى اســكاتلندى "اوربيتــال ماريــن پــاور
ــزر و  ــن ج ــك توربي ــاخت ي ــه س ــق ب Marine Power) موف
مــدى 680 تنــى بــه نــام "O٢" شــده اســت كــه توليــد و ارســال 

نيــرو بــه شــبكه بــرق را آغــاز كــرده اســت.

تصويرى از كهكشانى سه گانه
 از اطلس كهكشان هاى عجيب

 كهكشانى سه گانه در مركز تصويرى ثبت شده توسط تلسكوپ 
فضايى هابل قابل رؤيت است.

بــه گــزارش هابــل،  در ايــن تصويــر كشــش گرانشــى ميــان ايــن 
 Arp)195 كهكشــان ها ثبــت شــده اســت. ايــن منظومــه كــه آرپ
ــرد  ــرار مى گي ــب ق ــان هاى عجي ــس كهكش ــام دارد در اطل 195) ن
ــب و  ــان هاى عجي ــى از كهكش ــان دهنده  برخ ــه نش ــتى ك فهرس

ــت. ــان اس ــگفت انگيز در جه ش
برنامه  زمانى مشــاهدات هابل توسط الگوريتم هاى رايانه اى تعيين 
مى شــود. چنين تصاويرى عالوه بر زيبايى به يافتن اهدافى براى 

رصد در آينده توسط تلسكوپ فضايى جيمزوب كمك مى كند.

كشف يك كليد مولكولى كه مى تواند 
چاقى را درمان كند

 يك گروه چندرشته اى از پژوهشگران در بررسى جديدى، نوعى كليد 
مولكولى را كشــف كرده اند كه شــايد بتواند به درمان چاقى كمك كند. 
به گزارش نيوزوايز، چاقى كه با مشكالت جدى مانند سرطان، ديابت و 
بيمارى هاى قلبى عروقى در ارتباط است، بيش از يك سوم بزرگساالن آمريكا 
را تحت تأثير قرار مى دهد. در حال حاضر، تعداد مداخالت درمانى ايمن و 
مؤثر براى بيماران مبتال به چاقى، بسيار كم است. يك گروه چندرشته اى از 
پژوهشگران در بررسى جديدى نشان داده اند كه يك مولكول تنظيم كننده 
سوخت وساز موسوم به "Them١"، با متوقف كردن دسترسى به منبع 
سوخت، از سوخت وساز چربى در سلول ها پيشگيرى مى كند. شايد نتايج 

اين پژوهش، به ارائه درمان جديدى براى چاقى كمك كند.

ميكروب هايى كه غذاى آينده جهان را 
تأمين مى كنند!

 يك گروه بين المللى از پژوهشگران در بررسى مشتركى نشان داده اند 
كه پروتئين هاى ميكروبى مبتنى بر انرژى خورشيدى مى توانند در آينده 
به تأمين غذا كمك كنند.به گزارش نيوزبريك، ميكروب ها نقش مهمى 
در غذاها و نوشــيدنى هاى ما بر عهده دارند، اما تأثير آنها بر تغذيه ما 
بزودى ممكن است اهميت بيشترى پيدا كند. جهان با چالش هاى رو 
به افزايش در زمينه غذا روبه رو است. اگر نياز به غذا فقط با كشاورزى 
معمولى تأمين شود، هزينه بااليى به همراه خواهد داشت و استفاده از 
پنل هاى خورشيدى براى توليد پروتئين هاى ميكروبى كه نه تنها از نظر 
پروتئين، بلكه از نظر ساير مواد مغذى نيز غنى هستند، روشى پايدارتر، 

كارآمدتر و سازگارتر با محيط زيست خواهد بود.

جالل ستارى از دنيا رفت

 جالل ستارى، نويســنده، پژوهشگر، مترجم و 
اسطوره شناس در سن 90 سالگى درگذشت.

وى حوالى ساعت 5 عصر، نهم مردادماه درگذشت. 
جالل ستارى سال 1310 در رشت متولد شد. وى 
نويسنده، پژوهشــگر، مترجم و اسطوره شناس بود 
كه در سوئيس تحصيل كرد و دكترا گرفت. ستارى 
بيش از 100كتــاب در زمينه هاى افسانه شناســى، 
ادبيات نمايشى و نقد فرهنگى در بيش از 60 سال 
تأليف و ترجمه كرد. وى همچنين نشان شواليه هنر 

و ادب را از دولت فرانسه دريافت كرده بود.
از آثار وى مى توان به«جان هاى آشــنا»، «افســون 
شهرزاد»، «پژوهشى در اسطوره گيلگمش و افسانه 
اسكندر»، «آيين و اســطوره در تئاتر»، «نمايش در 
شــرق» و ترجمه هايى مثل«اســطوره هاى عشق»، 
«دانش اساطير»، «تأثير ســينما در كودك ونوجوان» 

و... اشاره كرد. 
علت درگذشــت ستارى ســكته مغزى اعالم شد. 
وى دانش آموز رتبه  اولى دارالفنون بود، در سوييس 
تحصيل كرد و دكترا گرفت. به مدت 13ســال، از 
ســال 1951 تا 1963 ميالدى(همزمان با دوره ملى 
شــدن صنعت نفت در ايران) در اين كشــور بود. 
آن دوران و ماجــراى اعزام خــود به آنجا را چنين 
روايــت مى كند:«ُخب من در دبيرســتان دارالفنون 
درس خواندم و جزء محصلين اعزامى به فرانســه 
بــودم؛ يعنى نخســتين دوره  بعد از رضاشــاه بود. 
در سال 1328، 19ســالم بود، امتحان سختى براى 
اعزام محصل بود. من هم قبول شدم. در ابتدا هيچ 
تصورى در اين باره نداشــتم. به آنجا رفتم و صحنه  
وســيعى از فرهنگ وادب پيش  رويم گشــوده شد. 
به ســوييس رفتم. جزء محصلين اعزامى بودم كه 
براى رشــته  تعليم وتربيت اعزام مى شدند و جمعى 
را هم بــراى فراگيرى طب اعزام كردند؛ از آنجايى 
كه ديپلم ادبى داشــتم، براى گرايش تعليم وتربيت 
اعزام شــدم. اين مقوله مرا با دنيايى از فرهنگ آشنا 
كرد. اين پهنه  وسيع به خاطرم خطور هم نمى كرد. 
وى از خود بيش از 90 جلــد كتاب در زمينه هاى 
افسانه شناســى، ادبيات نمايشــى و نقد فرهنگى با 
ترجمه به جاى گذاشــته اســت كه برخى از آنها 
جزء آثار مرجع و شاخص در زمينه هاى تخصصى 
خود به شــمار مى آيند. حدود 16ســال پيش، در 
ســال 1384 بود كه به پاس عمرى تالش فرهنگى 
نشان«شواليه» ادب وهنر فرانسه به ستارى اعطا شد.

وى چند ســال پيش از خواندن غزل خداحافظى، 
روايت عمرش را به قلم ناصــر فكوهى خواندنى 
كرد؛ كتــاب خاطرات وى با نام«گفت وگو با جالل 
ستارى» در ســال 1394 منتشر شد. بخشى از اين 
روايت با سد سانسور مواجه شده بود كه اين چهره 
فرهنگى درباره آن گفته بود: «تنها بخش محدودى 
از آن از ســوى اداره كتاب وزارت فرهنگ وارشاد 
اســالمى مميزى شده كه به كتاب ضربه نزده است 
و تقريبًا همه موضوعاتى كه مى خواســتم در كتاب 

باشد، باقى مانده  است.»

تمديد مهلت ارسال آثار به چهاردهمين 
جشنواره كارآفرينان برتر تا 22 مردادماه

 مديــركل دفتــر تســهيالت و كارآفرينــى وزارت ميراث فرهنگى،  
گردشگرى و صنايع دســتى از تمديد مهلت ارسال آثار به چهاردهمين 

جشنواره ملى كارآفرينان برتر سال 1399، تا 22 مردادماه1400 خبر داد.
به  گزارش ميراث آريا، جلســه بررســى فرايند برگــزارى چهاردهمين 
جشــنواره كارآفرينان برتر سال 1399 با حضور محمدحسين عسگرپور 
مديركل دفتر تسهيالت و كارآفرينى، زاهد شفيعى مديركل دفتر مطالعات، 
آموزش و برنامه ريزى گردشــگرى و محمدحسين دهقانى معاون دفتر 
حمايت از توليد معاونت صنايع دستى وزارت ميراث فرهنگى،  گردشگرى 
و صنايع دســتى همچنين رحيم ســرهنگى مديركل دفتر توســعه امور 
كارآفرينان و بهره ورى نيروى كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى نهم 
مردادماه در وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى برگزار شد.
690نفر از حوزه صنايع دستى و گردشگرى ثبت نام كرده اند

محمدحسين عســگرپور گفت: در اين جلســه درخصوص چگونگى 
داورى و انتخاب داورها براى چهاردهمين جشنواره ملى كارآفرينان برتر 
ســال 1399 پرســش هايى مطرح و پس از بررسى قرار شد از تجربيات 
سال هاى گذشته كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى استفاده شود تا 

حداكثر دقت براى انتخاب كارآفرينان برتر انجام شود.
وى افزود: پرســش هاى مطرح شده براى ما بسيار مهم است و روى اين 
موضوع كار كارشناسى انجام مى شود تا انتخاب خوبى براى اين جشنواره 

داشته باشيم.
عســگرپور بيان كرد: تاكنون 690 نفر در اين جشنواره ثبت نام كردند، در 
حوزه صنايع دســتى 453 نفر و در حوزه گردشگرى 237 نفر، همچنين 

تمام استان ها درگير جشنواره هستند.
مديركل دفتر تســهيالت و كارآفرينى گفت: مقرر شــد تا آثارى كه به 
جشنواره ارسال مى شود توسط داور استانى، داور تخصصى حوزه و داور 

كارآفرين مورد ارزشيابى قرار بگيرد.
 با نظام ارزش گذارى بازار گردشگرى درجه بندى مى شود

زاهد شفيعى بيان كرد: طرح برند گردشــگرى جمهورى اسالمى ايران 
مأموريت آن متمايزســازى محصول گردشگرى ايران بود. در فاز يك به 
هويت بصرى و كالمى رسيديم تا بتواند محصول گردشگرى جمهورى 
اســالمى ايران را عرضه كنــد. در فاز دوم نيز استانداردســازى زنجيره 
محصوالت و خدمات گردشگرى كشور كه منجر به تصويب آيين نامه در 
هيأت دولت شد، اين آيين نامه كمك مى كند بتوانيم برند ملى را حمايت 

كنيم، كه كار ارزشمندى است.
مديركل دفتــر مطالعات، آموزش و برنامه ريزى گردشــگرى افزود: در 
بخش ارزشيابى نظام گردشگرى چالش اساسى داريم، متأسفانه ساختار 
ارزش گذارى مان دولتى و ادارى بوده است. اما رويكردى را كه ما ايجاد 
كرديم، اين بود كه مأموريت برند اين است كه نظام ارزشيابى ما به سمت 
بازار برود تا بازار آن را درجه بندى كند و خروجى اين جشنواره در امتداد 

طرح برند باشد تا ارتقاى كيفيت خدمات را داشته باشيم.
محمدحســين دهقانى بيان كرد: ســنجش هاى تخصصى بايد براى اين 

جشنواره داشته باشيم تا ارزيابى دقيقى انجام شود.
 تجارى سازى محصوالت صنايع دستى در دولت يازدهم و 

دوازدهم
وى گفت: صنايع دستى با جامعه هدف گسترده رو به رو است. برگزارى 
چنين جشنواره  ارزشمندى مى تواند اقدام شايسته اى باشد براى اينكه با 

يك تحول جديد در حوزه صنايع دستى روبه رو باشيم.
معاون دفتر حمايت از توليد معاونت صنايع دستى وزارت ميراث فرهنگى 
افزود: حدود 295رشــته صنايع دستى در سطح كشــور داريم كه تنوع 
محصوالت را به دنبال دارد. شاهد تحول در رويكرد سنتى صنايع دستى 
هســتيم. از جمله اتفاقات خوبى كه در معاونت صنايع دستى افتاده است 
تجارى سازى محصوالت صنايع دستى در دولت يازدهم و دوازدهم است. 
كارآفرينان خوب و تأثيرگذارى در رشته هاى مختلف صنايع دستى وجود 

دارند.
دهقانى بيان كرد: در سال هاى گذشته اقدامات زيادى در خصوص ترويج 
صنايع دستى انجام شــده و نگاه ما بيشتر تأكيد بر كيفيت بوده است. در 
حوزه صنايع دستى با توجه به تنوع رشته ها، نحوه سنجش آثار كارآفرينان 
صنايع دستى براى ما بســيار حايز اهميت است تا بتوانيم به شكل كامًال 

تخصصى اين ارزشيابى را انجام دهيم.
 وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى پيشرو 

در كارآفرينى
مديركل دفتر توســعه امور كارآفرينان و بهــره ورى نيروى كار وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى  افزود: برگزارى چهاردهمين جشنواره ملى 
كارآفرينان برتــر تجربه خوبى براى ما اســت. وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى جزو نخســتين وزارتخانه هايى است كه در 
بحث كارآفرينان پيشــرو بوده و قبل از تصويب در هيأت دولت به اين 

موضوع هوشمندانه ورود كرده است.
رحيم ســرهنگى گفت: اين مسير را بايد تمام وزارتخانه ها در حوزه هاى 
تخصصى پيش ببرند و در سطح ملى كارآفرينان انتخاب و معرفى بشوند.
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■ حديث:
امام على(ع):

همانا نيكوترين داستان و رساترين پند و سودمندترين يادآورى، كتاب خداوند عزّ وجّل 
است . 

الكافي : ج 8 ص 175 ح 194

روسياهى به زغالى ها نماند!روسياهى به زغالى ها نماند!

رئيس دانشــگاه بوعلى ســينا در اين باره به ايســنا، گفت: در دهه 1350 تصميم گرفته شد دانشگاه بوعلى در 
تپه مصلى احداث شــود كه اين نقشه بعدها تغيير پيدا مى كند و ساختمان آن در جاى فعلى دانشگاه بنا گذاشته 
مى شــود. در آن زمان سازمان زمين و مســكن تعدادى خانه و از جمله اين كاروانسرا را تملك و تعدادى را به 

دانشگاه منتقل مى كند.
 يعقوب محمدى فر افزود: كاروانسرا در سال 1356 توسط سازمان زمين و مسكن خريدارى و در سال 1389 به 

نام دانشگاه بوعلى سند مى خورد و تا قبل از اين سال دانشگاه از تملك اين بنا بى خبر بوده است. 
وى با اشاره به اينكه كاوانسرا در سال 1382 با شماره 5694 ثبت ملى شده است، بيان كرد: اين بنا يك اثر تاريخى 
است و ميراث فرهنگى بايد در سال هاى گذشته كارهايى براى آن انجام مى داد كه البته كارهاى موقتى مانند برخى 

مرمت ها انجام شده است. 
محمدى فر قدمت اين بنا را اواخر دوره قاجاريه و اوايل پهلوى دانست و گفت: حدود 5 سال پيش طرح بازسازى 
اين كاروانســرا توسط يكى از اساتيد دانشگاه بوعلى انجام و قرار شد به دنبال سرمايه گذار باشيم، اما مشكالتى 

به وجود آمد.
 پرونده حقوقى معارض قانونى كاروانسرا باز است

اين باستان شناس با بيان اينكه يك معارض قانونى در اين محل وجود دارد و هنوز پرونده حقوقى اش باز است، 
افزود: شــخصى كه كارگاه نجارى در آنجا دارد ادعا مى كند ســرقفلى اين مكان را دارد، بنابراين صاحب اصلى 

كاروانسرا كه دانشگاه بوعلى است نيز مشكالتى دارد.
وى گفت: اگر بخش خصوصى هم بخواهد مشاركت كند با مشكل مواجه مى شود، بنابراين اين مشكل قانونى 
بايد حل شــود و اگر مديريت اســتان روى اين موضوع حساسيت دارد بايد دستگاه هاى ذى ربط كمك كنند تا 

برطرف شود. 
 معارض حقوقى مانع جدى ورود بخش خصوصى به اين بنا است

محمدى فــر افزود: در اين دوران در كارگروه واگذارى امالك كارهايى انجام شــد و چند جلســه با ســازمان 
برنامه وبودجه اســتان و اســتاندارى تشكيل شد كه طبق آن قرار بود كاروانســرا واگذار شود، اما مسأله قانونى 
و معارض خصوصى كه وجود داشــت مانع از اين اتفاق شــد، بنابراين مسأله معارض مانع جدى ورود بخش 

خصوصى درباره اين بناست.
 اين مدرس دانشــگاه در ادامه بيان كرد: دانشــگاه بوعلى پروژه هاى زيادى دارد كه در شــرايط اقتصادى فعلى 
نيمه كاره باقى مانده و اينكه بتواند يك پروژه جدا براى كاروانسرا تعريف كند امكان قانونى ندارد، اما اعالم آمادگى 

مى كند كه حاضر است اين بنا را به بخش خصوصى بسپارد.
وى با اشاه به اينكه طرح بازسازى كاروانسراى زغالى ها مورد تأييد استان است و بايد در وزارتخانه ميراث فرهنگى 

نهايى شود، گفت: دانشگاه از اينكه بنا را به صورت مشاركتى يا كامل واگذار كند استقبال مى كند.
رئيس دانشگاه بوعلى سينا با اشاره به اينكه در اين راستا صحبت هايى هم با سرمايه گذارى شهردارى شد، اما به 
نتيجه نرسيد، افزود: مشكالت و حواشى اين بنا را مى پذيريم و اميدواريم حساسيت هاى ايجاد شده درباره بنا در 
راستاى حل مسأله باشد، عالوه بر اين دانشگاه آماده هرگونه همكارى با دستگاه هاى مرتبط براى حل مشكل اين 

مكان است و قبًال هم اعالم كرده  است.

 اعتبارى كه به بناها تعلق مى گيرد
 كافى نيست

معــاون ميراث فرهنگــى اداره كل ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى استان همدان نيز افزود: 
تعداد بناها و آثار واجد ارزش تاريخى در اســتان 
بسيار زياد است و متأســفانه اعتبارى كه به بناها 

تزريق مى شود كافى نيست.
ســيده  مريم مختارى موســوى گفــت: در اداره 
ميراث فرهنگى در ابتداى هر ســال مالى اولويت 
مربــوط به آثارى اســت كــه در مالكيت ميراث 
اســت، پــس از آن اولويت با اماكنى اســت كه 
شــرايط اضطرارى و پرخطر دارنــد و در مرحله 
آخــر اولويت بــا  آثارى كــه مالكيــت غير از 

ميراث فرهنگى دارند.
وى افــزود: در مورد بناهايى كــه مالكيت آنها با 
ميراث فرهنگى نيســت ابتدا جلسات و مذاكراتى 
را بــا مالكان داريم و از آنها مى خواهيم در مرمت 
مشاركت كنند، اين راســتا تفاهم نامه مشاركت با 
مالــكان بخش خصوصى تنظيــم و پس از انعقاد 
به وزارتخانه ارســال شده و به نام آنها تخصيص 

اعتبار داده مى شود.
مختارى موسوى با بيان اينكه اين اعتبار چشمگير 
نيست اما ميراث مى تواند كارهاى اضطرارى را با 
آن انجام دهد، بيان كرد: از دانشگاه بوعلى دعوت 
مى كنيم در جلســات ما حضور پيــدا كنند و اين 
تفاهم نامــه را منعقد كند تا ميراث فرهنگى جدا از 

كسب اعتبارات استانى براى اين بنا از اين بند نيز 
استفاده كند.

زغالى ها  ازكاروانسراى  زيادى  قسمت   
را از دست داده ايم

وى با اشــاره به اينكه متأســفانه قسمت زيادى 
از كاروانســراى  زغالى ها را از دســت داده ايم، 
گفت: اين بنا با توجه به مستندات موجود نياز به 
بازسازى دارد، همچنين قسمت هاى قديمى آن به 
مرمت نياز دارد و دانشــگاه بايد مشاركت كرده و 
به صورت فصل به فصل و با برنامه ريزى كار كند.
اداره كل  ميراث فرهنگــى  معــاون  گفتــه  بــه 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى استان 
همدان وقتى اثرى وارد فهرســت آثار ملى كشور 

مى شود مشــمول قوانينى اســت، از طرفى چنين 
آثارى ارزش ملى دارند و وقتى اثرى ثبت اثر ملى 
مى شود بايد بحث كالن را ببينيم و اگر دچار آسيب 

شد ورود پيدا كنيم.
دانشــگاه  ســوى  به  يارى  دســت   

بوعلى سينا دراز مى كنيم
مختارى موســوى با اشاره به اينكه دست يارى به 
سوى دانشگاه بوعلى سينا دراز مى كنيم كه درباره 
كاروانســراى زغالى هــا ورود پيدا كنــد، افزود: 
ميراث فرهنگى همدان سال 1398 قراردادى براى 
مرمت بخش قديمى و پاكسازى آوارهايى كه در 
اين بنا به وجود آمده بود با رقم ريالى 100ميليون 

تومان منعقد كرد و اين اقدامات را انجام داد.

 حضور سرمايه گذار با مشكل مواجه است
مدير پروژه طرح بازسازى كاروانسراى زغالى ها نيز 
گفت: حدود 5 ســال قبل دانشگاه بايد درباره اين 
بنا تصميم گيرى مى كرد، بنابراين قرار شد طرحى را 
تهيه كرده و در اختيار بخش خصوصى قرار دهد. 
در آن زمان ابتدا بحث فروش كاروانســرا مطرح و 
مقرر شد كاروانسرا به دانشــگاه علمى، كاربردى 
واگذار شــود و پس از مرمت از زمين ها يا پول به 
دانشگاه بوعلى سينا داده شود و در اصل معاوضه اى 
صورت گيرد، اما دوباره مطرح شــد امكان فروش 

بنا وجود ندارد.
صاحــب محمديان منصور افزود: پــس از آن قرار 
شد دانشــگاه با بخش خصوصى مشــاركت كند 
اما مســائل حقوقى به وجود آمد و از طرف ديگر 
مباحث اقتصادى مطرح شد و حضور سرمايه گذار با 

مشكالت اقتصادى مواجه شد.
وى درباره طرح تهيه شــده گفت: طــرح ابتدايى 
مجتمع گردشــگرى شــامل بازارچه صنايع دستى، 
مجموعه اقامتى و ســفره خانه بــود كه براى بخش 
خصوصى جذاب باشــد، بنابراين يك طرح مرمت 
و طرح كاربردى تهيه شــد و مجوزهاى اوليه آن در 
جلسات اوليه شوراى فنى گرفته شد تا پس از آن به 

بخش خصوصى واگذار شود.
به گفته محمديان منصور قيمت كاروانسرا در آن زمان 
حــدود 3 ميليارد تومان بود كــه بر اثر تغيير قيمت  
سال هاى اخير با قيمت هاى باالترى مطرح شد و با 

اين حساب ديگر بخش خصوصى وجود نداشت. 
 بنا به شخص متخصص واگذار شود

اين مدرس دانشــگاه بوعلى ســينا در ادامه افزود: 
دانشــگاه يك نهاد آموزشى است و نمى تواند وقت 
و انــرژى خود را پاى مرمــت و كارهاى اقتصادى 
بگذارد و بهتر است كه اين بنا به كسى واگذار شود 
كه در اين زمينه تخصص دارد.وى گفت: ســازمان 
برنامه وبودجه بيان كرد با اســتفاده از بند قانونى، 2
ميليــارد تومان براى مرمت به دانشــگاه مى دهد و 
دانشــگاه بايد بنا را در اختيار بخش خصوصى قرار 
دهد، اما باز هم به دليل هزينه باال، بخش خصوصى 

براى سرمايه گذارى رغبت نشان نداد.
محمديان منصور به مشكالت حقوقى بنا اشاره كرد 

و افزود: اين شــخص حدود 30 سال است كه حق 
كسب و پيشه در اين مكان دارد و بايد راضى شود، 
از طرف ديگر اين پيچيدگى ها موجب مى شــود بنا 
روز به روز مخروبه تر شده و معضالتى مانند بحث 
معتادان و ايجاد فضاى ناامن در وســط شهر مطرح 

شود.
 بهترين كار فروختن بناست

به عقيده عضو هيأت علمى دانشــگاه بوعلى ســينا، 
بهترين پيشــنهاد براى بناهاى اين چنينى فروختن 
آن اســت و از آنجا كه مالكيت آن كامًال آزاد است 
هيچ مشكلى متوجه خريدار نيست و تنها فرقش با 
بناهاى ديگر اين اســت كه به دليل قرار گرفتن در 
فهرست آثار ملى تغييرات و تعميرات بايد زيرنظر 

ميراث فرهنگى انجام شود.
وى در ادامــه بــا اشــاره به اينكــه در حال حاضر 
دستگاه هاى دولتى بناهاى زيادى در اختيار دارند كه 
نه مى تواننــد كارى با آنها بكنند و نه مى توانند آنها 
را بفروشند، گفت: اين دستگاه ها انگيزه بهره بردارى 
اقتصادى از اين بناها ندارند چون توجيهى براى اين 
كار ندارنــد، بنابراين بايد در اختيار فضاهايى مانند 
بازار و ســفره خانه قرار بگيرند كه توجيه اقتصادى 

داشته باشد.
 به قوانين محكمى براى حفظ آثار تاريخى 

نياز داريم
محمديان منصــور افــزود: ميراث فرهنگى بناهاى 
تاريخى را ثبت ملى كرده و آنها را حفظ مى كند اما 
اين به تنهايى كافى نيست، در اين رابطه به قوانين 
محكمى نياز داريم كه در راستاى رونق بناهاى اين 
چنينى باشد، بنابراين صرف نگهداشت آنها كارى 
نمى كنند چراكه رونق اقتصــادى ندارند و روز به 
روز تخريب مى شــوند. پس از ثبت بايد ادارات و 
شــهردارى ملزم به خريد آنها با قيمت هاى خوب 
باشند و بعد در اختيار بخش خصوصى بگذارند و 
بنابراين بايد قوانينى بر اينها حاكم شود كه توجيه 
اقتصادى و جذابيت ســرمايه گذارى پيدا كنند و تا 
وقتى اين اتفاق نيفتد با صرف ثبت هيچ كار مثبتى 

صورت نمى گيرد.
 ميراث فرهنگى با ثبت ملى، حق مالك را 

سلب مى كند
وى با اشــاره به اينكه اين گونــه قوانين در تمام 
كشــورها وجود دارد و كشــور ما نيز بايد پس از 
ســال ها تأخير در اين راســتا گام بــردارد، گفت: 
بناهايى كه داراى ارزش تاريخى هســتند و جزو 
هويت ما محسوب مى شوند بايد نگهدارى شوند. 
ميراث فرهنگى اين بناها را ثبت مى كند، اما با ادامه 
مســير كارى ندارد، بنابراين حق زيادى را از مالك 

سلب مى كند.
 مدير پروژه طرح بازســازى كاروانسراى زغالى ها 
افزود: طبق روش احقاق حقوق مالكان به جاى حقى 
كه از مالك گرفته شده چيز ديگرى مانند مشوق هاى 
اقتصادى و يا امتيازات و حقوقى بايد در اختيارش 
گذاشته شود كه ملك ارزش سرمايه گذارى پيدا كند 

و مالك هم متضرر نشود.
محمديان منصور گفت: اما وقتــى به بناها كاربرى 
مى دهند كه درآمدزا نيست مالك بنا را تخريب يا رها 
مى كند. اين مباحث به دليل آشنايى كمتر يا نداشتن 
انگيزه مديران كالنشهرى در طرح هاى جامع ورود 
نكرده، اما به هر حال با تأخير بايد انجام گيرد وگرنه 

بافت تاريخى از بين مى رود.
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