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يادداشت روز
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فصل بيدارى احزاب
 1- به باور بســيارى، احــزاب در ايران 
فصلى هستند و تنها در فصل انتخابات فعال 
بوده و براى پيــروزى در انتخابات، فعاليت 
انجام مى دهند.اين فصلــى بودن انتخابات، 
دليلــى شــده تا احــزاب، تنهــا در بخش 
انتخاب فعال باشند و فرايند پاسخگويى يا 
مطالبه گرى به دليل تعطيلى، اجرايى نشود و با 
خواب احزاب، تعطيل شود.2- بيشتر احزاب 
در انتخابات ها هم فعال نمى شوند و نداشتن 
داوطلب را بهانه مى كنند و حضورى جدى 
در انتخابات ندارند.اين نوع احزاب تنها در 

شرايطى فعال مى شوند...

گزارش
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مديريت پيش از بحران با 
آسيب شناسى دستگاه هاى 

زيرمجموعه 
 بارش بــرف چنــد ميليمتــرى هفته 
گذشــته گردنه برزول را چند ساعتى قفل 
و خودروهاى اين مســير را به صف كرد.با 
وجــود اينكه برف چندانى هم در مســير 
گردنه انباشته نشده بود اما همين يك اليه 
مختصر سبب شد تا خودروها به سختى از 
اين مسير تردد داشــته باشند، آن هم پس 
از شــن ريزى و ماسه پاشــى خودروهاى 
راهدارى! شــهردار برزول از ناتوان بودن 

مديريت شهرى در رفع...

 2020 دســـامبر    23   1442 جمـــادى االول   8   1399 مـــاه  دى   3 چهارشـــنبه  
ــان  ــا  3000 تومـ ــه + نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 3932  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ
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خالى كردن 
جيب مردم 
در قمارخانه هاى 
مجازى

استان در انتظار 
پنجشنبه و جمعه 
برفى

عقاب
 از دام پاس 
گريخت

از كبودراهنگ 
تا پاستور
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رسالت بزرگ ثبت احوال ثبت به موقع و حياتى وقايع روز است
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تقدير و تشكر
 جنـاب آقــاي

عزيزا... يوسفى

شهردارى و شوراى اسالمى 
قروه درگزين

مديركل محترم دفتر فنى 
استاندارى همدان 

كه  جنابعالى  شايسته  و  بجا  انتصاب  بدين وسيله 
بيانگر تعهد و كارآمدى شما مى باشد را صميمانه 
درگاه  از  و  مى نماييم  عرض  تهنيت  و  تبريك 
روزافزونتان  موفقيت  و  سربلندى  متعال  خداوند 

را خواستاريم.
كيوان  آقاى  جناب  ارزنده  خدمات  از  همچنين 
كاظمى مستقيم مديركل محترم سابق دفتر فنى 

استاندارى همدان كمال تقدير و تشكر را داريم.

عز
تقدير و تشكر

 جنـاب آقــاي

 مجيد درويشى

شهردارى و شوراى اسالمى 
قروه درگزين

ممديركل محترم دفتر امور شهرى و 
شوراها استاندارى همدان 

كه  جنابعالى  شايسته  و  بجا  انتصاب  بدين وسيله 
بيانگر تعهد و كارآمدى شما مى باشد را صميمانه 
درگاه  از  و  مى نماييم  عرض  تهنيت  و  تبريك 
روزافزونتان  موفقيت  و  سربلندى  متعال  خداوند 
را خواستاريم. همچنين از خدمات ارزنده جناب 
آقاى حسين جعفرى مديركل محترم سابق دفتر 
كمال  همدان  استاندارى  شوراها  و  شهرى  امور 

تقدير و تشكر را داريم.

 مج

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

 رئيس كميسيون نظارت بازرسى و امور 
ادارى شــوراى شهر همدان در ويژه برنامه 
جشــنواره شــهروندان برگزيده شهر در 
صداوسيماى شــبكه همدان با بيان اينكه 
برگزارى اين جشنواره پس از مدتى وقفه 
به همت شوراى پنجم و شهردارى همدان 
از ســر گرفته شــد، گفت: درحال حاضر 
مراحل ثبت نام داوطلبان براى جشــنواره 

سوم طى مى شود.
على فتحى با تأكيد بر اهميت محالت در 
اداره شهر و اثربخشى آن بر عملكرد مثبت 
مديريت شــهرى عنوان كرد: اگر سرآغاز 
اقدامات مديريت شهرى از محالت باشد 

اثربخشى آن بيشتر خواهد بود.
فتحى افزود: در شوراى پنجم سعى برآن 
بود تا به نظرات شهروندان اهميت بيشترى 
داده شــود و نتيجه آن رسيدگى بيشتر به 
مناطق حاشيه و توانمندسازى آنها بود كه 
مردم خود شاهد اين اتفاقات مثبت در اين 
مناطق بودند. وى تأكيد كرد: در دوره هاى 
محله محورى  مديريت  نيز  شوراها  بعدى 
بايد در همدان ادامه داشــته باشد تا ديگر 

محله محرومى در همدان نباشد.
عضو شوراى اسالمى شهر همدان با بيان 
اينكه به همت شهردار همدان و همكارى 
شورا در اين دوره اتفاقات خوبى در شهر 
همدان رقم خورده است، تصريح كرد: در 
سابقه شهردارى همدان سابقه نداشته است 
كه در يك سال 170 هزار تن آسفالت ريزى 

در سطح شهر انجام شود.
فتحى تأكيد كرد: محله محورى در مباحث 
عمرانى رضايتمندى شهروندان را در پى 

خواهد داشت.

سالم  شــهرى  از  برخوردارى   
و پاكيــزه ارمغــان شــهروندان 

مشاركت جو است 
معاون خدمات شــهرى شهردارى همدان 
نيز در اين باره گفت: داشتن شهرى سالم و 
پاكيزه نيازمند همكارى، مشاركت و تعامل 

شهروندان با مديريت شهرى است.
وحيد على ضمير با بيان اينكه دســتيابى 
به شــهرى عارى از هر آلودگى، نيازمند 
تدوين برنامــه اى جامــع و هدفمند و 
ارتقاى فرهنگ شــهروندى است، اظهار 
كــرد: جشــنواره شــهروندان برگزيده 
در اين راســتا برگزار مى شــود. معاون 
همدان  شــهردارى  شــهرى  خدمــات 
حوزه  در  فرهنگســازى  و  آگاه ســازى 
ســالمت اجتماعى را نياز جامعه امروز 
عنوان كرد.  وى گفت: آشنا كردن هرچه 
بيشــتر كودكان و نوجوانان بــا قوانين 
شــهروندى و اجتماعى، به منظور داشتن 

جامعه اى سالم و ايمن ضرورى است.
معاون خدمات شــهرى شهردارى همدان 
به نقش كليــدى و مهم شــهروندان در 
مديريت شــهرى اشــاره كــرد و گفت: 
شهروندان مســئوليت پذير، اخالق مدار و 
مشاركت جو، شهروندان برگزيده اى هستند 
كه با الگوسازى از آنها در جامعه مى توان 
به رشد فرهنگ شهروندى و همراهى مردم 
با مديريت شــهرى در جهت مشاركت با 

برنامه هاى مديريت شهرى رسيد.
على ضميــر عنوان كــرد: روزانه و به طور 
متوسط 400 تن زباله در شهر همدان توليد 

مى شود.
به گفته وى، توليد پســماند، جابه جايى، 

تفكيك و پــردازش از مبدأ، جمع آورى و 
همچنين تفكيك، پردازش، تغيير و تبديل 
پســماند، چرخه اصلى پسماند را شكل 

مى دهند.
وى عنــوان كــرد: هــر زمــان همراهى 
شهروندان را با مديران شهرى داشتيم مسير 
توسعه و پيشــرفت آسان تر خواهد شد و 
زمانى كه اعتماد متقابل بين شــهروندان و 
مسئوالن ايجاد شود، سطح مشاركت باالتر 

مى رود.
معاون خدمات شــهرى شهردارى همدان 
ادامه داد: اقدامات گســترده اى در فضاى 
سبز در سطح شهر در چند سال اخير انجام 
شده است و بيش از 150 پارك كوچك و 

بزرگ در سطح شهر همدان داريم.
وى گفــت: بيــش از 620 هكتار فضاى 
سبز شهرى در شــهر همدان وجود دارد 
و نگهدارى فضاى سبز اقدام بزرگى است 
كه در جهت كاشت نگهدارى و توسعه آن 
هرساله در فصول مختلف كاشت گياهان 

انجام مى شود.
ستارگانى  برگزيده  شهروندان   

نورانى در آسمان شهر هستند
عضو هيأت علمى دانشــگاه بوعلى سينا 
نيز گفت: تمام شهروندان مانند ستارگانى 
در آســمان صاف و بدون ابر هســتند اما 
شهروندان برگزيده ستارگانى بوده كه در 

ميان همه درخشان تر رخ نمايى مى كنند.
محمدرضا عراقچيان با اشــاره به تفاوت 
شهروند و شهرنشين اظهار كرد: در دايره 
گسترده كلمات ما كلماتى داريم كه در نگاه 
اول بسيار به هم شــبيه هستند اما از نظر 

معنايى كامال با يكديگر متفاوت هستند.

وى افزود: شهروند و شهرنشين نيز در نگاه 
نخســت مانند هم بوده اما از نظر معنايى 
كامال متفاوت هســتند، يك شهرنشــين 
دلبستگى به شهر ندارد اما يك شهروند به 

شهر خود تعلق خاطر دارد.
عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى سينا با 
بيان اينكه گاهى يك فرد با 5 سال اقامت 
هم شــهروند آنجا محســوب نمى شود، 
گفت: داشــتن اقامت در يك شهر به طور 

قطع دلبستگى ايجاد نخواهد كرد.
عراقچيان خاطرنشان كرد: مرحله باالتر از 
شــهروند كه مى توان گفت يك شهروند 
برگزيده اين گونه است، اهل محله و شهر 
بودن است؛ يعنى كســى كه قلبش براى 

كوچه  و پس كوچه هاى شهرش مى تپد.
وى بــا اشــاره بــه برگزارى جشــنواره 
شــهروندان برگزيده بيان كــرد: مديريت 
شــهرى كه همان شــهردارى بــوده يك 
سيستم بسيار پيچيده است كه بيش از 120

سازمان در داخل خود دارد و همه آن را با 
نام شهردارى مى شناسند.

عضو كميته علمى جشــنواره شهروندان 
برگزيده عنوان كرد: شهردارى همدان چند 
سالى است با برگزارى جشنواره شهروندان 
برگزيده مى خواهد شهروندان برتر شهر را 

معرفى كند.
عراقچيان با بيان اينكه شهروندان برگزيده 
مانند ستارگانى درخشان در آسمان صاف 
و بدون ابر هســتند، گفت: براى فردى كه 
مى خواهد تشــخيص دهد در اين گروه 
است يا خير، راه هاى بسيارى وجود دارد 
اول اينكه ببينيم آيا قدم خيرى براى شهر 

برداشته ايم.

اعالم برگزيدگان 
ملى و استانى دهمين 
جشنواره كتابخوانى 

رضوى 
 مديركل كتابخانه هاى عمومى استان 
همدان از برگزارى اختتاميه جشــنواره 
كتابخوانــى رضوى و اعــالم برندگان 

استانى و كشورى خبر داد.
عاطفــه زارعى اظهــار كــرد: دهمين 
جشــنواره كتابخوانى رضــوى از يكم 
اسفندماه ســال گذشــته آغاز و تا 15

مردادماه برگزار شد.
وى افزود: ايــن برنامه به صورت كامال 

الكترونيك برگزار شد و نياز به هيچ گونه 
مراجعه حضورى به كتابخانه ها نداشت، 
به طورى كه هم فايل الكترونيكى كتاب ها 
در دســترس همگان قرار گرفت و هم 
مســابقه در ســايت samakpl.ir و 

به طور الكترونيكى برگزار شد. 
مديــركل كتابخانه هاى عمومى اســتان 
همــدان تصريح كــرد: 42 هزار و 443

نفر از اســتان همدان در اين جشــنواره 
شركت كردند كه نسبت به سال گذشته 
به دليل شــيوع ويروس كرونا و تعطيلى 
كتابخانه هاى عمومــى با كاهش مواجه 

شد.
به گــزارش روابط عمومــى اداره كل 
كتابخانه هــاى عمومى اســتان همدان، 

وى با بيان اينكه در ســال گذشــته 62
هزارو 500 نفر در نهمين دوره جشنواره 
شركت كردند، ادامه داد: از اين تعداد 32
هزار نفر به صورت الكترونيكى شركت 
كردند و مابقى با مراجعه به كتابخانه ها 
و دريافت پاســخ نامه هاى كتبى در اين 

رويداد حضور به هم رساندند.
زارعى خاطرنشــان كرد: بنابراين تعداد 
افرادى كه به صــورت غيرحضورى در 
جشنواره شــركت كردند نسبت به سال 

گذشته ده هزار نفر افزايش يافت.
وى با اشاره به اينكه اختتاميه جشنواره 
رضوى به دليل شــيوع ويــروس كرونا 
به صورت غيرحضورى و در جوار حرم 
حضرت معصومــه(ص) در قم برگزار 

شــد، گفت: در اين دوره از جشــنواره 
رضوى 4 برنده كشورى از استان همدان 

معرفى شد كه از آنها قدردانى شد. 
مديــركل كتابخانه هاى عمومى اســتان 
همدان اظهار كرد: زهرا رضيئى به عنوان 
برگزيده ملى بخش پويش بزرگســال، 
طاهره جمشــيدى وحدت برگزيده ملى 
در بخــش خانوادگــى، آناهيتا زمردى 
برگزيده ملى در بخش نوجوان و محدثه 
صالحى به عنوان برگزيده ملى در بخش 

روزنامه ديوارى كودك معرفى شدند.
وى همچنين افزود: 306 نفردر اين دوره 
از جشــنواره موفق به كسب رتبه برتر 
در ســطح استان شدند كه جوايز آنها از 

طريق كتابخانه ها تقديم خواهد شد.

رئيس كميسيون نظارت بازرسى و امور ادارى شوراى شهر همدان:

ثبت نام شهروند برتر ادامه دارد

مديرگروه مديريت شهرى دانشگاه آزاد استان:

جامعه مديريتى استان 
نخبگان را برنمى تابد
■ در طرح جامع همدان نگاه اقتصادى و فرهنگى وجود ندارد
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وزير از مديران نيروى استان 
قدردانى كرد

صاحبان مشاغل مستأصل شدند 
ادامه محدوديت تردد در بلوار تهديد براى 300 شغل

كودك همدانى كودك همدانى 
برنده جايزه برنده جايزه 
نقاشى فائونقاشى فائو
■ آترين افشارى توانا آترين افشارى توانا 
سال گذشته و امسال برتر سال گذشته و امسال برتر 
سازمان خواروبار و كشاورزى سازمان خواروبار و كشاورزى 
ملل متحد شدملل متحد شد  
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ســايت ها  اين  گردانندگان 
به  خــود  تبليغــات  بــراى 
بالگرهاى ايرانى مبلغى بيش 
از ده برابر يك تبليغ معمولى 
پيشــنهاد مى دهند، همچنين 
تشويق قبح شكنى غيراخالقى 
نحوه  موضوع  با  خانواده ها  در 
غيرت  تحريك  يا  پوشــش 
مــردان از ديگــر روش هاى 
بتوانند  تا  است  فالوور  جذب 

آنها را درگير قمار كنند

خبـر

چاله هاى حادثه ساز جاده
 كبودراهنگ - عليصدر

 گويا جان مردم روستاهاى كبودراهنگ ارزش اين را ندارد كه مديران 
راه اســتان همدان به خود زحمــت جذب اعتبــارت را بدهند و مردم 
همچنان بايد شــاهد تصادفات و تحمل خسارات مالى ناشى از تصادفات 

در راه هاى روستايى باشند.
«شهروندى هستم كه براى انجام كارى از عليصدر به كبودراهنگ تردد 
داشــتم و در باند اضطرارى از كبودراهنگ به چاله اى برخورد كردم كه 
يكى از چرخ هاى خودرويم داخل چاله سقوط كرد و هزينه سنگينى برايم 
رقم زد. اين چاله حدود 2 مترمربع مســاحت دارد پس چگونه از چشم 
مسئوالن امر دور مانده و كسى متوجه نشده است؟ جلوبندى خودرويم 
از بين رفت، با 70 تا سرعت افتادم داخل اين چاله، اگر خانواده همراهم 
بود، اگر چپ مى كردم و اتفاقى براى من و خانواده ام مى افتاد، چه كسى 

پاسخگو بود؟ گناه مردم از ضعف مديريتى مسئوالن امر چيست؟
من خسارت وارده به خودرو را از چه كسى بايد مطالبه كنم، از فرماندار 
يا رئيس راهدارى يا خود استاندار؟ من خسارت ماشينم رو حتماً خواهم 
گرفت از خود شــخص يا ارگان مربوطه! اگر در اين متن انتقاد و مطالبه 
گرى ام به كســى برخورده حضورى پاســخگو خواهم بود.» اين صداى 
شهروندى است كه درخواست دارد صدايش به گوش مسئوالن مربوطه 
برسد تا مشخص شود ضعف از راهدارى كبودراهنگ است يا بى اهميت 

بودن نسبت به چاله هاى حادثه ساز جاده كبودراهنگ - عليصدر؟
شهروند ديگرى از نامناسب بودن راه كبودراهنگ به روستاهاى ناصرآباد، 
جيــن طراقيه، عظيم دره، طراقيه و منتهى بــه عليصدر ابراز نارضايتى 
داشــت و به خبرنگار ايســنا گفت: به علت پيچ بسيار خطرناك و وجود 

ساختمان مخروبه وسط راه ساالنه تصادفات زيادى صورت مى گيرد.
پس از انتقاد و نارضايتى اين شــهروندان در تماسى تلفنى كه با رئيس 
اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى شهرستان كبودراهنگ برقرار كردم، 

او موضوع بارندگى اخير را علت ايجاد اين چاله عنوان كرد.
على رهبر به خبرنگار ايســنا توضيــح داد: اين چاله بر اثر بارندگى اخير 
ايجاد شــده است و ما پس از هر بارندگى اقدام به ترميم چاله هاى ايجاد 
شده مى كنيم و در اين روزها كه درگير بارندگى ها بوديم اين مورد از ديد 
نيروهاى ما دور مانده است كه در اسرع وقت اقدام به ترميم خواهيم كرد.

وى درباره وضعيت نامناســب راه كبودراهنگ به عليصدر نيز گفت: هيچ 
اعتبارى براى تعمير اين راه به راهدارى داده نشــده و صاحب ساختمان 
مخروبــه براى واگذارى ملكش مبلغ زيــادى مطالبه مى كند كه از توان 

راهدارى شهرستان كبودراهنگ خارج است.
در پايان اينكه، اهالى روســتاهاى كبودراهنگ پرسشــى از مديران راه 
اســتان دارند: آيا جان مردم روستاها ارزش پيگيرى و جذب اعتبار براى 

حل مشكل راه هاى روستايى را ندارد؟

رئيس جهاددانشگاهى همدان اعالم كرد
جهاددانشگاهى به دنبال توانمندسازى 

متقاضيان مشاغل خانگى
 رئيس جهاددانشــگاهى اســتان همدان از ثبت نــام بيش از هزار 
نفر در طرح ملى توســعه مشــاغل خانگى در همدان خبرداد و گفت: 
مشــاغل خانگى يكى از ظرفيت هاى ايجاد اشــتغال و كارآفرينى در 
هر كشور اســت و در ايران نيز ظرفيت هاى خوبى در مناطق مختلف 

وجود دارد.
على كالنترنيا در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه طرح ملى توسعه مشاغل 
خانگى يكى از طرح هاى وزارت كار بوده كه جهاددانشگاهى مجرى اين 
طرح است، اظهار كرد: توجه به ظرفيت هاى استان ها منجر به شكل گيرى 

طرح ملى توسعه مشاغل خانگى در كشور شده است.
وى با بيان اينكه طرح ملى توســعه مشاغل خانگى با توجه به تجربيات 
طرح هاى گذشــته انجام گرفته است، تصريح كرد: طرح پايلوت مشاغل 
خانگى كه در ســال 96 تا 98 در 9 اســتان كشــور انجــام گرفت و به 
اشــتغالزايى 20 هزار نفرى منجر شــد كه تجربه موفــق وزارت كار و 
جهاددانشگاهى در اجراى طرح پايلوت، موجب شد تا در سال 99 طرح 
ملى توسعه مشاغل خانگى با هدف اشتغالزايى 54 هزار نفر در كشور در 

31 استان كليد بخورد.
رئيس جهاددانشــگاهى استان همدان با اشــاره به اينكه سهميه استان 
همدان در طرح ملى توســعه مشاغل خانگى اشــتغالزايى 2 هزار و صد 
نفر بوده اســت، يادآور شد: تاكنون هزار و 700 نفر در اين طرح ثبت نام 

كرده اند.
كالنترنيا با بيان اينكه طرح ملى توسعه مشاغل خانگى در 3 فاز اجرايى 
خواهد شد، خاطرنشــان كرد: فاز يك ظرفيت سنجى و ظرفيت شناسى 
است، به طورى كه بر اين اساس طرح پژوهشى انجام گرفته و ظرفيت هاى 
بالقوه اســتان همدان در حوزه مشاغل خانگى شناسايى شده و به عنوان 

ظرفيت معرفى مى شود.
وى ادامــه داد: درحال حاضــر فــاز يك اين طرح در اســتان همدان به 
پايان رســيده و وارد فاز دوم شــده كه از هفته آينده كه بحث آموزش و 

توانمندسازى است، آغاز خواهد شد.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه بيش از ده رشته در طرح ملى توسعه 
مشاغل خانگى در استان همدان معرفى شده است، تأكيد كرد: با توجه به 
ظرفيت هاى استان همدان بيش از ده رشته جمله چرم، قاليبافى، پوشاك 
و خياطى، كيك وشيرينى، مبل منبت، ميناكارى و سفال در طرح ملى 

توسعه مشاغل خانگى درنظر گرفته شده است.
كالنترنيا با بيان اينكه مهارت كيك و شيرينى به تازگى به اين طرح اضافه 
شــده است، خاطرنشان كرد: مهارت هايى از قبيل ويراستارى، مترجمى، 
انيماتورى و برنامه نويسى و كامپيوتر نيز براى فارغ التحصيالن دانشگاهى 

درنظرگرفته شده است.
وى با تأكيد بر اينكه توزيع ســهميه در شهرســتان ها به صورت متوازن 
بوده است، اظهاركرد: در تمامى شهرستان ها جلساتى با فرمانداران برگزار 

كرده و سعى كرديم توزيع سهميه در تمام نقاط استان يكسان باشد.
رئيس جهاددانشگاهى استان همدان با اشاره به توانمندسازى متقاضيان 
مشــاغل خانگى، افزود: متقاضيان مشــاغل خانگــى تحت آموزش هاى 
عمومــى و تخصصى قــرار مى گيرند، به طورى كــه آموزش هاى عمومى 
مفاهيــم كلى درباره ايجادشــغل، كارآفرينى و بازاريابــى خواهد بود و 

آموزش هاى تخصصى متناسب با رشته شغلى انجام مى گيرد.
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■ دوبيتى باباطاهر 
وصال تو ز عمر جاودان به غم عشقت ز گنج رايگان به  
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■ حديث:
امام على(ع):

عافيت ده جزء است. نُه جزء آن در دم فرو بستن است مگر از ياد خدا و يك جزء در ترك 
همنشينى با نابخردان..   

تحف العقول : 89

تمديد مهلت ارسال شعر به بخش استانى 
جايزه ادبى «الوند»

 عضو اتاق فكر بخش اســتانى جايزه ادبى «الوند» گفت: دبيرخانه جايزه 
ادبى «الوند»(كتاب ســال شــعر الوند و جايزه ويژه انجمن علمى نقد ادبى 
ايران) در بخش اســتانى، مهلت ارسال شعر به سومين دوره جايزه را تا 15 

دى ماه 99 تمديد كرد.
حجت يحيوى در گفت وگو با ايســنا، بيان كرد: جايزه ادبى الوند(كتاب سال 
شعر الوند) در سال سوم برگزارى مانند سال گذشته(دوره دوم) غير از 2 بخش 
«كتاب سال» و جايزه ويژه به انتخاب «انجمن علمى نقد ادبى ايران»، بخش 

سومى هم براى «شاعران استان همدان» دارد.
ــزه  ــط جاي ــرايط و ضواب ــه، ش ــن اســاس آئين نام ــر همي ــه داد: ب وى ادام
و ارســال اثــر بــه دبيرخانــه جايــزه بديــن شــرح اعــالم مى شــود؛ 
جايــزه در بخــش شــاعران اســتان همــدان بــدون محدوديــت جنســيتى 
ــار  ــيك و آزاد آث ــاى كالس ــه در قالب ه ــود، دبيرخان ــد ب ــنى خواه و س
را دريافــت مى كنــد، هــر شــاعر بايــد ده اثــر از ســروده هاى اخيــر 
ــن  ــزود: همچني ــوى اف ــد. يحي ــزه ارســال كن ــه جاي ــه دبيرخان خــود را ب
آثــار بايــد به صــورت فايــل حروفچينــى شــده بــه آدرس ايميــل
 jayezeyeadabiealvand@gmail.com يــا پيام رســان تلگرام

ــم از  ــات شــاعر اع  Ketabesaalealvand@ ارســال شــود، اطالع

ــنين  ــژه در س ــتعداد وي ــود اس ــن(به خاطر وج ــى، س ــام خانوادگ ــام و ن ن
پاييــن)، شهرســتان، تلفــن تمــاس در همــان فايــل شــعرها ارســال شــود، 
ــى همــراه نداشــته باشــند داورى نخواهنــد  ــارى كــه اطالعــات تكميل آث
ــا شــعر  ــا به صــورت گروهــى ب شــد، اشــعار در كتابــى به صــورت مجــزا ي

ديگــر شــاعران منتشــر نشــده باشــد. 
وى در ادامه شرح داد: عالقه مندان درصورت انتشار كتاب شعر در سال 98 
و تمايل به حضور در بخش ملى جايزه(كتاب سال شعر الوند يا جايزه انجمن 
علمى نقد ادبى ايران) مى توانند فراخوان را از كانال جايزه به آدرس تلگرامى 
 jayezeyeadabiealvand@دريافت و كتاب را به شيوه هاى اعالم 

شده ارسال كنند.

@isnanews94 ...........................آدرس تلگرام
isnanews@gmail.com               :آدرس پست الكترونيكى

         https://www.isna.ir/service/province/hamedan

سردبير ايسنا: سميرا معارفى
مهديه  رئيســى،  فرنوش  خبرنــگاران: 
سليمى،  پروين  اكبرى،  شــهره  سليمي، 

ليال منيعى
عكاس: پوريا پاكيزه

تماس تلفنى: 38380753
نمابر: 38381162

 مدتى اســت فعاليت ســايت هاى شــرط بندى، 
پيش بينى، پوكــر و كازينو در ايران به همت و بركت 
بســيارى از شــاخ هاى مجازى و برخى سلبريتى ها 
و بالگرهاى اينســتاگرامى حســابى رونــق گرفته و 
سرشاخه هاى اصلى اين مافياى سياه، روزانه رقم هاى 
ميليونى از دار و ندار مردمى با رؤياى «ميليونر شدن 

در يك شب» را به جيب مى زنند.
همين سرشاخه ها با نوشتن سناريوهايى، نمايش هايى 
را در فضاى مجازى و به ويژه اينستاگرام راه مى اندازند 
تا عروسك هاى خيمه شب بازى خود را همچنان شاخ 
اينســتاگرام نگه دارند و از طريق آنها بتوانند مافياى 

خود را اداره و گسترش دهند.
اما بهتر است ابتدا نگاهى به تاريخچه قمار و قماربازى 
در ايران بيندازيم. به گفته يك جامعه شناس، پس از 
پيروزى انقالب اسالمى اگرچه قمارخانه هاى رسمى و 
غيررسمى تعطيل شــد اما باورهاى فرهنگى ناشى از 
اقتصاد سياسى مبتنى بر چپاول كه ريشه در فرهنگ 
قديمى كشور داشــت، همچنان زيرپوست و فرهنگ 

جامعه به كار خود ادامه مى داد.
حميــد خاورزمينى در گفت وگو با ايســنا، به ناپديد 
شدن اين باورها در عصر نخست پس از انقالب كه در 
تمامى انقالب هاى كالسيك جهان وجود دارد اشاره و 
اظهار مى كند: اين باورها با عنوان اصل تقوا و وحشت 
در عصر نخســت پــس از انقالب اســالمى به محاق 
رفته بود اما موضوع بانكدارى اســالمى كه ممنوعيت 
پرداخت ســود حساب بانكى را در پى داشت، افراد را 
از پس انداز در بانك ها بازداشت و موجب تضعيف نظام 
بانكى و نيز تورم شد؛ بنابراين سيستم بانكى به ابداع 
روش هاى جذب مشترى پرداخت و با استفاده از روش 
قرعه كشى با تأكيد بر شانس افراد، به اهداى هدايايى 

متناسب با ميزان سرمايه گذارى بانك ها پرداخت.
 شعله ور كردن آتشى پنهان در ذهن افراد 

براى كسب ثروت بادآورده
بــه گفته خاورزمينى، به علت رخنــه كردن تقلب در 
قرعه كشى ها، دســتگاه هاى نظارتى با نظارت بر آن، 
به فرايند مبتنى بر شانس افراد جنبه قانونى محكمى 
دادند اما در دهه دوم و ســوم پــس از انقالب، ورود 
شانســى هايى در قالب لُپ لُپ به بازار، پديده رجوع به 
شانس براى ثروتمند شــدن را فزونى بخشيد. شايد 
اين موارد به ظاهر مهم به نظر نرسد اما پلى شد ميان 

شانس گرايى پيش از انقالب اسالمى و پس از آن.
اين جامعه شــناس ادامه مى دهد: مســئوالن اين امر 
گمــان مى كردند كــه به علت تحت كنتــرل بودن، 
ايــن پديده ها آســيبى ايجاد نمى كننــد و يا فروش 
شانسى هاى كودكانه موضوع مهمى نيست اما در واقع 

اين پديده ها نقش مهمى در دميدن و شعله ور كردن 
آتشى پنهان در ذهن افراد براى كسب ثروت بادآورده 
ايفا مى كــرد كه نه تنها روح شــانس گرايى را زنده و 
موجه نگه مى داشــت بلكه در شكل گيرى شخصيت 

كودكان نيز بسيار مؤثر بود.
اينستاگرامى؛  بالگرهاى  و  ســلبريتى ها   

حلقه مفقوده قمارخانه هاى مجازى
وى معتقد اســت كه ممنوعيت افتتــاح قمارخانه ها 
در ايران پس از انقالب اســالمى، بســاط بسيارى از 
قماربازان را جمع كــرد، از طرفى فعاليت قماربازانى 
كه به قمارخانه هاى پنهان راه داشتند، به علت ترس از 
غيرقانونى بودن آن و روبه رو شــدن با افراد خالفكار و 
خطرناك محدود شده بود اما پس از گسترش فضاى 
مجازى و افزايش اســتفاده از گوشــى هاى هوشمند، 
قمار و قماربازى در لباســى ديگر به خانه هاى مردم 
راه يافــت و به دنبال آن قمارخانه هاى مجازى به علت 

حذف درگيرى فيزيكى بين افراد و 
يا مواجهه با قانون، مورد استقبال 
بســيارى از افراد جامعه با سوداى 

ثروت بادآورده قرار گرفت.
خاورزمينــى ادامــه مى دهد: اين 
سفره پهن شده، راه را براى كسانى 
كــه از رانت هاى اقتصادى بى بهره 
مانده بودند، هموار كرد تا شانس 
خــود را براى كســب ثروت هاى 
يك شــبه بيازمايند و سرخوردگى 
بخشــى از جامعه به واسطه انتشار 
زمينه اى  اخبار اختالس و دزدى، 
براى اعتماد به اين سايت ها ايجاد 
و حضــور و همــكارى بســيارى 
بالگرهــاى  و  ســلبريتى ها  از 
اينستاگرامى با آنها، عنصر مفقوده 

اين حلقه را تكميل كرد.
وى با بيان اينكه قمار روحيه كار، 

كارآفرينى، نوآورى و كسب پول تميز را از بين مى برد، 
مى گويــد: قمار يكــى از اعتيادآورتريــن پديده هاى 
موجود است به طورى كه هيچ اعتيادى قادر نيست در 
عرض چند دقيقه تمام هســتى فرد را به يكباره از او 
بستاند اما قمار اين ويژگى خطرناك را دارد و مبتاليان 
به آن زمانى دســت از قمار مى كشند كه ديگر چيزى 
براى قمار كردن نداشته باشند و در نخستين فرصت 
و پس از به دست آوردن نخستين امكان براى شركت 

در قمار دوباره به آن روى مى آوردند.
 رســانه نقش مهمى در پيشــگيرى از 

آسيب هاى اجتماعى ايفا مى كند

خاورزمينــى نقــش رســانه هاى 
عمومى چه در بخش دولتى و چه 
در بخش خصوصى را بسيار مهم و 
تأثيرگذار مى داند و مى گويد: نقش 
آسيب هاى  از  پيشگيرى  در  رسانه 
خطرناك بازى هايى همچون نهنگ 
آبى و اپليكيشن جوجو نتايج بسيار 
خوبــى را ايجاد كرد و در شــرايط 
فعلى و با تعطيلــى مدارس، نقش 

رسانه ها پررنگ تر شده است.
وى معتقــد اســت كه ســينماى 
هاليوود با توليد فيلم هايى مبتنى بر 
سرقت، جست وجوگران طال و گنج 
و يا حتــى خريــداران بليت هاى 
جلوگيرى  ســبب  بخت آزمايــى، 
از بســيارى از آســيب ها به صورت 
مســتقيم و غيرمستقيم در جامعه 
خود شده اســت، به طورى كه در پايان فيلم، كاراكتر 
موردنظــر به همان نقطه اى كــه در ابتداى فيلم قرار 
داشته، مى رســد و از هيچ يك از امكانات و رفاهيات 
زندگى بهره منــد نخواهد شــد و از طرفى به صورت 
غيرمســتقيم كار و توليد را به عنوان تنها راه كســب 

ثروت به بيننده معرفى مى كند.
 نمايش جاذبه هاى جنسى 

راه هايى براى جذب فالوور 
يك كارشــناس اقتصادى نيز در گفت وگو با ايســنا، 
مطرح مى كند: مخاطبان اين ســايت ها قشــر جوانى 
هستند كه يا شغلى ندارند و يا درآمد پايين، مشكالت 

متعدد خانوادگى را برايشان ايجاد كرده و ميل به رشد 
بسيار سريع دارند.

عبدا... مشكانى معتقد اســت كه نمايش جاذبه هاى 
جنســى را تاكتيكى براى جذب قشــر جوان به اين 
ســايت ها مى داند و مى گويد: يكى از روش هاى جذب 
فالوور در اين سايت ها، به نمايش گذاشتن جاذبه هاى 
جنسى و ارتباط با خانم هاى متعدد است و با اين كار 
به جوانان القا مى كنند كه درصورت ثروتمند شــدن 
شــما نيز مى توانيد اين ارتباطات را داشــته باشيد يا 
براى جــذب خانم ها از به نمايش گذاشــتن ويالها، 
ماشــين هاى الكچرى و تجمــالت زندگى كه گاهى 

اجاره اى است، استفاده مى كنند. 
مشكانى، جنجال سازى برخى سلبريتى هاى ايرانى را 
يكى ديگر از روش هاى جذب فالوور براى اين سايت ها 
مى داند و بيــان مى كند: گردانندگان اين ســايت ها 
براى تبليغات خود بــه بالگرهاى ايرانى مبلغى بيش 
از ده برابــر يك تبليغ معمولى پيشــنهاد مى دهند، 
همچنين تشويق قبح شكنى غيراخالقى در خانواده ها 
با موضوع نحوه پوشــش يا تحريــك غيرت مردان از 
ديگر روش هاى جذب فالوور اســت تا بتوانند آنها را 
درگير قمار كنند. يعنى با اين ترفندها مخاطب جذب 
شخصيت بالگر موردنظر شده و حاال آرام آرام او را وارد 

بازى قمار مى كنند.
به گفته مشــكانى، اين فرد كه تابه حال همه بازى ها 
را برده و حاال با فروش تمام ســرمايه زندگى اش، پول 
هنگفتى را به اميد چند برابر شدن آن تزريق مى كند 
و برخــالف باورش بازى را مى بازد. با اين باخت حس 
انتقام جويى در فرد ايجادشــده و براى گرفتن انتقام، 

باقى دارايى هاى خود را به اميد برنده شدن مى فروشد 
و اين داســتان همين طور ادامــه مى يابد و حرص و 
طمع فرد بيشتر شــده، از طرفى حس مالباختگى و 

انتقام جويى نيز در فرد تقويت مى شود.
 بستن حســاب برندگان يكى از راه هاى 

كالهبردارى سايت هاى شرط بندى
اين كارشــناس اقتصادى مى گويد: در بسيارى موارد 
حساب فرد پس از باخت بســته مى شود و يا گاهاى 
پيش آمده به افرادى كه مبالغ درشتى را برنده شدند، 
اجازه برداشت از حسابشــان تا زمانى كه پول جديد 
تزريق نكنند، داده نمى شود يعنى فرد حتى اگر برنده 
هم شود در مبالغ باالتر قادر به برداشت پول نيست كه 
اين خود يكى از نحوه هاى كالهبردارى اين ســايت ها 

است.
 نظارت پليس فتا بر حســاب هاى بانكى 

سلبريتى ها و بالگرهاى اينستاگرامى
وى نظارت پليس فتا بر حساب هاى بانكى سلبريتى ها 
و بالگرهاى اينستاگرامى را يكى ديگر از راهكارهاى 
مقابله با اين فســاد مى داند و اظهار مى كند: با احراز 
مبالغ ورودى به حساب بانكى سلبريتى ها و بالگرها، 
توســط رصد و نظارت پليس فتا مى تــوان از منبع 
مبلغ ورودى مطلع شــد و مشكل را برطرف كرد. از 
طرفى متأسفانه ما در ايران سيستم ماليات بر درآمد 
اشــخاص نداريم، اين سيستم با تشخيص دارندگان 
هر حســاب بانكى، از درآمد آن شخص ماليات كسر 
مى كنــد و درصورت تغيير ناگهانى و شــديد درآمد 
شخص و مبالغ ورودى به حساب، مى توان اين افراد 

را شناسايى كرد.

 دادســتان عمومى و انقالب تويســركان با اعالم 
دســتگيرى يــك نفــر از قاتالن جنايــت هولناك 
خانوادگى، گفت: با توجه به اعترافات گرفته شده از 
اين متهم تاكنون مشخص شــده كه علت و انگيزه 
قتل 5 نفر از اعضاى اين خانواده تويســركانى دزدى 

نبوده است.
على بهادرى در گفت وگو با ايسنا، ضمن تشريح اين 
جنايت مطــرح كرد: هنوز درحــال بازجويى از فرد 
دستگيرشده به عنوان قاتل هستيم و تاكنون هم اين 
فرد حرف هاى قابل تأملى زده اســت و به قتل پدر، 
2 پســر، دختر و مادر اين خانواده اعتراف كرده كه 
درحال بررسى و تحقيق بيشتر در مورد اين اعترافات 
هستيم و به زودى نتيجه و علت قتل را به عموم اعالم 

مى كنيم.
وى با اعالم اينكه اجســاد مقتوالن به خاك سپرده 
شــد، اظهار كرد: از مردم تقاضــا داريم كه اطالعات 
و اخبار را از مراجع رســمى و خبرگزارى هاى معتبر 
دنبال كنند و به شــايعات دامن نزننــد زيرا برخى 

از شــايعات مانع عملكرد صحيــح و به موقع پليس 
مى شود.

دادســتان تويســركان در مورد فيلم منتشرشده در 
فضاى مجازى كه نشــان دهنده اعتراف قاتل به قتل 
اين 5 نفر اســت، گفت: دستور پيگيرى و شناسايى 
عامل نشر اين فيلم به مراجع مربوطه داده شده و تا 

به شخصه اين فيلم را نبينم هيچ  نظرى مبنى بر تأييد 
يا رد اين فيلم ندارم.

وى در ادامه خاطرنشان كرد: برخالف مطالب گفته 
شــده در برخى از ســايت ها و گفته ها و شنيده هاى 
مردمى دزدى پول، خودروى تيبا و چند كيلو زعفران 
علــت و انگيزه قتل نبوده و موضوع همچنان درحال 

پيگيرى است. هنوز چگونگى و علت مرگ اين افراد 
مشخص نشده اســت و منتظر نظر پزشكى قانونى 

مبنى بر چگونگى مرگ اين افراد هستيم.
دادستان تويسركان در پايان ضمن ابراز همدردى با 
تنها عضو باقيمانده از اين خانواده و مردم شهرستان 
اعالم كرد: پليس و مقامات قضايى با تحقيقات علمى 
و تالش شــبانه روزى ظرف 72 ساعت پس از حادثه 
موفق به دســتگيرى عامل اصلى قتل و شخص قاتل 
شــدند كه همچنان بازجويى از قاتــل ادامه دارد و 
به محض روشن شدن علت و انگيزه قتل مراتب اعالم 

خواهد شد.
به گزارش ايسنا، سه شنبه 25 آذرماه 99 طى تماس 
تلفنى با مركز پليس موضوع ناپديد شــدن اعضاى 
يك خانــواده و ديدن رد خون در يــك  گاودارى در 
تويسركان  شهرســتان  مرادآباد  روســتاى  نزديكى 
گزارش داده شد. در پى اين گزارش مقامات قضايى 
و پليس در محل حادثه حضور يافته و به جست وجو 
در داخل محوطــه گاودارى پرداختند كه در همان 

ساعات اوليه جسد دختر و پدر اين خانواده به فاصله 
كمى از گاودارى پيدا شد.

در تحقيقات به عمل آمده مشــخص شد كه اعضاى 
خانواده ناپديد شده كه در همان ساختمان زندگى 
مى كرده اند، 5 نفر بوده و پليس و تيم جســت وجو 
در تالش بــراى يافتن 3 نفر ديگر بودند. در همين 
حين تيــم جســت وجو متوجه چاهــى عميق در 
همان گاودارى شــده و به جست وجو در ميان چاه 

پرداختند.
عمق زياد چاه مانع از دستيابى سريع به اجساد درون 
چاه شد كه با كمك گرفتن از نيروهاى غواص هالل 
احمر پس از 4 روز تالش شبانه روزى اجساد مادر و 2

پسر خانواده نيز از درون چاه بيرون آورده شد و براى 
معاينات و كشــف چگونگى و علت مرگ به پزشكى 

قانونى استان تحويل داده شدند.
درنهايت در تاريخ يكم دى 99 اجســاد اين خانواده 
در امامزاده كوه واقع در محله ســرابى تويسركان به 

خاك سپرده شد.

خالى كردن جيب مردم در قمارخانه هاى مجازى
■ شانسى هاى كودكانه نقش مهمى در پديدار كردن روح شانس گرايى در كودكان و موجه نشان دادن آن ايفا مي كند

دادستان تويسركان:

«دزدى» علت جنايت خانوادگى در تويسركان نبوده است
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عمليات اجرايى طرح «اقدام ملى تأمين 
مسكن» در نهاوند آغاز شد

 طرح مســكن ملى در زمينى به مساحت 18 هزار مترمربع توسط 
اداره راه و شهرســازى و بنياد مســكن در راســتاى كمك به تأمين 
مسكن، در قالب ســاخت 319 واحد مسكونى در شهرستان نهاوند 

برنامه ريزى شده است.
فرماندار نهاوند در حاشــيه بازديد از عمليات اجرايى طرح مسكن 
ملى در منطقه شــهرك شــهيد حيدرى گفت: ســاخت اين واحد 
مســكونى با اولويت در شــهرهاى با جمعيت كمتر از يكصد هزار 
نفر بر عهده بنياد مسكن است كه متقاضيان مى توانند مطابق آئين نامه 
اجرايى و قانون ســاماندهى عرضه و تأمين مسكن، براى استفاده از 

طرح اقدام كنند.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى نهاوند، مراد ناصرى گفت: اين 
طرح در 3 قالب گروه ســاخت، خودمالكين و انبوه ساز اجرا خواهد 
شــد و نهاوند نخستين شهرستان استان همدان محسوب مى شود كه 

عمليات اجرايى ساخت مسكن ملى را آغاز كرده است.
وى افزود: در اوج تحريم ها و شــرايط سخت اقتصادى نيز مى شود 

خدمتگزارى و نوكرى بى منت به مردم را انجام داد.

سطح سوم پل شهيد قهارى بازگشايى شد

 پس از پايان عمليات تخصصى ترميم در ســطح سوم پل شهيد 
قهارى كه به دليل تهيه مصالح خاص و صبر براى گيرش بتن اپوكسى 

زمان بر بود، اين معبر بازگشايى شد.
مدير منطقه 4 شهردارى همدان گفت: چندى پيش يكى از درزهاى 
انبســاطى سطح سوم پل شــهيد قهارى دچار آســيب شده بود كه 

بالفاصله اين معبر مسدود و عمليات ترميم آن آغاز شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــى شــهردارى منطقــه 4 همــدان، مجيــد 
يوســفى نويد بــا اشــاره بــه اينكــه ايــن آســيب در پل هــاى 
غيرهمســطح طبيعــى اســت، افــزود: كارشناســان شــهردارى و تيــم 
ــه تهيــه طــرح و خريــد  ــه، ب مشــاور پــس از كارشناســى هاى اولي
مــواد اوليــه كــه عمدتــا وارداتــى بــود، اقــدام كردنــد و بالفاصلــه 

عمليــات ترميــم آغــاز شــد.
وى افزود: اين عمليات براى نخســتين بار در همدان انجام شد و با 
روشى كامال تخصصى كه از سوى مشــاور طراحى ارائه شده بود، 
قسمت آسيب ديده با بتن اپوكســى ترميم و براى رسيدن به گيرش 
مناســب، بايد زمان كافى را طى مى كرد كه اين مرحله از كار، زمان 

ترميم را طوالنى كرد.
يوســفى نويد گفت: خوشــبختانه با زحمات شــبانه روزى تيم فنى 
شهردارى منطقه 4، اين عمليات به پايان رسيد و پس از پاكسازى و 

شست وشوى محل، اين معبر براى تردد شهروندان بازگشايى شد. 
مدير منطقه 4 شــهردارى همدان افزود: در اين مدت كه سطح سوم 
پل شــهيد قهارى مسدود شــده بود، تردد شهروندان از اين قسمت 
شــهر با كندى همراه بود كــه جا دارد از صبر و شــكيبايى آنان و 
همكارى و زحمت مضاعف پليس راهور براى ايجاد نظم، قدردانى 

كنم.

براى نخستين بار در توزيع برق كبودراهنگ:
تعميرات به روش خط گرم، خاموشى ها را كاهش مى دهد

 كبودراهنگ- اكرم حميدى- خبرنگار همدان پيام: تعميرات خطوط شبكه فشار متوسط 
برقدار به روش خط گرم براى نخستين بار در شهرستان كبودراهنگ انجام شد.

مدير توزيع برق شهرستان كبودراهنگ با بيان اين مطلب افزود: با اجراى اين روش موجب 
كاهش قطعى برق در زمان تعمير خطوط شبكه هاى فشار متوسط خواهيم بود.

على هايل همدانى خاطرنشــان كرد: به همت مســئول بهره بردارى و كارشناســان، براى 
نخســتين بار تعميرات داخل شهر، زير شبكه فشار متوســط برقدار(گرم) در سطح شهر 

كبودراهنگ انجام شد.
وى ادامه داد: تعميرات به روش خط گرم ســبب كاهش اعمال خاموشى و قطع و وصل 
مشــتركين و افزايش عمر مؤثر دســتگاه هاى مصرف كنندگان و همچنين كاهش اثرات 
نامطلوب بر روى كليد ها و همچنين به كاهش اثرات جبران ناپذير در روند توليد و عرضه 

برخى محصوالت مهم در سطح كالن منجر خواهد شد.
همدانى گفت: اين يكى از روش هاى نوين جهت تعميرات شــبكه هاى توزيع برق بدون 
قطع برق مشتركين اســت تا با استفاده از مهارت خاص و تجهيزات پيشرفته و استادكار 

ماهر تعميرات بدون خاموشى انجام شود.
مدير توزيع برق شهرستان كبودراهنگ، از كليه مشتركين خواست نسبت به پرداخت قبض 

برق اقدام نمايند تا در خدمات دهى مطلوبتر و قطعى برق جلوگيرى شود.
وى رضايت مشــتركين برق و پايدارسازى شــبكه هاى توزيع برق را از مهم ترين اهداف 

عمليات فوق عنوان كرد.
شايان ذكر است درحال حاضر توزيع برق شهرستان كبودراهنگ بيش از 43 هزار مشترك 
دارد. وى از شهروندان خواست تا خرابى برق و خاموشى ها در شهرستان را به شماره 121 

واحد اتفاقات و عمليات اطالع دهند.
همدانى با اشاره به اينكه مشتركين اين شهرستان بدهى برق مصرفى بالغ بر 12 ميليارد و 
898 ميليون تومان دارند، از مردم خواست با پرداخت به موقع بدهى برق مصرفى خود اين 

مديريت را در ارائه خدمات مطلوب يارى كنند.

 ■ وانت بارهــاى ميوه فــروش دور ميدان امام خمينــى(ره) و امام 
حسين(ع) و خيابان پاسداران كبودراهنگ چهره شهر را بسيار زشت 
كرده و موجب كندى تردد و ايجاد مزاحمت براى عابرين شده است 
و هيچ يك از مسؤالن نيز نتوانسته اند براى اين معضل كارى بكنند.
*شهروندى از كبودراهنگ

■ آخر بلوار ميرســيدعلى همدانى، اول بلوار آيت ا... نجفى هر وقت 
حتــى مقدار كمى بــاران يا برف مى بارد با جمع شــدن آب تبديل 
به گندآب مى شود. از رســانه همدان پيام عاجزانه درخواست داريم 
با توجه به فصــل بارندگى اين موضوع را از شــهردارى منطقه 4، 

پيگيرى كند.
*شهروندى از همدان

■ دو ســال است كه كه در رفت وآمد هســتيم تا شهردارى عمليات 
پياده روسازى را در بلوار انقالب روبه روى شهر ماشين همدان، انجام 
دهد. باتوجه به اينكه اين محل جزو مبادى ورودى شــهر محسوب 

مى شود نياز است كه پياده روسازى شود.
از رســانه همدان پيام درخواست داريم با توجه به جلوه بدى كه اين 

مكان براى شهر همدان ايجاد كرده، اين وضوع را پيگيرى گند.
*شهروندى از همدان

  ضعف اينترنت تنها مشكل مردم روستاى 
چاله كند نيست، آنها مشكل آنتن دهى تلفن هم 
دارند و بخشــدار گل تپه با جديت پيگير حل 

مشكل اينترنت اين روستا است.
به گزارش ايســنا، روســتايى كه 120 خانوار 
با 400 نفر جمعيــت در 3 كيلومترى دهكده 
توريســتى عليصــدر از توابــع شهرســتان 
كبودراهنــگ واقــع شــده و داراى 90 نفر 
دانش آموز اســت، ايــن روزها ســوژه داغ 

شبكه هاى مجازى شده است.
«چالــه كنــد» كوچك ترين روســتاى بخش 
گل تپه و شهرســتان كبودراهنگ است كه در 
اوايــل آذرماه ويدئويــى از وضعيت تحصيل 
دانش آموزان در پشت بام هاى روستا در فضاى 
مجازى منتشر شد با اين مضمون كه «بچه هاى 
روســتا در برف و ســرما، براى دسترسى به 
كالس هاى آنالين در پشــت بام مسجد روستا 
گردهــم مى آيند» و اين تصاوير به مدت چند 
هفته به صورت گســترده فضاى مجازى را به 
خود مشــغول كرد، به طورى كه رســانه هاى 
كشــور به ويژه رســانه ها و مطبوعات استان 
همدان، به آن واكنش هاى مختلفى نشان دادند 
و حتى نظر رســانه هاى بيگانه را نيز به خود 

جلب كرد.
براى مشاهده مشــكالت آنتن دهى اينترنت و 
تلفن همراه پيگير موضوع شد و گفت وگوهايى 
با مردم و اعضاى شــورا انجــام داديم. مردم 
روستا نگران ترك تحصيل فرزندانشان بودند 
و بيشتر هم گله مند بودند كه مديران مخابرات 
فكرى به حال آنتن دهى تلفن و اينترنت روستا 

نمى كنند.
البته به گفته اهالى روســتا سال هاى گذشته 
پيگيرى و مطالعاتى نيز از ســوى مسئوالن 
روستا انجام شده و كشيدن كابل فيبرنورى 
و ايرانســل از روستاى عليصدر تا چاله كند 
انجــام شــده و زيرســاخت ها تاحدودى 
مشخص شده اما به علت پيگيرى نكردن و 
بى اعتنايــى مخابرات اين موضوع ادامه پيدا 

است. نكرده 
شايان ذكر است امســال نيز مودم و اينترنت 
رايــگان با ترافيــك ماهانــه 30 گيگابايت و 
ســرعت 2 مگابيت در ثانيه توســط شركت 
هاى وب براى تنها دبســتان روستاى چاله كند 

نصب شده است.
بــراى پيگيــرى رونــد حضــور و حل مشــكل 
اينترنــت از ســوى مســئوالن مخابرات اســتان 
و شهرســتان گفت وگويــى بــا رئيس شــوراى 
ــه وى از  ــد ك ــام ش ــد انج ــتاى چاله كن روس
گله منــد  مخابــرات  مديــران  بى اعتنايــى 

بــود.
محمدهادى مبرقــع گفت: در ابتدا از طرف 
اهالى روســتا از سيدايوب موسوى بخشدار 
با اخــالق، متواضــع، توانمنــد و مردم دار 
گل تپه كمال تشــكر را دارم زيرا با همت و 
تالش مســتمر پيگير مشكالت روستاهاست 
امــا متأســفانه تا امــروز به جز بخشــدار 
گل تپــه و پيگيرى هايى كــه انجام مى دهد، 

دست اندركاران مخابرات هيچ اعتنايى براى 
حل مشكل اينترنت چاله كند ندارند.

رئيس شوراى روستاى چاله كند تصريح كرد: 
مديران مخابرات تنها در زمانى كه خبرنگاران 
تالش كردند مشــكل حل شود چند مصاحبه 
دادنــد و پــس از آن هيچ اقدامى از ســوى 

مخابرات انجام نشده است.
وى افــزود: وضعيت دانش آمــوزان با وجود 
مشــكالتى كه براى و صل شــدن به برنامه 
شاد دارند، باز خيلى بهتر از دانشجويان است 
زيرا مسيرهايى پيدا مى كنند كه درس هايشان 
را ارســال كنند اما ما در چاله كند 12 دانشجو 
داريم كه بايد در چند ســاعت براى تحصيل 
آنالين باشند و اين امكان به علت سرما و نبود 
اينترنت در داخل خانه ها مقدور نيســت و از 
من كه رئيس شورا هســتم گله مندند كه چرا 
پيگيرى نمى كنم، درحالى كه من و بخشــدار 
گل تپه مدام پيگير موضوع اينترنت و خط تلفن 

هستيم.
وى در ادامه خاطرنشان كرد: مهاجرت در اين 
روســتا همچنان ادامه دارد و مردم در روستا 

نبود زمين مسكونى را يكى از مهم ترين داليل 
مهاجرت مى دانند و بر همين اســاس جوانان 
پس از ازدواج به علت مشــكل ساخت منزل 
مسكونى باالجبار به شهرها مهاجرت مى كنند 

و به دنبال شغل هاى كاذب مى روند.
رئيس شــوراى روســتاى چاله كند ادامه داد: 
مردم روستاى چاله كند بيشتر كشاورزى ديمى 
و دامدارى ســنتى دارند و اين روزها عالوه بر 
اينكه كرونا بر مشكالت اقتصادى آنها افزوده 
ضعف اينترنــت نيز دســت دانش آموزان و 
دانشــجويان را براى ادامه تحصيل بسته است 
همچنين قدمت تنها مدرســه چاله كند به 40
ســال مى رسد و در طول اين سال ها با مرمت 

سر پا مانده است.
بــراى  گفــت:  نيــز  گل تپــه  بخشــدار 
در  چاله كنــد  اينترنــت  مشــكل  حــل 
ســوى  از  كــه  نامه نگارى هايــى  ادامــه 
بخشــدارى گل تپــه بــه اداره مخابــرات 
اســتمرار  و  شــده  انجــام  كبودراهنــگ 
پيگيــرى  بــراى  اينجانــب  درخواســت 
مســئوالن مخابــرات و فيبرنــورى شهرســتان 
كبودراهنــگ از مديــران مخابــرات دعــوت 
شــد بــراى پيگيــرى موضــوع در چاله كنــد 
حضــور يابنــد كــه در نتيجــه بنــده به همــراه 
پيگيــر  شهرســتان  مخابــرات  مديــران 
ــد  ــتاى چاله كن بررســى مشــكالت در روس
شــديم و در نتيجــه تصميماتــى بــراى حــل 
مشــكالت اينترنــت و تلفــن روســتا گرفتــه 

ــد. ش
ســيدايوب موســوى با بيان اينكه مسئوالن 
مخابرات قول دادند دكل هاى ايرانسل 4G و 
WLL هرچه زودتر تقويت شود، اظهار كرد: 
وضعيت مخروبه بودن تنها مدرســه ابتدايى 
روســتا كه نياز به نوســازى دارد، زيرساخت 
اينترنت و تلفن روســتا، نيمه كاره ماندن طرح 
هــادى و حل مشــكل جمــع آورى آب هاى 
سطحى در داخل روستا از جمله كمبودهايى 
است كه بررسى و مقرر شد دهيار روستا پيگير 

انجام كارها باشد.

پيگيرى حل مشكل اينترنت دانش آموزان چاله كندى گل تپه

مخابرات بى اعتنايى مى كند

كودك همدانى 
برنده جايزه نقاشى فائو

■ آترين افشارى توانا سال گذشته و امسال برتر سازمان خواروبار و كشاورزى ملل متحد شد 

فرماندار نهاوند در ستاد بحران شهرستان تأكيد كرد
مديريت پيش از بحران با آسيب شناسى 

دستگاه هاى زيرمجموعه 
 نهاوند- معصومه كمالوند- 
بارش  همدان پيــام:  خبرنگار 
برف چنــد ميليمتــرى هفته 
گذشــته گردنه برزول را چند 
ساعتى قفل و خودروهاى اين 

مسير را به صف كرد.
چندانى  برف  اينكه  وجود  با 
هم در مســير گردنه انباشته 
يك  همين  امــا  بود  نشــده 
اليــه مختصر ســبب شــد 
از  به ســختى  خودروها  تــا 
اين مســير تردد داشته باشــند، آن هم پس از شن ريزى و ماسه پاشى 

خودروهاى راهدارى!
شــهردار برزول از ناتوان بودن مديريت شهرى در رفع بحران زمان 

برف در گردنه مى گويد و اينكه بايد يك راهكار اساسى جست.
از طرفى هرچند حاشــيه و اطراف برخى رودخانه ها در روســتاها 
مديريت و رفع تصرف و اليروبى شــده اســت، اما هنوز هم دست 
خالى مديريت بحران و آب منطقه اى شهرســتان از اعتبارات، سبب 
شده تا برخى كانال ها و نهرهاى كشاورزى كه زمان بارش ها بحران زا 
هستند، بدون اقدامات بمانند تا زمان بارش ها سيالب هاى باالدستى 

سرريز و گريبانگير روستاها و مناطق مختلف شهرستان شوند.
نهاوند پيشــينه خوبى در بارش ها دارد امــا بارش هاى بحران زا هم 
سابقه قابل توجهى از خسارت ها براى اين شهرستان برجاى گذاشته 
اســت و همين ضرورت توجه به اين شرايط و اختصاص اعتبارات 

را دوچندان مى كند.
هرچند اگر ســابقه بارش ها و خسارت و بحران هايى كه هرساله در 
برخى مناطق شهرستان رخ مى دهد را بررسى كنيم به يقين در فرصت 
باقيمانده مى توان بــا اجراى برخى قدامات مانع تكرار بحران در آن 

مناطق شناخته شده و بحران زده، شد.
در اين نشســت بر اليروبى نهر و جداول درون شــهر ها و بخش ها 
توسط دستگاه هاى مرتبط تأكيد و از شهردارى و دهيارى ها خواسته 
شــد تا تجهيزات مديريت بحران را آماده و شن و ماسه و مواد الزم 

را براى بازگشايى معابر در زمان برف مهيا كنند.
 كرونا پيش از بارش ها همه را به صف كرد

فرماندار نهاوند در نشســت مديريت بحران شهرستان گفت: كرونا 
يك سال اســت همه را به صف كرده و دستگاه هاى شهرستان را در 
حالت آماده باش قرار داده اســت؛ امــا آماده باش در فصل بارش هم 

بايد با توجه به بارش هاى پيش رو مورد اهميت قرار بگيرد.
مــراد ناصرى گفت: با توجه به فرارســيدن فصل بارش و ســابقه 
بارش ها در شهرســتان نهاوند، در 3 ســال گذشــته با 60 ميليمتر 

بارندگى شرايط شهرستان را دگرگون كرد.
وى تصريح كرد: بارش هاى ســال گذشته خســارت هايى به همراه 
داشــت اما بســيارى از اقدامــات از پيش انجام شــده، مانع برخى 
خســارت ها و اتفاق ها شــد و مى توان گفت توان و نيروى انسانى 

شهرستان بيش از امكانات و تجهيزات است.
ــنگين تر  ــاى س ــراى بارندگى ه ــه ب ــر اينك ــد ب ــا تأكي ــرى ب ناص
از ســال هاى گذشــته بايــد شهرســتان را آمــاده كــرد، افــزود: 
بــاران  آب  گــذر  معابــر  در  بارش هــا  از  پــس  باتالق هــاى 
بيشــترين مشــكالت را بــا آبگرفتگى هــا به وجــود مــى آورد و 
آمادگــى الزم را بايــد بــراى مديريــت در زمــان بحــران دســت بــه 

ــويم. ــته نش ــزات نداش ــن تجهي دام
ناصــرى از مديــران عضو ســتاد بحران شهرســتان خواســت تا 
زيرســاخت هاى مرتبط را از حاال بررسى كنند و درنظر داشته باشيم 
بارندگى هاى ســنگينى در پيش اســت و وضعيــت جوى پيش رو 
زمستان سختى را گزارش مى دهد، هرچند دوباره مى گوييم كه با اين 

اوضاع كرونايى يك سالى هست كه آماده باش مدام هستيم.
 شهردارى نهاوند در حالت آماده باش

مهــدى نســارى معاون خدمات شــهرى شــهردارى نهاوند هم از 
آماده باش كامل براى زمان بحران و برف روبى خبر داد و خواســتار 
همكارى ماشــين آالت اداره راه براى برف روبى در زمان تردد داخل 

شهر از جمله بلوارها شد.
بــا توجــه بــه اينكــه اليروبــى و ســاماندهى مســيل شــهر نهاونــد 
از جملــه اقدامــات قابــل توجهــى اســت كــه عالوه بــر زيباســازى 
ســيماى شــهرى، بــراى مديريــت در زمــان بحــران و مانــع شــدن 
ــه خانه هــاى اطــراف ايــن مســيل، بخشــى  از ســرريز بارندگــى ب

از آن اجرايــى شــده اســت.
 آماده باش هالل احمر با 13 مركز مجهز

مديــر هالل احمر شهرســتان هم از آماده بــاش و تجهيز 13 مركز 
اسكان در شهرستان براى زمان بحران در ايستگاه ها و مناطق مختلف 

شهرستان و بين جاده اى خبر داد.
علــى كيانــى همچنيــن آمادگى 2 پايــگاه امدادونجــات جاده اى 
فيروزان(ثابت)، 3راهى قلعه قباد(موقت) براى امدادرسانى در زمان 

بحران را اعالم كرد.
 تجهيز راهدارخانه هاى راهدارى براى اسكان 

در راه مانده ها
 رئيــس راهــدارى و حمل و نقل جاده اى شهرســتان هــم با بيان 
اينكــه هزار و 500 تن ماســه و نمك براى زمــان بارش ها تهيه و 
دپو شــده اســت، از آماده باش كامل براى زمان بارش ها خبرداد و 
گفت: راهدارخانه هاى فيروزان و گرين مجهز و آماده اســكان براى 

در راه ماندگان هستند.
وحيــد صفدرى گفت: اغلب راننده ها در زمــان بارش ها تجهيزات 
الزم از جملــه زنجيرچرخ به همــراه ندارند و هميــن هم ما را در 

خدمات رسانى دچار مشكل مى كند.

 «آترين افشــارى توانا»، كودك 
پياپى  ســال  براى دومين  همدانى 
برنده جايزه اول مســابقه نقاشــى 
سازمان خواروبار و كشاورزى ملل 
متحد (فائو) به مناسبت روز جهانى 

غذا شد.
دفتر نمايندگى فائــو در ايران در 
شدن  برنده  خود  توئيترى  حساب 
مســابقه  در  افشــارى توانا  آترين 
نقاشى فائو به مناسبت روز جهانى 
غذا و كسب مقام اول او در گروه 
سنى 8-5 ســال را تبريك گفت. 
وى در مسابقه پارسال نيز موفق به 

كسب همين مقام شده بود.
ســازمان خواروبار و كشــاورزى 
ملل متحد هر ســال به مناسب روز 
جهانى غــذا رويدادهاى فرهنگى 
و هنــرى و مســابقات بين المللى 
براى اهميت تأميــن غذا و امنيت 

فقر و سوءتغذيه  غذايى، توجه به 
از كــودكان و نوجوانان خالق در 
در  مى كند  دعوت  جهان  سراســر 
گروه بندى هاى  در  نقاشــى  حوزه 
سنى مختلف شــركت كنند. دفتر 
نمايندگــى فائــو در ايــران، نيز 
هرســاله از كودكان و نوجوانان 5

تا 19 ســاله دعوت مى كند در اين 
رويداد جهانى شركت كرده و هر 
ســال آثار برگزيده را معرفى و به 

برندگان جوايزى را اهدا مى كند.
اين  از  حاكى  فائــو  گزارش هاى 
است كه ميزان گرسنگى در سطح 
جهان پس از يــك دوره كاهش 
گذاشــته  افزايش  روبه  ديگر  بار 
است. اكنون بيش از 815 ميليون 
نفــر از ســوءتغذيه مزمــن رنج 

مى برند.
جنگ، شرايط آب و هوايى وخيم 

ناشــى از تغييــرات اقليمى، ركود 
پديده  فزاينده  سرعت  و  اقتصادى 
چاقى و اضافه وزن مسير پيشرفت 
در نبرد عليه گرسنگى و سوءتغذيه 
ســاخته اند.  مواجه  مانــع  بــا  را 
گرســنه  نفر  ميليون ها  درحالى كه 
هســتند، 600 ميليون نفر از چاقى 
رنج بــرده و 1/3 ميليارد نفر ديگر 

نيز دچار اضافه وزن هستند.
بــه گــزارش ايرنــا، فائــو هرســاله 
در تاريــخ 16 اكتبــر (25 مهــر) 
ــكوهى  ــزارى مراســم  باش ــا برگ ب
ــا  ــارن ب ــذا را مق ــى غ روز جهان
ــازمان  ــن س ــيس اي ــالروز تأس س
نقــاط  اقصــى  در  بين المللــى، 

ــى دارد. ــى م ــان گرام جه
مراســم روز جهانى غذا در 150

كشــور جهان از جمله جمهورى 
اســالمى ايران با حضــور تمامى 

دســت اندركاران امر توليد غذا برگزار مى شــود و به همين دليل نيز اين 
رويداد يكى از رويداد هاى مهم و شناخته شــده  در تقويم ســازمان ملل 

متحد محسوب مى شود.

به گفته اهالى روستا سال هاى 
گذشــته پيگيرى و مطالعاتى 
روستا  مسئوالن  سوى  از  نيز 
انجام شــده و كشيدن كابل 
از  ايرانســل  و  فيبرنــورى 
چاله كند  تا  عليصدر  روستاى 
زيرساخت ها  و  شــده  انجام 
تاحدودى مشــخص شــده 
اما به علــت پيگيرى نكردن 
اين  مخابرات  بى اعتنايــى  و 
موضوع ادامه پيدا نكرده است
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آگهى تأسيس،تغييرات شركت
آگهى تغييرات شــركت آب آفرين سيستم سهامى خاص به شماره ثبت 10372 و شناسه ملى 
10820101534 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1399/08/22 

تصميمات ذيل اتخاذ شد 
-1 خانم سميه مظاهرى ثمر به شــماره ملى 3875361032 به سمت بازرس اصلى و آقاى على 
شاه محمدى به شــماره ملى 3860868901 به سمت بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى 
انتخاب گرديدند -2 حساب سود و زيان شركت و تراز مالى منتهى به تاريخ 1398/12/29 مورد 

تصويب مجمع قرار گرفت.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجارى همدان 

(1057344)

آگهى دعوت از مجاورين 
ــان ياســر و روح ا... و محســن همگــى رشــيدى مالكيــن مشــاعى  چــون آقاي
ــد تقاضــاى  ــى بخــش يــك نهاون ــالك 1 فرعــى از 1369 اصل از ششــدانگ پ
ــى  ــوده و متقاض ــن اداره نم ــوق را از اي ــالك ف ــى پ ــك برگ ــند ت ــدور س ص
ــد  ــالك را نمى شناس ــاعى پ ــن مش ــن و مالكي ــه مجاوري ــد ك ــى مى باش مدع
ــه  ــد 914 مجموع ــتناد ك ــه اس ــذا ب ــدارد، ل ــن ن ــه مالكي ــى ب و دسترس
بخشــنامه هاى ثبتــى درخصــوص تعييــن طــول اضــالع و مســاحت دار كــردن 
ــناد  ــاد اس ــى مف ــه اجراي ــاده 18 آيين نام ــن م ــت و همچني ــناد مالكي اس
ــالغ  ــر اب ــالك فوق الذك ــاور پ ــن مج ــه مالكي ــه كلي ــرا ب ــمى الزم االج رس
ــح در  ــاعت 10:00 صب ــورخ 1399/10/29 س ــنبه م ــه در روز دوش ــردد ك مى گ
محــل وقــوع ملــك واقــع در نهاونــد، خيابــان آزادگان، نبــش كوچــه كيــان راه 
ســبزى فروشــى رشــيدى جنــب ســيگار فروشــى عســگرى حضــورى يابنــد. 
ــام  ــع از انج ــن مشــاعى مان ــن و مالكي ــدم حضــور مجاوري بديهــى اســت ع
ــه آگهــى مجــدد باشــد  ــاز ب ــردد. چنانچــه ني ــات نقشــه بردارى نمى گ عملي

ــردد. ــه درج مى گ ــن روزنام در همي
(م الف 820)

محمدعلى جليلوند 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبت اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى رزن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده 
است. لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود، درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان 
اعتراض داشــته باشند، مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اســناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
1-برابر رأى شماره 139960326008000388 و پرونده كالسه 1398114426008000032 هيأت 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حميدرضا يمينى نيا 
به شماره شناسنامه 1 كدملى3992309843 صادره از رزن فرزند محسن در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديمى به مساحت 123102,71 مترمربع پالك 585 فرعى از 
156 اصلى قريه سلطان آباد واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى با واسطه از 
مالك رسمى آقاى نصرت اله جعفرى افشار دارنده نسق زراعى شماره 72560 مورخ 1347/09/05 
دفتر 5 همدان و آقاى حسن جعفرى آثار دارنده نسق شماره 72516 مورخ 1347/09/05 دفتر 
5 همدان و آقاى محمد يمينى نيا دارنده نسق شماره 72531 مورخ 1347/09/05 دفتر 5 همدان 

محرز گرديده است.
2- برابر رأى شماره 139960326008000387 و پرونده كالسه 1398114426008000057 هيأت 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على اصغر يمينى نيا 
به شماره شناسنامه 1289 و كد ملى 3991520842 صادره از سردرود فرزند محمد در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديمى به مساحت 123102,71 مترمربع پالك 585 
فرعى از اصلى 156 قريه ســلطان آباد واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى با 
واسطه از مالك رســمى آقاى نصرت اله جعفرى افشار دارنده نسق زراعى شماره 72560 مورخ 
1347/09/05 دفتر 5 همدان و آقاى حســن جعفرى آثار دارنده نســق زراعى شماره 72516 
مورخ 1347/09/05 دفتر 5 همدان و آقاى محمد يمينى نيا دارنده نســق شماره 72531 مورخ 

1347/09/05 دفتر 5 همدان محرز گرديده است. (م الف 178)
تاريخ انتشار نوبت اول:1399/09/18
تاريخ انتشار نوبت دوم:1399/10/03

حسين حيدرى - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن 
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تأمين بودجه از فروش اوراق
 دولت آينده را بدهكار مى كند

 ما درباره هر كدام از روش ها بايد جداگانه نظر بدهيم، اما درمورد 
پيش فروش نفت در گذشــته نيز گفته ايم اكنون نيز تكرار مى كنيم كه 

روش غلطى است، زيرا دولت آينده را حتما بدهكار مى كند.
رئيــس كميســيون برنامه و بودجه مجلس شــوراى اســالمى در 
گفت وگو با خبرگزارى دانشجو، درباره جزئيات اليحه بودجه 1400

كل كشــور، اظهار كرد: بودجه 1400 به دليل بودجه عمومى كه براى 
نخســتين ســال در اليحه بودجه كل كشــور با لحاظ تبصره 14 از 
بودجه شركت ها بيشتر بوده و همچنين به لحاظ مصارف كه به شدت 
افزايش يافتــه و در كنار آن منابعى كه پيش بينى شــده ويژگى هاى 

خاصى دارد.
حميدرضــا حاجى بابايى با بيان اينكه اليحه بودجــه 1400 نياز به 
بررســى هاى زيادى دارد، افزود: مجلس در آستانه يك تصميم مهم 
بوده و اين تصميم مهم بايد براســاس يك كار كارشناســى دقيق و 

همه جانبه و لحاظ همه شرايط، انجام شود.
نماينده همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى با تأكيد بر اينكه 
ما درحال بررســى بودجه با درنظر گرفتن تمام زواياى آن و مدنظر 
قرار دادن شــرايط كشور و جهان هستيم، تصريح كرد: هنوز درمورد 
تأييد يا رد اليحه به يك نظر واحد نرسيده ايم البته مركز پژوهش هاى 
مجلــس كار تخصصى انجام داده و مجلس نيز بايد با درنظر گرفتن 

همه جوانب تصميمى قاطع اتخاذ كند.
وى در پاسخ به اين پرسش كه چرا دولت نفت و فروش اوراق نفتى 
را در اليحه بودجه در اولويت قرار داده اســت، گفت: نگاه به نفت 
متفاوت است يعنى به شكلى تبصره يك از سوى دولت نوشته شده 

كه از آن برداشت هاى گوناگون مى شود.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس همچنين با اشاره به حضور 
وزير نفت در جلسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس، تصريح كرد: 
وزير نفت در پاســخ به اين پرسش كه آيا امكان فروش 2 ميليون و 
300 بشكه نفت فراهم اســت يا خير، پاسخ مى دهد بله اگر شرايط 

محيا شود.
حاجى بابايــى بــا تأكيــد بــر اينكــه متناســب بــا هــر موقعيــت كشــور 
ــورد  ــا درم ــزود: م ــد، اف ــد باش ــد كارآم ــا مى توان ــى از روش ه يك
ــاره  ــا درب ــم، ام ــر بدهي ــه نظ ــد جداگان ــا باي ــدام از روش ه ــر ك ه
ــرار  ــز تك ــون ني ــم اكن ــز گفته اي ــته ني ــت در گذش ــروش نف پيش ف
ــا  ــده را حتم ــت آين ــرا دول ــت، زي ــى اس ــه روش غلط ــم ك مى كني
ــورد اليحــه بودجــه  ــد كار كارشناســى در م ــد و باي ــكار مى كن بده

ــم پيــش از اينكــه موضــع سياســى داشــته باشــيم. انجــام دهي
نماينده همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى ادامه داد: نكته 
بعدى اين اســت كه دولت 730 هزار ميليارد تومان بدون تبصره 14
پيش روى ما به عنوان مصرف قــرار داده كه هزينه اجتناب ناپذير از 
جمله حقوق و هزينه هاى جارى است و 127 هزار ميليارد تومان نيز 
اوراقى اســت كه فروخته و بايد پول آن را بايد سررسيد كند كه اين 

موارد بايد مورد بررسى دقيق قرار بگيرد.
وى با بيان اينكه اصالح ساختار بودجه به اين بودجه خواهد رسيد، 
گفت: يك يــا 2 بند از طرح اصالح ســاختار بودجه باقى مانده و 

به زودى اين طرح نهايى خواهد شد.
رئيس كميســيون برنامه، بودجه و محاســبات مجلــس با تأكيد بر 
اينكه طرح اصالح ســاختار بودجه در طول يك ماه به قانون تبديل 
خواهد شــد، افزود: ما تا اســفندماه بررسى بودجه در مجلس را در 
دســتوركار داريم و با توجه به موافقت دولت و ســازمان برنامه و 

بودجه اصالحات مذكور لحاظ خواهد شد.
حاجى بابايى با بيان اينكه ما بايد اصالح ساختار بودجه را در مجلس 
شــكل دهيم تا روابط نفت با دولت تعريف شود، تصريح كرد: اگر 
اصالح ســاختار بودجه انجام نشــود قطعا بودجه تفاوتى به نسبت 

سال هاى گذشته نخواهد داشت.
وى با تأكيد بر اينكه شناســه دار كردن كســانى كه از بودجه استفاده 
مى كنند اقدام ديگرى اســت كه در دستوركار است، گفت: مجموعه 
تصميمات از سوى مجلس در اليحه مذكور صورت خواهد گرفت 

تا مجلس را از موضع اقتدار نشان دهد.

آمريكا براى بازگشت به برجام 
نبايد پيش شرط بگذارد

 وزارت امورخارجه روســيه در مورد نتايج نشست غيررسمى وزراى خارجه 
كشــورهاى حاضر در برجــام اعالم كرد، اياالت متحده نبايد براى بازگشــت به 
برجام پيش شرط تعيين كند. به گزارش فارس، وزارت خارجه روسيه در بيانيه اى 
بدين منظور، اعالم كرد: «معتقديم كه بازگشت اياالت متحده به برجام بايد بدون هيچ 
پيش شرطى باشد. شركاى ما و ما آماده همكارى محسوس در اين زمينه بوده و آماده 
هستيم تا به آمريكايى ها كمك كنيم در مسير درست قدم بگذارند.» سرگئى الوروف 
وزير خارجه روسيه حاضر در اين نشست نيز گفت كه اميدوار است نه تنها حاضران 
كنونى در برجام، بلكه واشنگتن پايبندى به تمامى تعهدات ذيل برجام را مدنظر داشته 
باشند. وى تأكيد كرد: پايبندى آمريكا به قطعنامه 2231 شوراى امنيت سازمان ملل 

متحد يك مورد انتخابى نيست، بلكه يك وظيفه است.

نظرات اصالحى مجلس را با حفظ شاكله كلى 
بودجه لحاظ مى كنيم

  نخستين موضوع مورد توجه در بودجه سال آينده كاهش فشار اقتصادى بر 
مردم، تأمين منابع الزم براى ارائه خدمات و بهبود اقتصاد كشور است. 

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، رئيس جمهور در جلسه ستاد هماهنگى 
اقتصــادى دولت گفت: در بودجــه 1400، با توجه با واقعيت هاى پيش رو هم 
منابع الزم براى ســرمايه گذارى هاى عمرانى ديده شده و هم براى حمايت از 

اقشار كم درآمد، اعتبار الزم درنظر گرفته شده است.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى در ادامه خاطرنشان كرد: همه تالش ها 
براى استفاده از راهكارهاى مناسب در تدوين و تنظيم يك بودجه تأثيرگذار و 
كارآمد، با هدف رســيدن به نتيجه مطلوب است تا بتوانيم در سال آينده هرچه 

بيشتر فشارها را از روى اقشار ضعيف و آسيب پذير جامعه كمتر كنيم.

رؤساى قواى مقننه و قضاييه براى نامزدى در 
انتخابات نيازى به استعفا ندارند

 نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى با اســتعفاى 6 ماه پيش از انتخابات 
رياست جمهورى از ســوى رؤساى قواى مقننه و قضاييه درصورت تمايل به 
نامزدى، مخالفت كردند. به گزارش انتخاب، نمايندگان مجلس روزگذشته در 
صحن علنى مجلس در ادامه اصالح موادى از قانون انتخابات رياست جمهورى 
اسالمى ايران با پيشنهاد روح ا.. ايزدخواه نماينده تهران مبنى بر استعفاى رؤساى 
قواى مقننه و قضاييه درصورت تمايل به نامزدى در انتخابات رياست جمهورى، 
6 مــاه پيش از انتخابات با 56 رأى موافــق، 160 رأى مخالف و 5 رأى ممتنع 
مخالفت كردند. نمايندگان مجلس شوراى اسالمى همچنين با پيشنهاد ابراهيم 
رضايى نماينده دشتســتان مبنى بر اينكه بايد شرايطى فراهم شود كه منصوبان 

رهبر انقالب هم بتوانند نامزد رياست جمهورى شوند، موافقت كردند.

مبلغ تضمين فرآيند مبلغ برآورد اوليه (ريال)موضوع مناقصه
ارجاع كار (ريال)

مهلت دريافت اسناد از 
سامانه ستاد

مهلت بارگذاري اسناد در 
سامانه ستاد

تاريخ بازگشائي پاكاتتاريخ جلسه توجيهي

تعميرات 
پاركينگ 

نفتكشه اي انبار 
نفت ايثارگران

15/690/296/111784/514/805
از تاريخ 99/10/01 

لغايت
99/10/08 

تا ساعت 14 روز 
دوشنبه 

مورخ 99/10/22

ساعت 10 صبح روز 
چهارشنبه 

مورخ 99/10/17
 در سالن جلسات ستاد 

منطقه همدان

ساعت 10 صبح روز 
سه شنبه 

مورخ 99/10/23

نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرين آئين نامه تضمين معامالت دولتي مصوبه هيأت محترم وزيران 
(توضيح اينكه ضمانت نامه پست بانك قابل پذيرش نمي باشد) و يا واريز سپرده نقدي به حساب شماره 9200030173 بانك ملت شعبه جهان نما و با شناسه واريز 30126 

به مبلغ مندرج در جدول فوق مي باشد. (اعتبار ضمانت نامه هاي صادره به مدت 3 ماه از آخرين مهلت بارگذاري اسناد و تا تاريخ 1400/01/22) توضيح اينكه تحويل 
فيزيكي پاكت حاوي تضمين تا قبل از جلسه بازگشايي پاكت ها به دبيرخانه كميسيون مناقصات به آدرس همدان، آرامگاه بوعلي سينا، جنب شركت مخابرات استان، 

شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان (دبيرخانه كميسيون مناقصات) الزامي است.
مدت قرارداد: پس از ابالغ به برنده مناقصه و عقد قرارداد به مدت چهار ماه شمسي مي باشد.

شرايط متقاضي و مدارك مورد نياز: 
■  دارا بودن ظرفيت آزاد و بارگذاري گواهي از سايت ساجار

■  بارگذاري گواهي تأييد صالحيت معتبر از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري (حدأقل پايه 5 در رشته ابنيه) 
■  بارگذاري گواهي تأييد صالحيت ايمني معتبر صادره از سازمان تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

■  بارگذاري فرم تكميل شده استعالم ارزيابي كيفي و ارزيابي HSE به همراه مدارك و مستندات مربوطه 
■  احراز امتياز قابل قبول (حداقل 60 امتياز) براساس معيارهاي ارزيابي كيفي مندرج در اسناد ارزيابي
■  احراز امتياز قابل قبول (حداقل 60 امتياز) براساس معيارهاي ارزيابي HSE مندرج در اسناد ارزيابي

■  بارگذاري تصاوير قراردادهاي انجام كار مشابه و تصاوير رضايت نامه (اصل يا برابر اصل شده) از كارفرمايان قبلي درخصوص كيفيت پيمان ها (حدأقل 3 مورد)
■  بارگذاري صورت هاي مالي شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت گردش وجوه نقد به همراه يادداشت ها و توضيحات همراه صورت هاي مالي و گزارش 

حسابرسي صورت هاي مالي حداقل براي 2 سال اخير و گردش حساب بانكي به نام شركت 
■  بارگذاري گواهينامه ثبت نام مؤديان مالياتي صادره از سازمان امور مالياتي و همچنين ارائه مفاصا حساب تأمين اجتماعي قراردادهاي قبلي

■  بارگذاري تصوير كارت ملي و شناسنامه مديرعامل و اعضاى هيأت مديره شركت، تصوير صفحات اساسنامه شركت، آگهي تأسيس شركت به همراه آخرين 
تغييرات آن ثبت شده در روزنامه رسمي 

■  بارگذاري كد ثبت شده در پايگاه ملي مناقصات، ارائه كد اقتصادي و شناسه ملي
 (مضافاً اينكه مناقصه گزار مختار خواهد بود نسبت به استعالم عملكرد شركت كنندگان در مناقصه از ساير ادارات، ارگان ها و سازمان هاي مربوطه اقدام و از نتيجه 
آن در ارزيابي مناقصه استفاده نمايد. همچنين درصورت داشتن قرارداد انجام كار مشابه با مناقصه گزار، ارائه رضايت نامه در تمام قراردادهاي منعقده با كارفرما 

الزامي مي باشد)
■  بارگذاري گواهي امضاى صادرشده از دفاتر اسناد رسمي براي فرد يا افرادي كه طبق اساسنامه شركت و آگهي آخرين تغييرات (چاپ شده در روزنامه رسمي) 

مجاز به امضاى اسناد تعهدآور مي باشند. 
■  تأمين اعتبار گواهينامه هاي مورد اشاره در بندهاي فوق در طول مدت فرآيند تشريفات برگزاري مناقصه و اجراي كار، الزم و بر عهده شركت كننده در مناقصه 

مي باشد.
■  درصورت اعالم مناقصه گزار، ارائه اصل و يا تصوير برابر اصل شده كليه مدارك فوق (در دفاتر اسناد رسمي) از سوي شركت كنندگان الزامي خواهد بود. 

- ضمناً بازگشايي پاكت ها با حدأقل سه شركت كننده در مناقصه انجام خواهد شد.
** شركت كنندگان مي بايست اسناد مناقصه را با استفاده از توكنهاي مربوطه، مهر و امضاي ديجيتال نموده و بارگذاري نمايند. الزم به ذكر است پيشنهادهاي 

فاقد مهر و امضاي ديجيتال مورد پذيرش نخواهند بود.
تلفن تماس: 08132647100 – 08132675164 (واحد خدمات مهندسي منطقه)- شماره فاكس 08138275010 

تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم: 99/10/03  تاريخ انتشار آگهي نوبت اول: 99/10/01  

شــركت ملــى پخــش فرآورده هــاى نفتــى منطقــه همــدان به عنــوان مناقصه گــزار درنظــر دارد مناقصــه 
مشــروحه ذيــل را از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت برگــزار نمايــد. كليــه مراحــل برگــزاري مناقصــه 
ــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و  ــت (ســتاد) ب ــداركات الكترونيكــي دول ــق ســامانه ت از طري
ــد. الزم  ــد ش ــر داده نخواه ــب اث ــد ترتي ــال گردن ــور ارس ــامانه مذك ــر از س ــه غي ــي ك ــت ها و مدارك ــه درخواس ب

اســت متقاضيــان درصــورت عــدم عضويــت قبلــي، در ســايت مذكــور ثبت نــام نمــوده و نســبت بــه دريافــت گواهــي امضــاي 
ــدام نماينــد. ديجيتــال جهــت شــركت در مناقصــه اق

روابط عمومى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان

دوم

محمد ترابى  »
 عبدالناصــر همتى متولد 1336 در شهرســتان 
كبودراهنــگ بــوده و داراى مدارك كارشناســى، 
كارشناســى ارشــد و دكترى علــوم اقتصادى از 
دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران است. درباره سابقه 
اجرايى همتى بايد گفت كه وى از سال  هاى 1373 
تا 1385 به مدت 12 سال رئيس بيمه مركزى بود و 
برخى لقب پدر بيمه خصوصى ايران را به او داده  اند. 
حضور مداوم وى در بيمه مركزى در دوره رياست 
 جمهورى رفســنجانى، خاتمــى و احمدى نژاد نيز 
استثنايى اســت كه كمتر در بين مقامات سياسى و 
اقتصادى كشور ديده مى  شود. مديرعاملى بانك سينا 
و بانك ملى از ديگر سوابق اجرايى رئيس كل بانك 

مركزى بوده است.
همان طور كه از پيشــينه اجرايى همتى  مشــخص 
اســت، وى مورد قبول هر 2 طيف اصالح طلب و 
اصولگــرا بوده و او را مى تــوان مديرى فراجناحى 
دانست. همتى از اوايل مرداد سال 1397 همزمان با 
گسترش بحران ارزى كشور، متصدى بانك مركزى 
شــد و وعده هايى براى مديريت بــازار ارز و رفع 

مشكالت اقتصادى و اصالح نظام بانكى داد.
نخســتين اقدام همتى در بانك مركزى رونمايى از 
بسته جديد ارزى بود. تخصيص ارز 4200 تومانى 
به كاالهاى اساسى و دارو، به رسميت شناختن نرخ 
آزاد ارز، بازگشــت صرافى ها به بازار ارز كشــور، 
حذف ســهميه دولتى براى ارز مســافرتى، حذف 
محدوديت در ورود ارز و طال به كشــور و افتتاح 

حساب ارزى توسط بانك مركزى براى افراد حقيقى 
و حقوقى از موارد مذكور در بسته جديد ارزى بود. 
همتى كه در ســال نخست توانســته بود قيمت ارز 
را كنترل كند، مورد تمجيد برخى كارشناســان قرار 
گرفته بود. بــا اين حال در ســالجارى بارى ديگر 
شاهد نوسان و افزايش قيمت ارز در كشور هستيم 
كه باعــث انتقادات از عملكرد وى در اين پســت 
شده اســت. برخى منتقدان شرايط كنونى كشور را 
با دوران رياســت احمدى نژاد در پاســتور مقايسه 
مى كننــد؛ زيرا روحانى منتقــد دولت بهار به علت 

نوسانات قيمت ارز بوده است. 
با اين حال مى توان گفت كه خروج آمريكا از برجام 
و تحريم هاى بى سابقه عليه كشورمان، افزايش قيمت 
بنزين در پاييز ســال گذشته، شيوع ويروس كرونا، 
كاهش قيمت و فروش نفت و در پايان قرار گرفتن 
نام ايران در ليســت سياه كارگروه اقدام مالى و قطع 
ارتباطات بانكى كشــور با ســاير دولت ها از جمله 
عوامل تأثيرگذارى بوده است كه كار را براى همتى 
به عنوان رئيس بانك مركزى و كنترل كننده نوسانات 

ارز در كشور امرى دشوار كرد. 
در دوران 8 ساله دولت بهار شاهد اين مسأله بوديم 
كه قيمت بازار جهانى نفت به شــكل بى ســابقه اى 
افزايــش يافته بود و از ســوى ديگر بســيارى از 

مشكالت فعلى كشــور براى فروش 
نفت در زمان دولت نهم و دهم وجود 

نداشت. 
فــارغ از اين مباحــث چند روز پيش 

شــاهد يكى ديگر 
از اقدامــات مثبت 
همتــى  مؤثــر  و 
بوديم. رئيس بانك 

مركزى در يادداشتى در فضاى مجازى، درباره پروژه 
ادغام بانك هاى وابســته به نيروهاى مسلح، نوشت: 
پــروژه بزرگ و مهــم ادغام بانك هاى وابســته به 
نيروهاى مسلح به پايان رسيد. همان طور كه پيش تر 
هم اعالم شــده بود كه تا پايان آذرماه پروژه عظيم 
ادغام بانك هاى انصار، مهر اقتصاد، حكمت، قوامين 
و مؤسسه اعتبارى كوثر در بانك سپه نهايى خواهد 

شد.
به گفته همتى، انجــام اين پروژه، يكى از مهم ترين 
برنامه هاى اصالح نظام بانكى بود، كه با تدابير مقام 
معظم رهبرى و تأكيدات رياست محترم جمهور با 
جديت آغاز و با يك كار فشــرده، به يارى خداوند 

به نتيجه رسيد. 
 از مزاياى ادغام بانك هاى نظامى 

در بانك سپه مى توان گفت:
1 -چابك شدن نظام  بانكى(كاهش شعب، مديران و 
معاونان) كه موجب افزايش بهره ورى خواهد شد،

2 -بهبود شاخص هاى مالى بانك سپه،
3 -تجربه موفق ادغم بانك ها در ساير كشور ها،

4 -كاهش احتمال ورشكستگى،
5 -انتقال سپرده مشــتريان از بانك هاى كوچك به 

يك بانك معتبر.
از ســوى ديگر حال پس از پيــروزى جوبايدن در 
انتخابات اخير اياالت متحده آمريكا، مى توان گفت 
كه كمى از هيجانات بازار ارز كاســته شــده، اين 
درحالى است كه دولت دوازدهم در چند ماه گذشته 
شكست رئيس جمهور تندرو جمهورى خواه فعلى را 

پيش بينى كرده بود. 
با توجه به شــرايط حال حاضر و پيشــروى كشور 
مى تــوان گفت كــه يكــى از بهترين گزينه ها براى 
برعهده گرفتن دولت سيزدهم رئيس بانك مركزى 

فعلى است. 
در شرايط بد اقتصادى و معيشتى حال حاضر كشور 
بيش از هر زمانى نياز به يك اقتصاددان براى هدايت 
سكان دولت احساس نياز مى شود. همتى از معدود 
مديران ايرانى است كه در دولت هاى پنجم و ششم، 
هفتم و هشــتم، نهــم و دهم، همچنيــن يازدهم و 
دوازدهم، سمت هاى كليدى را برعهده داشته است. 

اين مســأله نيز بر فراجناحى بودن  اين مدير و مورد 
قبــول بودن عملكرد وى از ســوى هر 2 طيف در 

كشورمان اضافه مى شود. 
از ســوى ديگر با وجود پيروزى بايدن در انتخابات 
اياالت متحده و احتمال بازگشت تحريم ها و ايجاد 
روابط و مذاكرات ديگر با آمريكا و ديگر كشور هاى 
قدرتمنــد دنيا، حضور اصالح طلبــان را در دولت 
آينــده معقوالنه مى كند. محمدجــواد ظريف وزير 
امور خارجه و رئيس ديپلماسى و تيم مذاكره كننده 
كشــورمان در چندين مصاحبه خــود از ناتوانى و 
بى عالقگى  خود براى حضور در پاســتور به عنوان 

رئيس دولت خبر داده است. 
بــا توجه به اين مســائل مى توان گفــت كه همتى 
مى تواند گزينه مناســب و مورد قبول و حمايت هر 
2 طيف اصالح طلب و اصولگرا باشد. در كل رئيس 
بانــك مركزى فعلى را مى تــوان مديرى باتجربه و 
فراجناحى دانســت كه فارغ از كاستى هاى به وجود 
آمده در ســالجارى كه تحت تأثير عوامل داخلى و 

خارجى بسيارى بوده، عملكرد قابل قبولى دارد.

برگ زرينى ديگر در كارنامه رئيس بانك مركزى

از كبودراهنگ تا پاستور
■  ادغام بانك هاى نظامى با بانك سپه به نام پدر بيمه خصوصى 

 ســخنگوى كميسيون 
تحقيقــات  و  آمــوزش 
مجلس از بررسى پيشنهاد 
درصــدى   30 افزايــش 
و  گرمايشــى  اعتبــارات 
هزار  صد  براى  سرمايشى 
كالس درس مــدارس از 
طريق سازمان نوسازى در 

استان ها محروم خبر داد.
حجت االســالم احمدحســين فالحى در 
تشريح جلســه اخير كميسيون آموزش و 
تحقيقــات مجلس در گفت وگــو با ايرنا 
اظهاركرد: بحث ســند 2030 بار ديگر در 
كميســيون مطرح شد و با وجود اينكه بند 
مربوط به اجراى اين ســند كه در يكى از 

پيوست هاى بودجه آمده بود، حذف شد.
نماينــده همــدان و فامنيــن در مجلس 
شــوراى اسالمى افزود: بر همين مبنا مقرر 
شــد كميته آموزش و پرورش كميســيون 

آمــوزش و تحقيقــات، 
پيشــنهادى  راهكارهاى 
براى حذف كامل ســند 
2030 از بودجه را مورد 
بررســى نهايى قرار دهد 
و ايــن راهكارها را براى 
كميســيون  به  تصويب 

مربوطه ارائه كند.
وى با اشاره به پيشنهادى 
درباره اليحه بودجه 1400 خاطرنشان كرد: 
در كميســيون همچنين پيشنهادى مبنى بر 
افزايش اعتبارات گرمايشــى و سرمايشى 
بــراى صد هــزار كالس درس مدارس از 
طريق سازمان نوســازى، توسعه و تجهيز 
مدارس كشــور با رعايت شــاخص هاى 
محروميت استانى به ويژه در مناطق مرزى 
از 20 تــا 50 درصد از محــل بند ب ماده 
65 قانون الحاق برخى مواد به قانون تنظيم 

بخشى از مقررات مالى دولت مطرح شد.

بررسى افزايش اعتبارات گرمايشى براى 
100 هزار كالس در كميسيون آموزش
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آگهى تأسيس،تغييرات شركت
آگهى تغييرات شــركت آب آفرين سيستم سهامى خاص به شماره ثبت 10372 و شناسه ملى 
10820101534 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/08/22 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد؛ سرمايه شركت از محل مطالبات حال شده سهامداران، از مبلغ 6/020/000/000  
ريال به 66,019,800,000 ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در اســاس نامه به شرح ذيل اصالح 
گرديد؛ ماده 5: سرمايه شركت مبلغ 66,019,800,000 ريال منقسم به 471570 سهم عادى بانام 

140,000 ريالى مى باشد. 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجارى همدان 
(1057345)

آگهى تأسيس،تغييرات شركت
آگهى تغييرات شركت ســهامى آب منطقه اى همدان شركت ســهامى خاص به شماره ثبت 
7026 و شناســه ملى 10860010414 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 
1399/06/04 تصميمات ذيل اتخاذ شد؛1 - صورت هاى مالى شامل صورت وضعيت مالى به تاريخ 
29 اسفند 1398 و صورت هاى سود و زيان به تصويب رسيد؛ - 2 سازمان حسابرسى به شناسه 
ملى10101136332 به عنوان بازرس و حسابرس شركت براى رسيدگى به عملكرد سال مالى 99 
انتخاب گرديد؛-3  روزنامه كثيراالنتشــار جمهورى اسالمى و روزنامه محلى همدان پيام جهت 

درج آگهى هاى رسمى شركت انتخاب گرديد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجارى همدان 
(1057822)

آگهى تأسيس،تغييرات شركت
ــت  ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامى خ ــركت س ــان كاال ش ــينا به ــركت س ــرات ش ــى تغيي آگه
ــورخ  ــره م ــأت مدي ــه هي ــتناد صورتجلس ــه اس ــى 14004819558 ب ــه مل 11879 و شناس
1398/05/31 تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : محــل شــركت در واحــد ثبتــى همــدان بــه 
آدرس اســتان همــدان، شهرســتان همــدان، بخــش مركــزى، دهســتان الوندكــوه غربــى، 
ــه شــهرك صنعتــى بهــاران، ميــدان كردســتان،  روســتا شــهرك صنعتــى بهــاران، محل
ــان (كردســتان)، پــالك 0 ، طبقــه همكــف، كدپســتى 6514183955  تغييــر يافــت  خياب

ــد. ــالح گردي ــوق اص ــرح ف ــاس نامه به ش ــه در اس ــاده مربوط و م
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجارى همدان 
(1062300)

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

برابــر رأي شــماره 897 هيأت پنجم موضــوع قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى جواد يعقوبى فرزند على به شماره شناسنامه 
4040190785 صادره از بهار در 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 
آبى به مساحت 97002,45 مترمربع قسمتي از پالك 4 اصلى واقع در بخش چهار حوزه 
ثبت ملك بهار اراضى مهاجران خريدارى مع الواســطه از مالكين رسمى آقايان خانعلى 
قهرمانيلو، محمد محمديارى، هاشم محمد يارى، حيدر شعبانى و سايرين محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 
درصورتي 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 رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 424)

تاريخ انتشار نوبت اول: 99/09/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/10/03
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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 894 هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حســين وحدت امير فرزند عبدا... به 
شماره شناسنامه 805 صادره از بهار در ششدانگ يك قطعه مزروعى ديمى محاط 
به مساحت 2322/14 مترمربع قسمتي از پالك 103 اصلى واقع در بخش چهار حوزه 
ثبت ملك بهار اراضى رســول آباد عليا خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى 
محمود نجفى مسعود محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، درصورتي 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 درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 416)
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/09/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/10/03
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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 1034 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى يوسف مارانى فرزند رجبعلى به شماره شناسنامه 11 
صادره از بهار در يك باب ساختمان به مساحت 198,66 مترمربع پالك 11087 فرعى 
از 139 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى از مع الواســطه از 
مالك رسمى آقاى محمدحسين  جريده محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، درصورتي 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 رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي اســت درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 421)
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/09/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/10/03
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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 900 هيأت پنجم موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عبداله زينتى ممتاز فرزند حســن به 
شماره شناسنامه 435 صادره از بهار در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به 
مســاحت 55470/53 مترمربع قسمتي از پالك 6 اصلى واقع در بخش چهار حوزه 
ثبت ملك بهار اراضى ريكان سفلى خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقايان شاه 
حسين و صفر رضايى كيان، قندعلى حاجيلو، حسن جعفرى، نباتعلى طاهر و شعبان 
حاجيلو محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، درصورتي 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 درصورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 413)
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/09/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/10/03
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نيش و نوش

خبر

پرداخت يارانه مراكز جامع اعتياد 
براساس پيشرفت درمان مددجويان 

 مديركل پيشــگيرى و درمان اعتياد بهزيستى كشور از افتتاح همزمان هزار و 280 
مركز جامع ترك و بازتوانى اعتياد در آينده نزديك در كشــور خبر داد و گفت: يارانه 

مراكز جامع اعتياد براساس پيشرفت درمان مددجويان پرداخت مى شود.
به گزارش ايرنا، فريد براتى سده افزود: يارانه  اين مراكز براساس پيشرفت درمان مددجو، 
ماندگارى در سير درمان، هموار شدن مسير بازگشت به خانواده، آموختن مهارت هاى 
اجتماعى و شغلى و تاب آورى در برابر آسيب هاى اجتماعى پس از بهبودى، پرداخت 
مى شــود. وى تأكيد كرد: كار روى خانواده و محيــط اجتماعى بهبوديافتگان يكى از 
عوامل مهم پايدارى و ماندگارى پاكى بيماران سوءمصرف موادمخدر به شمار مى رود.

ايجاد 3600 خانه هالل در سراسر كشور
 رئيس جمعيت هالل احمر با بيان اينكه خانه هاى هالل در جامعه به صورت جدى 
مطرح است، با بيان اينكه نزديك به 3 هزار و 600 خانه هالل از ابتداى سال در مناطق 

محتلف كشور و عمدتا در مناطق محروم و كمتر برخوردار ايجاد كرديم.
بــه گزارش ايرنــا، كريم همتى در مراســم امضاى تفاهم نامه همكارى ســازمان 
بهزيســتى و سازمان جمعيت هالل احمر جمهورى اسالمى ايران افزود: خانه هاى 
هالل، هالل احمرهــاى كوچكى در دل مناطق محروم هســتند كه بحث آموزش 
و ســاماندهى نيروها را انجام مى دهند. اين خانه ها مى توانند با مؤسســات خيريه 
بهزيســتى ارتباط برقــرار كنند تا آموزش هــا را در آن حوزه ها به صورت كامال 

كنيم. پياده  مدون 

تجهيز مدارس به سيستم هاى اعالم هشدار حوادث 
ضرورى است

 ايمن ســازى مدارس، آموزش پيشگيرى و كنترل حوادث، برگزارى مانور و تجهيز 
مدارس به سيستم هاى اعالم هشدار حوادث ضرورى و حائز اهميت است.به گزارش 
ايرنا، رئيس سازمان مديريت بحران كشور در آئين رونمايى از طرح «سند همكارى ملى 
طرح مدرسه آماده» توضيح داد: اين طرح شامل 4 بخش اصلى يعنى آموزش مديران، 
پرسنل و تشكيل گروه مديريت بحران مدرسه از طريق آموزش هاى مجازى و به روز، 
كاهش خطرپذيرى مدارس از طريق بازديد و بررسى اجزاى غيرسازه اى و ارائه برنامه 
كاهش مخاطرات، آموزش آمادگى در برابر ســوانح براى دانش آموزان و والدين آنها و 

ارائه تجهيزات اوليه و كاربرى امداد و نجات به مدارس واجد شرايط است.

اقتصــاد مردم: زندگــى حدود 11 ميليون نفر در حاشــيه شــهرها 
نگران كننده  است 

 11 ميليون حاشيه است؟؟!!
امروز: افزايش پلكانى حقوق كارمندان

 پله پله تا مالقات خدا!!
آفتاب اقتصادى: كوچ دالالن و سرمايه گذاران از بازار

 نكنه مى خوان با احتكار كننده ها تشكيل خانواده بدن!!
آفتاب: خطر ويروس انگليسى

 خير باشه!! يه مهمون ناخونده ديگه تو راهه!!
ابرار اقتصادى: پاييز با تورم 30/5 درصدى تمام شد 

 اين مرحله رو رد كنيم، ميريم فينال!!
ابكار: اهداف پنهان در عدد عجيب نفت

 هميشه اصلى ترين تصميم ها تو خفا گرفته مى شه!!
اخبار صنعت: ارز 4200 تومانى به نام مردم به كام سوداگران 

 بدون شرح!!
آذربايجان: استخدام 53 هزار نفر در وزارت بهداشت تا پايان سال

 گويا تا شروع قرن جديد مى خوان همه يه تكونى به خودشون 
بدنا!!

اقتصاد برتر: تب پول در اقتصاد كرونا گرفته 
 نه احتماال درجه تب سنجش دستكارى شده!!

اقتصاد سرآمد: يكى مى خواى دوتا بخر
 اون كه فالفل دونونه است!!

آفتاب: گرانى مرغ به گردن مصرف نكردن ماهى ها افتاد
 مثل اينكه يه چيزم بدهكار شديم!!
همدان پيام: استخدام 572 نفر در 16 اداره

 خوبه ديگه! معضل بيكاريم داره حل ميشه!!
افكار: بارى كه به منزل نرسيد

 نكنه تو عوارضى تهران- چالوس گير كرده!!
مهد تمدن: روزنه عبور از خودتحريمى

 همه چى از همين روزنه ها شروع ميشه!!

در سالروز والدت حضرت زينب(س) انجام شد
قدردانى مديريت شركت پخش فرآورده هاى 

نفتى منطقه همدان از پرستاران

 شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان به مناسبت والدت با 
ســعادت عقيله بنى هاشم، حضرت زينب كبرى(س) و هفته پرستار، از 

پرستاران بيمارستان بعثت تجليل كرد.
به گزارش روابط عمومى اين شركت، مديريت و تنى چند از مسئوالن 
منطقه در نخســتين روز از زمستان 99 با حضور در محل كار مدافعان 
ســالمت در خط مقدم مبارزه با ويروس كرونا از 15 پرستار شاغل در 

بيمارستان آموزشى - درمانى فوق تخصصى بعثت قدردانى كردند.
بر ســاس اين گزارش، مدير بيمارستان بعثت ضمن ارائه گزارش كلى 
از فعاليت هاى شــبانه روزى كادر درمان اين بيمارستان، از سختى ها و 
مشكالت يك سال گذشته و دست و پنجه نرم كردن پرستاران با شرايط 
جديد ناشــى از همه گيرى ويروس منحوس كرونا، توضيحات كاملى 
بيان كرد. همچنين در اين نشســت صميمى، متن پيام هاى سيدسعيد 
شاهرخى استاندار محترم همدان و امين روستايى مدير شركت پخش 
فرآورده هاى نفتى منطقه همدان كه ضمن اشاره به مجاهدت هاى بزرگ 
پرســتار و بانوى بى نظير تاريخ حضرت زينب كبرى(س)، گراميداشت 
هفته «پرســتار» را تجليل از خوبى ها و خدمات صادقانه جان بركفان 
عرصه بهداشــت و درمان در شرايط كرونايى حاكم بر جامعه دانستند، 
قرائت شد. در پايان لوح هاى تقدير با امضاى شاهرخى به عنوان باالترين 
مقام اجرايى استان و روســتايى مدير مجموعه تالشگر سوخت رسان 
منطقه همدان همراه شاخه هاى گل در ميان تشويق حاضران به حافظان 

سالمت اهدا شد.

 نيلوفر بهرمندنژ اد »
  ســازمان ثبت احوال در راســتاى 
دينى  ارزش هاى  و  اجتماعــى  وظايف 
تالش مى كند با ارائه نظريات و خدمات 
و  مذهبى  توســعه  موضوع  كارشناسى 
علمى را در برنامه هاى خود براى انتخاب 
اســامى داشته باشــد، بر همين اساس 
بيشترين نام انتخابى در چندماه ماه اخير 
در گروه پسران مربوط به نام «اميرعلى» با 
تعداد 246 مورد و در دختران «رستا» با 

287 مورد بوده است. 
نام هاى آريا، اميرحســين، محمدحسين، 
فاطمه و زهرا بيشــترين تعداد نام هاى 
پسران و دختران پس از نام هاى اميرعلى 
و رســتا بوده اســت، باالى 65 درصد 
اسامى ريشه مذهبى دارند و مابقى ريشه 

در فرهنگ اصيل ايرانى دارند.
همچنين نرخ خام والدت در استان 13/5 
در هزار بوده كه از اين ميان 66/2 درصد 
به والدت هاى شهرى و 33/8 درصد به 
والدت روستايى مربوط مى شود. از ميان 
اين آمار 246 مورد 2قلو،5 مورد 3 قلو و 
2 مورد 4 قلو را در استان شاهد بوده ايم.

مديركل ثبت احوال استان در گفت وگو 
همدان پيام، با اشاره به مجموعه اقدامات 
اين ســازمان، بيان كرد: ســازمان ثبت 
است  دستگاه هايى  نخستين  جزو  احوال 
كه در جهت مكانيزاسيون حركت كرده 
اســت. ثبت احوال استان همدان نيز در 
سال 1305 در مركز استان مستقر شد و 
به آغاز فعاليت و تنظيم اســناد سجلى و 

صدور شناسنامه اقدام كرد.
و  طرح ها  اســالمى،  انقــالب  از  پس 
برنامه هاى مختلفى در اين راستا صورت 
پايگاه هاى  جامع تريــن  جــزو  گرفته 
اطالعات جمعيت كشور به شمار مى آيد 
و تمامى اطالعات مربوطه اتباع ايرانى از 
سال 1297 در اين سازمان به ثبت رسيده 

است. 
 از امكانــات اصلــى كارت ملى 
هوشمند ويژگى بيومتريك آن است

اســد حســن زاده زورمند افزود: سازمان 
هويتى  مرجــع  به عنــوان  احــوال  ثبت 
كشور، كارت ملى هوشمند را جايگزين 
كارت هــاى ملى كاغذى كــرد كه در آن 
يكسرى مشخصات بيومتريك اعمال شده 
اســت. تفاوتى كه كارت ملى هوشمند با 
ســاير كارت ها دارد در همين بخش هاى 
بيومتريكــى اســت، به اين صــورت كه 
اطالعات هويتى به همراه عكس فرد روى 
اين كارت درج شــده است. يكى ديگر 
از امكاناتى كه در كارت ملى هوشــمند 

قرار دارد، ويژگى هاى بيومتريكى صاحب 
كارت است. عكس و اثرانگشت صاحب 
كارت به صــورت الكترونيكى در كارت 
وى ذخيره مى شود، به اين ترتيب امنيت 
استفاده از كارت به طور قابل مالحظه اى 
باال مــى رود. ديگر هر كس با وارد كردن 
يك رمز عبور ســاده امكان اســتفاده يا 
سوء استفاده از يك كارت را ندارد. براى 
اســتفاده از كارت حتمــًا بايــد صاحب 
كارت حضور داشــته باشد تا اثر انگشت 
وى به صورت ديجيتالى با اثرانگشتى كه 
در هنگام ثبت نام در كارت ذخيره شــده 
است مقايســه و تطبيق داده شود، سپس 
اجازه اســتفاده از امكانات كارت به وى 

داده مى شود. 
وى بــا بيان اينكــه در كارت هــاى ملى 
هوشمند كاربردها و امكاناتى درنظر گرفته 
شده اســت، گفت: در كنار اين، خدمات 
ديگرى در راستاى اعتبار سنجى و تسهيل 
خدمات ساير دستگاه ها ايجاد شده است. 
درحال حاضر بيش از 200 دستگاه به صورت 
باالدستى در كشور به پايگاه جمعيتى متصل 
هســتند، از جمله مدارس بيمارستان هاى 

تأمين اجتماعى، بانك ها و شعبات مختلف 
در راستاى تأمين امنيت مالى و حفظ منافع 
مردم، دستگاه هاى حاكميتى از اين خدمات 

به صورت آنالين بهره مند مى شوند.
 20 هزار كارت هوشمند ملى 

آماده تحويل است

حسن زاده  زورمند يادآور شد: تا نيمه آذرماه 
سالجارى يك ميليون و 444 هزار نفر واجد 
شرايط بوده اند كه از اين تعداد حدود يك 
ميليون و 311 هزار نفر براى ثبت نام اقدام 
كرده اند كه نزديك بــه 20 هزار كارت در 
ادارات و دفاتر مربوطه آماده تحويل هستند.

وى از متقاضيان كارت هاى ملى هوشمند 
خواست شــماره تماس هايى كه در زمان 
ثبت نــام ارائه مى دهند، يــك خط فعال و 
متعلق به خود فرد باشد. در مراحل مختلف، 
تنها راهى كه توســط آن امكان اســتعالم 
وجود دارد از طريق پيامك به خطوط افراد 
است و در نخستين فرصت جهت تحويل 

كارت هاى هوشمند خود اقدام نمايند.
 ثبت احوال در ارائه آمار هاى جمعيتى 

به عنوان ديده بان عمل مى كند
مديــركل ثبت احوال با شــاره بــه اينكه 
متقاضيان نيز مى توانند از ســاير خدمات 
سيار اين سازمان بهره مند شوند، اظهار كرد: 
هريك از متقاضيان مى توانند با مراجعه به 
سايت www.ncr.ir ثبت نام اوليه را انجام 
دهنــد كه در اين مرحله مبلغى براى تعرفه 
به صورت  مربوطه  پورتال  توســط  دولتى 
الكترونيكى از طريق كارت بانكى دريافت 
مى شود و فرد مى تواند با زمان تعيين شده 
در اســرع وقت جهت تحويل كارت خود 

اقدام نمايد.
وى در ادامه تأكيد كرد: در راســتاى ارائه 
آمارهــاى جمعيتى ثبت احــوال به عنوان 
ديده بان عمل مى كند، وظيفه دارد آمارهاى 
مختلف را جمع آورى كــرده و در اختيار 
مسئوالن مربوطه قرار دهد، با توجه به اينكه 
درصد والدت در 2 بيمارســتان استان رقم 
بااليى دارد، به همين منظور پيش از اينكه 
برگه ترخيص مادر صادر شــود، نيروهاى 
مستقر و فعال، شناسنامه نوزاد را صادر كرده 
و به والدين آنها تحويل مى دهند و درنهايت 
اطالعات آنها نيــز بالفاصله در بانك هاى 

اطالعاتى بارگذارى مى شود.
 مهلت قانونى ثبت فوت 10 روز 

و ثبت والدت 15 روز است
حســن زاده زورمند بيان كرد: مهلت قانونى 
ثبــت فوت در ثبت احوال ده روز و مهلت 
قانونى ثبت تولد نوزادان در ســازمان ثبت 
احــوال 15 روز از زمــان تولد اســت و 

خانواده ها بايد در اين مدت اقدام كنند.
درحال حاضــر با تالش همــكاران علوم 
پزشكى، بيمارستان، آرامستان، فرماندارى ها 
و دهيارى درحال حاضر نرخ هاى ثبت استان 
باالتر از استاندارهاى جهانى است كه 99/7 
درصد والدت و99/4 درصد هم وفات در 

بازه زمانى تعيين شده به ثبت رسيده است.

وى در ادامــه يــادآور شــد: بــا توجه به 
درگيرى هــاى موجــود ويــروس كرونا، 
دســت اندركاران اين سيستم به نحو احسن 
فعاليت داشــته و در هيچ شهرستانى ارائه 
اســت؛  نشــده  متوقف  مربوطه  خدمات 
بنابراين از شــهروندان تقاضــا دارم كه در 
اين شــرايط كنونى از مراجعه غيرضرورى 
ممانعــت كرده و درصورت لــزوم به اين 

سازمان مراجعه نمايند.
همچنين با توجه به اينكه اين اسناد هويتى 
جزو ام االسناد به حساب مى آيند، به منظور 
حراســت و حفاظت از منافع شخصى و 
هزينه هاى كالنى كه براى تهيه اين اســناد 
صرف مى شــود در نگهدارى و حفظ آن 

دقت كافى داشته باشند. 
 صدور 70 شناسنامه

 براى اتباع خارجى در همدان 
مدير ثبت احوال اســتان با اشاره به اينكه 
اســتان همدان جزو استان هايى بوده است 
كه كمترين تبعيت خارجى را پذيرا بوده و 
تاكنون حدود 70 شناسنامه براى اين افراد 

صادر شده است.
 حســن زاده در ادامه عنوان كرد: در 8 ماه 
گذشته حدود 16 هزار و 26 مورد والدت 
به ثبت رسيده اســت از اين ميزان 2 هزار 
و 3 مــورد در ماه، 65 مــورد روزانه و 3 
مورد هم در ســاعت به طور متوسط متولد 
شده اند، بيشترين تعداد متولدين مربوط به 
شــهريورماه است كه حدود 2 هزار و 175 

مورد بوده است.
مديركل اداره ثبت احوال اســتان در پايان 
افــزود: از ابتداى امســال تاكنون حدود 
7 هزار و 180 مورد فوتى داشــته ايم كه 
55/6 درصــد مردان و 44/4 درصد زنان 

را شامل مى شود.

رسالت بزرگ ثبت احوال
 ثبت به موقع و حياتى وقايع روز است

■ مديركل ادره ثبت  احوال استان: بيشترين نام انتخابى در پسران اميرعلى و در دختران رستا است

سازمان ثبت احوال كشور يكى از سازمان هاى دولتى ايران است كه جمع آورى اطالعات و آمار جمعيتى كشور ايران را به عهده 
دارد. اين سازمان با وظايف و عملكردى مستقل از نهادهاى زيرمجموعه وزارت كشور است. از عمده وظايف اصلى اين سازمان 

تهيه اطالعات ثبتى اساسى مانند زاد و ولد، مرگ ومير و ازدواج و نيز صدور مدارك هويتى مانند شناسنامه است.
در گذشــته ثبت امور مربوط به والدت و ازدواج در ايران به صورت سنتى بيشتر با مراجعه به روحانيون، ريش سفيدان محله يا 
بزرگان قوم انجام مى گرفت. براســاس مصوبه هيأت وزيران در ســال 1297 خورشيدى، مقررات تشكيل اداره سجل احوال در 
وزارت كشور تهيه شد و نخستين شناسنامه در تاريخ 3 دى همان سال صادر شد. از سال 1304 شمسى، براساس قانون، دريافت 

شناسنامه براى كليه شهروندان ايرانى در مناطقى كه در آنها اداره سجل احوال داير بود، الزامى شد
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جزو  احوال  ثبت  سازمان 
دســتگاه هايى  نخستين 
اســت كــه در جهــت 
حركت  مكانيزاســيون 
كرده اســت. ثبت احوال 
استان همدان نيز در سال 
1305 در مركز اســتان 
مســتقر شــد و به آغاز 
فعاليت و تنظيم اســناد 
سجلى و صدور شناسنامه 

اقدام كرد



Y K

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

چهارشنبه  3 دى ماه 1399  شماره 3932

6
اقتصـاداقتصـاد

خبـر

هم  هنوز  كارشناسان  اين 
كه  بپذيرند  نمى خواهنــد 
مطالعات  حوزه  كارشناس 
طرح جامع نيســتند و كار 
ساختمانى در شكل عمرانى 
با نگاه برنامه ريزى شهرى 
متفاوت  بسيار  منطقه اى  و 
تخصصى  حوزه  در  و  بوده 
و  شــهرى  جغرافيــاى 
برنامه ريــزى شــهري و 

شهرسازى است

 eghtesad@hamedanpayam.com

 IT  تسهيالت ارزان قيمت به شركت هاى
استان پرداخت مى شود

 ده ميليــارد تومان تســهيالت بــا هدف رونق كســب و كار به 
شــركت ها و فعاالن حقيقى حوزه ارتباطات و فناورى اطالعات در 

استان پرداخت مى شود.
مديــركل ارتباطات و فنــاورى اطالعات اســتان همــدان گفت: 
شــركت هاى نوپا و غيرنوپاى فعال حوزه ارتباطات و فناورى استان 

مى توانند از اين تسهيالت كم بهره استفاده كنند.
مجتبى ســاكى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: متقاضيان بايد پس از 
تكميل طرح كسب و كار خود در سامانه «ايران نوآفرين» نام نويسى 
كــرده و با راهنمايى و مشــاوره كارشناســان اداره كل ارتباطات و 
فناورى اطالعات اســتان همدان براى معرفى به بانك هاى عامل در 

سامانه اى كه پيش بينى شده اقدام كنند.
وى افــزود: اين تســهيالت ذيــل ضوابط كلى طرح هــا، به منظور 
اجرايى سازى ماده 5 آئين نامه اجرايى بند ب تبصره 18 قانون بودجه 
ســال 1398 از سوى وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات به استان 

همدان اختصاص يافته است.
مديــركل ارتباطات و فناورى اطالعات اســتان همــدان ادامه داد: 
درحال حاضر پرداخت تســهيالت سرمايه در گردش تا سقف 500

ميليون تومان به كســب وكارهاى غيرنوپا با نرخ 6 درصد در اولويت 
وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات قرار دارد.

ساكى گفت: همچنين تسهيالت تا سقف 150 ميليون تومان به كسب 
و كارهاى نوپا با نرخ 5 درصد پرداخت مى شود و اشخاص حقيقى 
فعال در حــوزه فاوا نيز مى توانند از تســهيالت 500 ميليون ريالى 

بهره مند شوند.
به گفته وى، چنانچه در پرداخت اين تسهيالت عملكرد خوبى داشته 
باشيم، مى توانيم مبالغ بيشــترى براى تقويت و توسعه شركت هاى 

فعال در حوزه فاوا جذب كنيم.
ســاكى خاطرنشان كرد: در ســال هاى اخير دولت توجه ويژه اى به 
حوزه فناورى اطالعات و ارتباطات داشــته و به شيوه هاى مختلف 

آنها را تحت حمايت خود قرار داده است.

پيش بينى افزايش حقوق كارگران 
در سال آينده

 يك مقام مســئول كارگرى با پيش بينى افزايش حقوق كارگران 
در سال آينده، گفت: اشــتغال و دستمزد در كشور دستورى جواب 
نمى دهــد و اگر مى خواهيم اين 2 مقوله به طــور علمى پيش برود، 
بايد ببينيم كشــورهاى دنيا چه اقداماتى براى باال بردن نرخ توليد و 

بهره ورى و حقوق كارگرانشان در پيش گرفته اند.
علــى اصالنى در گفت وگو با ايســنا، بر ضــرورت ارتقاى قدرت 
خريد كارگران تأكيد كرد و درباره پيش بينى افزايش حداقل دستمزد 
كارگران در ســال آينده، گفت: معتقدم جلسه دستمزد شوراى عالى 
كار همين حاال تشــكيل شــود يا در موقع خودش بــه اندازه تورم 
حقوق كارگران تعيين نمى شود چون زيربناى حقوق در بودجه سال 
1400 گذاشــته شــده و دولت درصد افزايش حقوق كارمندان در 

بودجه سنواتى را 25 درصد ديده است.
وى ادامه داد: درســت اســت كه مسير تعيين دســتمزد كارگران از 
شــوراى عالى كار مى گذرد ولى وقتــى 70 تا 80 درصد كارخانه ها 
دولتى است و دولت به عنوان بزرگ ترين كارفرماى كشور در بودجه 
ســنواتى روى افزايش 25 درصد برنامه ريــزى مى كند، نمى توانيم 

انتظار داشته باشيم كه حداقل مزد كارگران 40 درصد تعيين شود.
رئيس كانون شــوراى اســالمى كار البرز پيش بينى كرد: دســتمزد 
كارگران در سال آينده در حد همان 25 درصد و نهايتا 2 تا 3 درصد 

باالتر از اين رقم تصويب شود.
اصالنى گفت: امســال كارمندان دولت در كنار افزايش 15 درصدى 
ســنواتى، امتياز افزايش 50 درصدى چند سالشان را هم گرفتند ولى 

چنين چيزى به كارگران تعلق نگرفت.
وى در عين حال درباره موضــع برخى نمايندگان مجلس كه اعالم 
كردنــد زيربار افزايش كمتــر از 40 درصد حقــوق كارگران براى 
ســال آينده نمى روند، گفت: نمايندگان نســبت به حقوق كارگران 
دغدغه هايــى دارند ولى اگر زيربار نرونــد از نظر قانونى چه كارى 
مى توانند انجام بدهند. مشــكل ما اين است كه اشتغال و دستمزد را 
دستورى كرده ايم، درحالى كه با اين روش دستمزد و اشتغال درست 

نمى شود.
وى تصريــح كرد: ما نمى توانيم به يك كارخانه بخش خصوصى كه 
برفــرض 3 هزار نيروى كار دارد و يك ريال ســهام دولتى در آنجا 
نيســت، دستور بدهيم كه حقوق كارگران را 40 درصد افزايش دهد 
چون كارفرما مى گويد بر اثر شــاخصه هايى همچون توليد، خريد و 
فروش، تراز مالى و قيمت تمام شــده به نيروى كار حقوق مى دهد 
و اگر بخواهيم دســتورى وادار به افزايش حقوق كنيم، ممكن است 

دركارخانه را ببندد و چند هزار نيروى كار خانه نشين شوند.
رئيس كانون شــوراى اســالمى كار البرز در پايــان تأكيد كرد: در 
مباحثى همچون توليد، اقتصاد، كارخانه دارى و موضوعات كارگرى 
و كارفرمايى، شيوه دستورى جواب نمى دهد بلكه اين يك علم است 
و راهكار دارد و بايد ببينيم كشــورهاى دنيا در اين زمينه چه اقدامى 
انجــام دادند كه نــرخ توليد و بهره ورى در آنها بــاال رفته و درآمد 

كارگران افزايش يافته است.

مديركل راه و شهرسازى استان خبر داد
بازگرداندن 17/6 هكتار از اراضى دولتى همدان

 به بيت المال
 مديركل راه و شهرسازى استان همدان از رفع تصرف 17/6 هكتار از اراضى ملى در 9 
ماهه نخست سالجارى خبر داد و گفت: امسال 60 فقره رفع تصرف به ميزان 17/6 هكتار 

به بيت المال و دولت بازگردانده شده است.
داريوش حســينى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: نيروهاى مستقر در يگان حفاظت از 
اراضى اداره كل با امكانات موجود كه در اختيار دارند، در 9 ماهه نخست سالجارى بيش 

از 17/7 هكتــار از اراضى دولتى اســتان را به ارزش 652 ميليــارد تومان به اموال دولت 
بازگرداندند.

وى افزود: از اين تعداد، 46 مورد مربوط به شهرستان همدان، 6 مورد در شهرستان نهاوند، 
2 مورد در شهرســتان تويسركان، 3 مورد در شهرستان اسدآباد و در شهرستان هاى مالير، 

رزن و كبودراهنگ هركدام يك مورد رفع تصرف انجام شده است.
حســينى تصريح كرد: مأموران يگان حفاظت از اراضى دولتى اداره كل، در سراسر استان 
به صورت 24 ساعته و در 2 شيفت با اولويت  بندى و مشخص شدن مناطق حساس از نظر 

تخريب و تصرف به گشت زنى مشغول هستند.
وى از شــهروندان خواست در زمان خريد زمين و ملك درباره اسناد قانونى از قبيل اخذ 

ســند از سازمان هاى مربوطه استعالم صورت گرفته زيرا بسيارى از افراد قولنامه ملكى را 
خريدارى و بعد مشخص شــده كه ملك خريدارى شده جزو اراضى ملى و دولتى بوده 
و در اين صــورت خريدار با رفع تصرف اراضى ملــى متحمل ضررهاى غيرقابل جبران 

خواهد بود.
حســينى در پايان اطالع رســانى مردمى را عاملى مؤثــر در كاهش تصرف اراضى ملى 
اعالم و مطرح كرد: شــهروندان هرگونه اخبار و اطالعــات در زمينه تصرف، تعرض، 
تجاوز و دخالت افراد ســودجو در اراضى دولتى را كه مشــاهده كرده و يا به نحوى از 
آن اطالع پيدا مى كنند، مى توانند از طريق شــماره تلفــن گوياى 1656 اين يگان را در 

جريان بگذارند.

و  شهر  توســعه  مختلف  جهات  درباره   
الحاق روستاها صحبت كنيد. 

متأسفانه هنوز هم بر سر بزرگ شدن و بزرگ فكر 
كردن دچار ترديد هســتيم و امروز تقابل موضوع 
كالنشــهرى در طرح جامع در مقــام تحكيم و يا 
تضعيف آن، شــهر و مردم آن  را در آينده اى مبهم 
فروبرده اســت؛ بنابراين در اين شرايط استراتژى 
توســعه در اين فرايند بايد بتواند اقمار خود را در 
مرزهاى تعيين شــده از نظر هويتى و مكانى حفظ 
كند و در عين حال ارتباط سيستمى مركز كالنشهر 
همدان را با شــاخص هاى 8گانه در جهت توسعه 
فضايى به عنوان يك ضرورت دنبال كند و چنانچه 
همدان در ناحيه مركزى خود شــهرهاى پيرامونى 
را تصــرف كند و مرزهاى ناحيه اى را بشــكند از 
نظر مجموعه شــهرى در ناحيه مركزى ســاختار 
خود را به هم ريخته و در شــعاع عملكردى حوزه 
كالنشهرى با ضعف ابعاد جغرافيايى در جنبه هاى 
فضايى و مكانى روبه رو خواهد شد و مشاور طرح 
در اين موضوع مهم بايد تفكر و اســتراتژى توسعه 
شــهر را با مطالعات كالنشــهر همدان با مجموعه 
شــهرى منطبق كنــد و جهات و مقياس توســعه 
را در اولويــت كار خود قرار دهــد و با دورى از 
جنجال هاى موجود و درگيرشــدن در قراردادهاى 
جديد در حوزه كسب وكار خود در شهر همدان به 

مأموريت ذاتى خود بپردازد. 
مشــاور يكى از وظايفى مهمــى كه دارد و از آن 
مى توان به عنوان دســتاورد جمهورى اسالمى در 
قانــون برنامه هاى عمرانى پس از پيروزى انقالب 
اســالمى ياد كرد، تغيير نام طــرح جامع به طرح 
توســعه و عمران و حوزه نفوذ شــهر اســت كه 
ما و همه دســت اندركاران عمرانى شــهر، گاهى 
به اشــتباه اين طــرح و مطالعــات را طرح جامع 
مى گوييم، اين درحالى است كه طرح هاى تبديل 
و تغيير نام و محتواى داده شــده به طرح توســعه 
و عمــران و حوزه نفوذ شــهر كه براســاس آن 
عين ُمر قانون در شــهر خدمات مشــاور، مطالعه 
دقيــق حريم و حوزه نفوذ كه ورودى هاى شــهر 
و حدود خطوط تعيين عملكردى آن براى تنظيم 
روابط بين شــهر و روستا و شــهرهاى پيرامونى 
از وظايف مشــاور اســت و مطابق قواعد علمى 
محدوده، حريــم و حوزه نفوذ مســتقيم و حتى 
غيرمستقيم شــهر را مبتنى بر مطالعات كه بر پايه 
مطالعات دقيق جمعيتى، كالبدى و فضايى اســت 

با آمدوشدهاى پيرامون به مركز براى گرفتن انواع 
خدمات آموزشــى، تجارى، ادارى، آموزشى و ... 
به دســت آورد، اما متأسفانه امروز مشاور و نحوه 
تهيه طرح كنار گذاشته شده و بخش كارشناسى و 
نظارت كننــده كه گاهى اوقات بدون مهارت الزم 
در بررسى اين طرح هستند، مديران عمرانى، فنى 
و حتى سياســى شــهر را بى جهت در گير كرده 

است. 
چقــدر  را  همــدان  كالنشهرشــدن   
توسعه  جهت  در  مناسب  و  كارشناسي شده 

همدان مي دانيد؟
براساس شاخص هاي 8گانه، كالنشهرشدن همدان 
كامال درســت و كارشناسي شده است. كالنشهري، 
شــهر ســبز پايدار، پايتخت تاريخ و تمدن و شهر 
گردشــگري، شايســته قامت بلند همدان است و 
به نحو شايسته اي در پيگيري توسعه شهر بايد نقش 

مثبتي داشته  باشيم. 
به  هرحال بايد گفت از زمان قرار گرفتن اين شــهر 
در ميان كالنشهرهاى ايران زيرساخت هاى فراوانى 
در تحكيــم موضع كالنشــهرى همــدان از جمله 
توسعه شــبكه حمل ونقل برون شهرى و گسترش 
راه ها و توسعه شــبكه راه آهن به وجود آمده است 
و در درون شهر هم اعتبارات خوبى در رديف ملى 
براى توسعه بخش مسكن و ديگر تأسيسات مانند 
بيمارســتان هزار تختخوابي، قطار شهري و توسعه 
دانشــگاه هاي اقمــاري در ســطح كالن در قانون 
بودجه پيش بينى شده كه همه اينها در رشد درون زا 
ممكن نخواهد شد و نياز به فضاسازى مناسب در 
عرصه ســرزمينى دارند؛ بنابراين نه تنها بزرگ شدن 
شــهر ايراد ندارد بلكه ضــرورت دارد. به  هر حال 
سياست گذارى ها و آرزوهاي بزرگ نياز به فضايي 
بزرگتر دارند و بزرگتر شدن شهر شايسته كالنشهر 

همدان است.
 ريشه هاى مشــكل مديريت عمرانى و 

فنى استان و شهر را در كجا مي بينيد؟
امــروز بايد به صراحت عرض كنــم معاونت امور 
عمراني اســتانداري و شهردار شــهر وارث پديده 
شــومي هســتند كه از مديريت هــاي عمرانى و 
كارشناســانى از شــهر نشــأت مى گيرد. برخي از 
اين كارشناســان هنوز هم نمى خواهند بپذيرند كه 
كارشناس حوزه مطالعات طرح جامع نيستند و كار 
ســاختمانى در شــكل عمرانى با نگاه برنامه ريزى 
شــهرى و منطقه اى بسيار متفاوت بوده و در حوزه 

تخصصى جغرافياى شهرى و برنامه ريزى شهري و 
شهرسازى است. 

در ايــن حوزه آنقــدر كه موضــوع جغرافيايي و 
منطقه اى مطرح اســت مهندســى ساختمان مطرح 
نيست و با اين افراد نمى توان مشروعيت الزم را در 
اجرا براى طرح ايجاد كرد و از همين رو اســت كه 
تحقق پذيرى طرح هاى توسعه و عمران (طرح هاى 

جامع) پايين و غيركاربردى است. 
بايد عرض كنم نگاه مشاوران در طرح ها نگاه نقشه 
اســت نه انســان و روابط آن با مكان، به نحوى كه 
متأســفانه امروز يكي از مشكالتي كه در طرح هاي 

جامع وجود دارد اين اســت كه 
تفكر افــراد معطوف به تقســيم 
كاربرى هــا در داخل شــهر بوده 
و نقــش و عملكــرد كاربرى با 
مقياس انســانى در فضاى شــهر 
مورد توجه قرار نگرفته و حريم 
شــهر با بى توجهى مورد تعرض 
قرار گرفته اســت. امروز مى بينيم 
هميــن بى قيدى و بى مســئوليتى 
در حريــم و محــدوده اين همه 
بحــث و جــدال را در الحــاق 
شــهر  به  پيرامونى  روســتاهاى 
به وجود آورده، به نحوي كه امروز 
جهات  تمــام  از  شــهر  مي بينيم 
توسعه دچار محدوديت هايى هم 
به لحاظ طبيعــي و هم به صورت 
انسان ســاخت اســت كــه بايد 

مشــاور طرح در اين شرايط راهكارى اساسى ارائه 
دهد و اكنون بايد مســكن و شهرسازى در 2 دهه 
پيش و شــهردارى در مديريت هاى گذشته به نبود 
سياست گذارى و مديريت درست اجرايى در حريم 

شهر پاسخگو باشد. 
 انتقادات كارشناســان و دانشگاهيان را 
در رويكرد مخالفــت در طرح جامع چگونه 

ارزيابى مى كنيد؟ 
نكتــه ديگري كه اين طرح را تحت تأثير گذاشــته 
بستانكاران علمي هســتند كه از ساختار مديريت 
شهري ســهم خود را مي خواهند؛ سهم ديده شدن، 
ســهم شناخته شدن و سهم اقتصاد در كنار معيشت 
حرفه اى آن هم در شهرى كه در آن زندگى مى كنند 
و بــه آن تعلق دارند ژن فرهنگــى مديران هم در 
انتخــاب مديران و هم در واگــذارى مطالعات به 

افراد غيربومى غريب نوازانه است و استان ميلى به 
استفاده از سرمايه هاى علمى خود در درون ندارد و 
يا اين افراد با روابط ســاختارى در انجام اوامر و يا 
مطالعات به خوبى آشنا نيستند و يا به هرحال جامعه 
مديريتى اســتان نخبگان خود را برنمى تابد و قصد 

دارد از چشمان مردم شهر دور نگه دارد.
اما در گفت وگوى ما درباره مسائل و مخالفت هاى 
طرح جامع كه من عرض كردم در طرح توســعه و 
عمــران و حوزه نفوذ و پيشــرفت تنظيم و تدوين 
آن بــا 2 موضوع در چالش هســتيم كــه روند را 
ُكنــد و گاهي مبهــم و غبارآلود كرده اســت؛ 1- 
ژئوپولوتيك  با  مرتبط  مســائل 
شــهري، 2- مســائل مرتبط با 
ژئوپولوتيك علمي. به خاطر اين 
2 مسأله نمي توان به اين سادگى 
مطالعات طــرح را ببنديم چون 
و  شهر  ســاختار  در  مشكالتي 
غيراخالقي  مداخــالت  برخي 
يــا فرصت طلبانه وجــود دارد 
كه شــكل نگاه بــه موضوع را 
از مســير پاســخگويي درست 

منحرف كرده است.
طبــق قانــون، متولــي تهيــه 
طرح هاي جامع و تفصيلي شهر 
كه  بوده  راه وشهرسازي  وزارت 
تهيه  مأموريت  ســال 1343  از 
آنها را داشــته اســت و مشاور 
طرح را انتخاب مي كند. اجراي 
اين مطالعات بر روى زمين هم به عهده شــهرداري 
است. اما گاهي آنقدر قيل وقال در تهيه طرح جامع 
فعلي زياد شــده كه فراموش كرده ايم مسئول اين 
طرح كيست و مي خواهيم بسياري از مشكالت را 
به گردن شهرداري بيندازيم. درواقع اكنون به جاي 
اينكه مطالبات مان را از مشاور بخواهيم از مسئوالن 

سياسي و شهرداري مي خواهيم! 
 به نظر شــما عمده ترين مشــكل طرح 

فعلي چيست؟
برخي ها به شــكل نگاه در توسعه فيزيكي شهر به 
ســمت بيرون انتقاد مي كنند و به توسعه درون افزا 
معتقد هســتند. اما ظرفيت هاي دروني شــهر براي 
توســعه عمودي (افزايــش طبقات) در شــهر با 
محدوديت هايــى در بافت ميانــى به جهت وجود 
بافت و ابنيــه تاريخى واجد ارزش تاريخي مواجه 

اســت. پس اگر شــهر با افزايش طبقات گسترش 
داده شود، شهرداري متهم به تراكم فروشي مي شود. 
اگر هم شــهر به پيرامون توســعه پيدا كند متهم به 
اجرايي كردن كالنشهري همدان و تصرف اراضي 
كشــاورزي و منابع طبيعي خواهد شد. پس امري 
بديهي و روشن است كه از بين اين گزينه ها مسير 
توسعه منطقي تري براي ده سال آينده مانند الحاق 
روستاها و اراضي كشــاورزى كالس 3 با رعايت 
اصول و قواعد محيط زيســت پايدار و مديريت و 

نظارت قوى است. 
اگــر بخواهيم برخى اشــكاالت را در طرح جامع 
و مطالعــات آن كليدى تــر بيــان كنيــم؛ 1- نگاه 
انســاني و رفتارمدار در بافت ميانــي با كم كردن 
نقش خودرو، 2- توســعه برون زا و افزايش نقش 
حمل ونقل عمومي براى اجرايى كردن قطار شهري 
به دليل محدوديت در بافت ميانى، 3-خارج كردن 
همدان از فرم تك هســته اى شهر به چند هسته اى، 
4-اجــراى طرح هــاى موضوعــى و موضعى در 
قالب طرح جامع كه ضعف عمده طرح محســوب 
مى گردد، 5-مديريت و صيانت از هســته مركزى 
شــهر و صيانــت از بافــت فرهنگــى و تاريخى 
و تأســيس مديريت شــهردارى منطقــه مركزى، 
6-توجــه به الگوهاى درآمــدى جديد و نوين در 
پهنه هــاى مختلف و قوه محركه قرار دادن عملكرد 
گردشــگرى، 7-توجه به برند همدان، شــهر سبز 
پايدار، 8-مديريت قوى و جدى توسعه جاه طلبانه 
در دامنــه الوند و گنجنامه و حفــظ انفال عمومى 
و دريافت حقوق شــهر، 9-موقعيت شهر همدان 
در ابعــاد منطقــه اى و كالنشــهرى به خوبى مورد 
توجه قرار نگرفته اســت، همدان حوزه نفوذى تا 
دروازه هاى ورودى به اســتان كردستان و كرمانشاه 
دارد و هيــچ نگاه اقتصــادى و فرهنگــى به اين 

موضوع نشده است.
ــى  ــاى بوم ــل مديريت ه ــهردارى به دلي ــروز ش ام
در ســاختار هدفمنــد شــهرى، در طرح هــاى 
موضوعــى و موضعــى در شــهر در مقــام دســتگاه 
شهرســازى،  و  راه  اداره  بــه  نســبت  اجرايــى 
سياســت هاى  و  ايده هــا  آفريننــده  بايــد  كــه 
ــرده  ــل ك ــر عم ــد، موفقت ت ــهر باش ــعه ش توس
را  محركــى  و  توســعه طلبانه  راهبردهــاى  و 
در شــهر بــا همــه محدوديت هــاى منابــع و 
انتقــادات كــه گاهــى بــر آن وارد اســت، درحــال 

ــرا دارد. اج

مديرگروه مديريت شهرى دانشگاه آزاد استان:

جامعه مديريتى استان 
نخبگان را برنمى تابد

■ در طرح جامع همدان نگاه اقتصادى و فرهنگى وجود ندارد 

 مراســم قدرداني از دســت اندركاران 
پويش هر «هفته- الف- ب- ايران» توسط 
وزير نيرو به صورت كنفرانسي برگزار شد. 
در اين مراســم با حضور مسئوالن استاني 
از 3 مدير اســتان همدان قدردانى شــد. 
شركت  مديرعامل  حسيني بيدار  سيدهادي 
منصور  همــدان،  اســتاب  آب وفاضالب 
ســتوده مديرعامل آب منطقه اي اســتان و 
شركت  مديرعامل  جمشــيدي  شــيرزاد 
توزيع برق اســتان در قالب لوح ســپاس 
مورد تقدير رضا اردكانيان وزير نيرو قرار 

گرفتند.
استاندارى  عمرانى  امور  هماهنگى  معاون 
همــدان در حاشــيه آئيــن قدردانــى از 
مديران حوزه آب و بــرق، گفت: در هر 
يك از هفته هاى پويش «الف_ب_ايران» 
طرح هاى عظيمى در تأمين زيرساخت هاى 

حوزه آب و برق به  مر نشسته است.
فرهاد فرزانه اظهار كرد: صنعت آب و برق 
به عنوان پشــتوانه رونق اشتغال و اقتصاد 

استان همدان بسيار پراهميت است.
وى با اشــاره به اينكــه همدان در 2 هفته 
از ايــن پويــش، ميزبان بهره بــردارى از 
طرح هــاى مهم حوزه آب و برق كشــور 
بــود، تأكيد كرد: در ســفر چند ماه پيش 
وزير نيرو به همدان، عنوان شــد، همدان 
از استان هاى فعال كشور در حوزه وزارت 

نيرو است.
فرزانه ادامــه داد: در نشســت ديروز از 
همــه مديران حوزه آب و برق اســتان و 
افرادى كه وعده هاى وزير نيرو در اجراى 
زيرســاخت هاى صنعــت آب و برق را 

عملى كردند، قدردانى شد.
استاندارى  عمرانى  امور  هماهنگى  معاون 
همــدان همچنيــن از رونمايــى كتــاب 
«دلگرمى هــا و همراهى هــا» بــا موضوع 
خبر  الف_ب_ايران»  هفتــه،  «هر  پويش 

داد.
فرزانه بيان كرد: اين كتاب با مشاركت 13
استان كشور از جمله همدان، تأليف شده 

و متن اســتاندار همدان و نمايندگان مردم 
همدان و فامنين و تويســركان در مجلس 
شــوراى اســالمى در رابطه با پويش «هر 

هفته، الف_ب_ايران» چاپ شده است.
در اين آئين كه با حضور حجت االســالم 
شد،  برگزار  شعبانى  حبيب ا...  والمسلمين 
از منصور ســتوده مديرعامل آب منطقه اى 
مديرعامل  حسينى بيدار  سيدهادى  استان، 
شركت آب  و فاضالب شهرى و روستايى 
استان و شــيرزاد جمشــيدى مديرعامل 
شــركت توزيــع نيروى برق همــدان، با 
اهداى لوح تقدير و يك نســخه از كتاب 

«دلگرمى ها و همراهى ها»، قدردانى شد.
همچنين در اين آئين كه به روش برقرارى 
ارتبــاط زنــده تصويرى با وزيــر نيرو و 
شد،  برگزار  كشــور  سراسر  اســتانداران 
وزيــر نيرو با اهداى لــوح تقدير از همه 
تالشــگران حوزه وزارت نيــرو و فعاالن 
از  نمايندگى  به  «الف_ب_ايران»،  پويش 

دولت قدردانى كرد.

 از همان ماه هــاي ابتدايى كــه مطالعات 
طرح جامع همدان توســط مهندسان غيربومي 
آغاز شــد، تعدادى از منتقدان اين موضوع را 
و  برنامه ريزي  براى  آسيب  اصلى ترين  به عنوان 
توسعه شــهرى در غرب ايران مطرح كردند. 
برخــي از منتقدان ديگر با منشــأ سياســي، 
پس از گذشــت چندماه از آغاز مطالعات، به 
الحاق هاي صــورت گرفته و برنامه ريزي براي 
كالنشهرشــدن همدان واكنش نشان دادند. اما 
برخي ديگر به ارائه نشــدن مطالعات كامل و 
دقيق از داليل الحاق و نمونه هاي موفق در دنيا 
معترض بودند. هنوز هم توجه نكردن به مسائل 
اقتصادي شــهر، الحاق  تعدادي روستا به شهر 
بدون ارائه مطالعات دقيق و كامل و جدل بر سر 
مجوز تراكم در بافت مركزي، محل اختالفات 
كارشناسان با مسئوالني است كه در مطالعات 

دخالت مي كردند. جهت گسترش شهر و توجه 
به زيرساخت هاي آن از جمله موضوعات مهمي 
است كه وقتي به آن پرداخته مي شود دعواهاي 
جناحي آن را به حاشــيه برده و موجب شده تا 
پيش از تصويب طرح جامع اتفاقاتي در سمتي 
از شــهر بيفتد كه جزو مصوبات مشاور طرح 

جامع نبوده است.
با اين حال تأخير در ارائه طرح جامع توســط 
مشــاور، موجب شــده تا در ميان دعواهاي 
جناحي بر سر كالنشهري و كوچك نگه داشتن 
شــهر با افزايش تراكم، اتفاقاتي در شهر بيفتد 
كــه هم افزايش تراكم و هم افزايش وســعت 
شــهر را دربر مي گيــرد. درصورتي كه پس از 
تصويب كالنشهرشــدن همدان توسط وزارت 
كشــور، افزايش تراكم جايــي در مطالعات 
نداشــته اما برخي مســئوالن تحت فشارهايي 

مصوبه هايي براي تراكم سازي ارائه كرده اند كه 
در نتيجه آن عالوه بر اينكــه به بافت فرهنگي 
و تاريخي شــهر آســيب مي زند و ترافيك را 
افزايش مي دهد شــهر از جهت هايي گسترش 
مي يابد كه خدمت رســاني به آنها با مشكالتي 
مواجه خواهد شــد. به هر حال در گفت وگو با 
محمد رحمانى مديرگروه شهرسازى و مديريت 
شهرى دانشگاه آزاد اسالمى همدان كه داراى 
ســوابق متعددى در عرصه علمى و تجربى در 
انجام اين دست از مطالعات است، قصد داريم 
زواياى پنهان و آشــكار اين گونه مخالفت ها را 
كه با برخى تغييرات در سيستم ادارى، سياسى 
و فنى اســتان، آن هم در نزديكى ايام انتخابات 
و تصويب نهايى طرح جامــع، موجب رونق 
شايعات و افزايش چالش و حساسيت ها شده، 

بررسى كنيم.

وزير از مديران نيروى استان قدردانى كرد
■ معاون عمراني استاندار: طرح هاى عظيمى در تأمين زيرساخت هاى آب و برق استان 

همدان به ثمر نشست
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گوارديوال مربى قرن شد
 سرمربى اسپانيايى منچسترسيتى در نظرسنجى كلوپ ساكر عنوان 

بهترين مربى قرن را به دست آورد.
در اين مراسم كه به ميزبانى امارات برگزار شد، پپ گوارديوال با پشت 
ســر گذاشــتن مربيان بزرگ فوتبال اروپا عنوان مربى قرن را به دست 

آورد.
گوارديــوال در اين نظرســنجى 34 درصد آرا را به دســت آورد اين 
درحالى است كه زيدان با كسب 30 درصد آرا در رده دوم قرار گرفت.
سرآلكس فرگوسن، سرمربى افسانه اى شياطين سرخ با 27 درصد آرا 
در رده ســوم قرار گرفت و مورينيو هم با كسب 8 درصد آرا چهارم 
شد. اما براى انتخاب بهترين مربى جهان در سال 2020 يورگن كلوپ 

با پشت سر گذاشتن فليك در رده نخست قرار گرفت.
كلوپ توانســت پس از 3 دهه ليورپول را به قهرمانى در ليگ جزيره 

برساند.

CAS به زودى رأى پرونده كالدرون را 
صادر مى كند

 پس از برگزارى جلسه استماع باشگاه پرسپوليس و وكيل كالدورن 
در دادگاه دعاوى ورزش، به زودى رأى اين پرونده صادر مى شود.

به گزارش ايســنا، پس از محكوميت باشگاه پرسپوليس توسط كميته 
تعييــن وضعيت بازيكنان و مربيان فيفــا در پرونده گابريل كالدرون، 
ســرخ ها در اين باره به دادگاه عالــى ورزش اعتراض كردند تا با ارائه 

مستندات جديد، رأى قبلى شكسته شود.
در هميــن رابطه، 18 آذر، به صورت مجازى با حضور وكيل باشــگاه 
پرســپوليس و وكيل گابريل كالدرون و داوران CAS جلسه استماع 
برگزار و توضيحات طرفين ارائه شد و حاال قرار است داوران دادگاه 
عالى ورزش، پس از بررسى لوايح ارائه شده، رأى نهايى را صادر كنند.

باشــگاه پرسپوليس در پرونده گابريل كالدورن به پرداخت 579 هزار 
و 500 دالر، در پرونــده خواكين 95 هــزار و 380 دالر و در پرونده 
اينيگو 70 هزار و 400 دالر محكوم شــده است كه البته پرسپوليس به 
رأى اينيگــو در CAS اعتراض نكرده و به زودى بايد پول اين مربى 

را پرداخت كند.

بايرن بهترين تيم جهان در سال 2020
 بايرن مونيخ با پشت سر گذاشتن ليورپول به عنوان بهترين باشگاه 

جهان در سال 2020 انتخاب شد.
بايرن در سال 2020 همه جام ها را درو كرد. اين تيم قهرمانى در ليگ 
قهرمانان اروپا، رقابت هاى بوندســليگا، جام حذفى آلمان، سوپر جام 

اروپا و سوپر جام آلمان را به دست آورد.
در نظرسنجى كلوب ساكر، بايرن مونيخ با كسب 44 درصد آرا عنوان 
بهترين باشگاه جهان را در سال 2020 به دست آورد. پس از بايرن تيم 

ليورپول با 33 درصد آرا بهترين تيم جهان شد.
رئــال مادريد هم با 23 درصد آرا در جايگاه ســوم قرار گرفت. رئال 
در فصلى كه گذشت توانست با زيدان عنوان قهرمانى را در الليگا به 
دست آورد، همچنين عنوان بهترين بازيكن جهان به كريستيانو رونالدو 
رســيد. در اين نظرسنجى رونالدو با 42 درصد آرا اول شد و روبرت 
لواندوفسكى و ليونل مسى هم به ترتيب با 38 و 20 درصد آرا در رده 

دوم و سوم قرار گرفتند.
البته در مراسم انتخاب بهترين بازيكن جهان كه توسط فيفا برگزار شد 
اين لواندوفسكى بود كه عنوان بهترين بازيكن جهان را به دست آورد.

جايگاه ورزش بانوان در استان
 تقويت مى شود

 مديركل ورزش و جوانان استان همدان با مهين فرهادى زاده معاون 
وزير ورزش و جوانان در امور بانوان ديدار و گفت وگو كردند.

حميد سيفى در اين ديدار، تصريح كرد: 2 موضوع بسيار مهم جوانان 
و بانوان همچنان كه مورد توجــه مقام عالى وزارت قرار دارد از بدو 
ورود به اســتان همدان در دستوركار قرار گرفته و برنامه ريزى مدونى 
در راستاى توانمندسازى و همچنين ساماندهى هرچه بهتر اين 2 حوزه 

انجام شده است.
وى با اشــاره به نقش محورى زنــان در خانه و خانواده، گفت: براى 
پويايى هرچه بهتر جوانان و جامعه نيازمند توجه ويژه به مسائل حوزه 
بانوان هستيم كه در اين راستا در استان همدان كوتاهى نخواهيم كرد.

فرهادى زاده نيز با اشــاره به جايگاه بانوان اســتان همدان در سطوح 
مختلف ملى و فراملى، گفت: بانوان اســتان در كشــور افتخارآفرينند 

و جايگاه ويژه اى به خود اختصاص داده اند كه جاى خرسندى دارد.

درخشش اسكواش همدان
 در مسابقات مجازي كشور

  از 4 بازيكن شــركت كننده اســتان همدان در مسابقات مجازى 
اسكواش كشور 3 نفر به مرحله بعدى مسابقات راه يافتند.

رئيس هيأت اسكواش استان همدان گفت: محمدمهدى دواتگر، صالح 
نصرتى و فاطمه رســولى از هيأت اسكواش استان همدان به مرحله 

بعدى مسابقات اسكواش مجازى كشور راه يافتند.
ربانى مهر گفت: اســتعداديابى و آموزش در كنار تقويت و توســعه 
زيرســاخت ها 2 برنامه اصلى هيأت اسكواش استان همدان در جهت 
توسعه اسكواش است و هم اكنون استقبال خوبى از سوى نوجوانان و 

جوانان براى حضور در دوره هاى آموزشى شاهد هستيم.

مسابقات شطرنج آنالين  در مالير
 شهرستان مالير ميزبان مسابقات شطرنج كشور به صورت آنالين 
گراميداشت والدت با سعادت حضرت زينب(س) و روز پرستار بود.
بــه همت هيأت شــطرنج و همكارى شــهردارى و اداره ورزش و 
جوانان شهرســتان مالير، مسابقات شطرنج آنالين كشور به مناسبت 
گراميداشت والدت با ســعادت حضرت زينب(س) و روز پرستار 
در حمايت و قدردانى از تالش هاى شــبانه روزى حافظان ســالمت 

برگزار شد.
160 نفر از شــطرنج بازان كشور و ده نفر از شطرنج بازان كشورهايى 
چون روســيه، اندونزى، الجزاير، عراق، اردن، سوريه، نروژ، انگلستان 
و تركيه(به عنوان ميهمان) در اين دوره از مســابقات شركت كردند و 
در 11 دور با فرمت زمانى 3 دقيقه و يك دقيقه پاداش(بليتز) به روش 
سوئيسى در 2 بخش آقايان و بانوان در رده سنى آزاد براى كسب مقام 

و رتبه برتر ان با هم در فضاى مجازى به رقابت پرداختند.
■ پس از برســى دقيق بازى ها از طرف تيــم داورى، نفرات برتر 

معرفى شدند:
در رده سنى پيشكسوتان: ايرج نوروزى از مالير،  در رده سنى جوانان: 
رضا مهدوى از قزوين، رده سنى زير 16 سال: سبحان رنجبر از مالير، 
رده ســنى زير 14 ســال: اميرعلى گودرزى از بروجرد، رده سنى زير 
12 ســال: محمدجواد ميرزايى از مالير و در رده ســنى زير ده سال 
محمدصدرا شجاعى نژاد از مالير عناوين نخست را كسب كردند. در 
بخش بانوان نيز حديث نورى از شهرستان مالير موفق به كسب مقام 

قهرمانى اين مسابقات شد. 
شايان ذكر است هيأت شطرنج شهرستان مالير با تالش هاى بى وقفه 
خــود در زمان قرنطينــه خانگى و تعطيلى اماكن ورزشــى به جهت 
پيشگيرى از شيوع ويروس منحوس كرونا شرايط الزم براى برگزارى 
مسابقات شطرنج آنالين در شهرستان مالير را با همكارى هاى خوب 
اداره ورزش و جوانان، شهردارى و دانشگاه ملى مالير فراهم آورده و 
تاكنون نيز توانسته است در 9 ماهه سالجارى بيش از 4 دوره مسابقات 
شطرنج آنالين در فضاى مجازى در سطوح استانى و كشورى برگزار 

كند.

درخشش تكواندو كار همدانى در جهان
 محمــود اكبــرى تكواندوكار 
طالى  مدال  همدانى 2  ناشــنواى 
ناشنوايان  پومسه  جهانى  مسابقات 

2020 را كسب كرد.
رئيس هيأت ورزش هاى ناشنوايان 
استان با اشاره به برگزارى نخستين 
دوره مــدوره ســابقات جهانــى 
پومسه ناشــنوايان 2020 جهان كه 
به صورت مجــازى از تاريخ 19 تا 

20 آذرماه برگزار شد، محمود اكبرى تكواندوكار ناشنواى همدانى در 
بخش انفرادى و پير 2 مدال طال كسب كرد.

على زيورى افزود: درخشــش مقتدرانه محمــود اكبرى تكواندوكار 
ناشنواى همدانى در مسابقات جهانى پومسه ناشنوايان 2020 و كسب 
2 مدال طال در اين دوره از مســابقات جهانى پومسه ناشنوايان، نشان 
ديگرى از شايســتگى ها و توانمندى هاى جوانان رشيد اين سرزمين 
اســت. اهتزاز پرچم باشكوه كشــورمان به ميمنت اين پيروزى برگ 

زرين ديگرى در كارنامه جوانان عزيز ما خواهد بود.
در اين دوره از مسابقات ده تيم از كشورهاى ايران، كره جنوبى، يونان، 
روســيه، تركيه، آلمان، تايلند، مكزيك، اوكراين و اندونزى شــركت 
داشــتند كه تيم ملى ايران در پايان اين مســابقات با كسب (4 مدال 
طال، يك نقره و 2 برنز) در جايگاه نخست تيمى قرار گرفت، تيم كره 
جنوبى با كســب يك مدال طال، يك نقره و يك برنز در جايگاه دوم 
و تيم هاى يونان و روســيه هر كدام با كسب يك نقره و يك برنز در 

جايگاه سوم و چهارم اين دوره از مسابقات قرار گرفتند.

1

2

3
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پيشخوان
ليگ دسته سوم كشور امروز قرعه كشى مى شود

 مسابقات ليگ دسته سوم باشگاه هاى كشور امروز قرعه كشى خواهد شد.
مسئول برگزارى مسابقات ليگ دسته سوم باشگاه هاى كشور گفت: مسابقات ليگ 3

امروز به صورت زنده قرعه كشى مى شود.
اميرحســين فراهانى به دى اســپورت اظهار كرد: ســعى و دغدغه اصلى ما در چند 
هفته گذشــته اين بود كه مراسم قرعه كشى ليگ دسته ســوم به مانند ساير ليگ هاى 
كشورى به صورت زنده از ســايت آنتن و يا شبكه ورزش پخش شود، در اين زمينه 
نيز رايزنى ها انجام شده و قول هايى را از مديران شبكه ورزش مبنى بر پخش زنده اين 

مراسم گرفته ايم.

وى افــزود: با وجود اين با توجه به اينكه به زمان آغاز رقابت ها نزديك مى شــويم و 
نمى توانستيم زمان مسابقات را تغيير دهيم، بنابراين تصميم گرفتيم مراسم قرعه كشى را 

امروز چهارشنبه (3 دى ماه) به صورت مجازى و وبينار برگزار كنيم.
فراهانى ادامه داد: البته همان طور كه گفتم احتمال پخش زنده اين مراســم از شــبكه 
ورزش وجود دارد و درصورت قطعى شــدن پخش زنده اين موضوع را اطالع رسانى 

خواهيم كرد.
وى بيان كرد: ســعى مى كنيم جلســه وبينار را به مراتب بهتــر و باكيفيت تر از وبينار 
قرعه كشــى ســاير ليگ ها برگزار كنيم و ان شــاءا... ســاعت 11 صبح امروز مراسم 

قرعه كشى ليگ دسته سوم به صورت قطعى برگزار خواهد شد.

اعالم زمان قرعه كشى و 
آغاز ليگ قهرمانان آسيا 

2021
 قرعه كشــى مرحلــه گروهى ليگ 
قهرمانان آســيا 2021 قرار است در ماه 
ژانويــه 2021(دى ماه) برگزار شــود تا 

تيم ها رقباى خود را بشناسند.
طبق اعالم كنفدراســيون فوتبال آسيا از 
ايــن دوره رقابت ها بــا حضور 40 تيم 
برگزار خواهد شد. همچنين به احتمال 
قوى مسابقات ليگ قهرمانان آسيا 2021 
از مــاه آپريل(فرورديــن 1400) آغاز 
خواهد شــد. همچنين قرار اســت اين 
مســابقات مانند سال گذشته به صورت 

متمركز برگزار شود.
 

برنامه پيشنهادى ليگ 
قهرمانان آسيا 2021 

 برنامه پيشــنهادى ليــگ قهرمانان 
آســيا 2021 توسط كميته برگزارى اين 

مسابقات اعالم شد.
بنابر اعالم كنفدراســيون فوتبال آســيا 
رقابت هــاى ليــگ قهرمانان آســيا از 
اسفندماه با انجام بازى هاى پلى آف آغاز 
خواهد شد و درنهايت بازى هاى فينال 
درآبان سال آينده به پايان خواهد رسيد.

*برنامه پيشنهادى بدين شرح است.
مسابقات پلى آف: اسفند 1399

آغاز مسابقات گروهى: فروردين 1400
مسابقات مرحله يك هشتم: ارديبهشت

مسابقات مرحله يك چهارم: مرداد
مســابقات مرحله نيمه نهايى: شهريور و 

مهر
مسابقات فينال: آبان ماه

ليگ قهرمانان آسيا 
متمركز برگزار مى شود

 نعيم البكر، رئيس كميته مســابقات 
كرد،  تأكيد  عربستان  فوتبال  فدراسيون 
قطعًا  آســيا  قهرمانان  ليگ  آينده  فصل 
به صورت متمركز برگزار مى شود و اين 
يك امر اجبارى و نه اختيارى اســت. 
تصميــم AFC بــراى افزايش تعداد 
تيم هــا در فصل آينده و اضافه شــدن 
2 گروه ديگر بــه رقابت ها (افزايش از 
32 به 40 تيم) همچنان پابرجاســت و 
AFC فعــًال اين تصميــم را به تأخير 

نينداخته است.

گزارش AFC از قهرمانان اداور 
مختلف

استقالل و پاس 
تنها قهرمانان ايران

AFC با نگاه به آمار رســمى سايت 
از ايران اســتقالل با 2 قهرمانى و پاس با 
يك قهرمانى تنها نمايندگان كشورمان در 
اين رقابت ها هســتند كه قهرمان شدند. 
الهالل عربســتان با كسب 3 قهرمانى در 
اين رقابت ها پرافتخارترين تيم غرب آسيا 
است. االتحاد و استقالل با 2 قهرمانى در 

رده دوم پرافتخارترين ها قرار دارند.

آگهـى مزايده عمومـى  (نوبت اول ) 
اجاره رستوران درياچه كوثر به تاريخ 1399/09/26

حسين بابايى - شهردار مالير

شهردارى مالير درنظر دارد به استناد مجوز شماره 732/ش/5/م-1399/06/23 شوراى اسالمى شهر نسبت به اجاره يك باب رستوران واقع در بلوار 
شهيد بهشتى، درياچه كوثر از طريق نشر آگهى مزايده عمومى به افراد حقيقى و حقوقى واجد صالحيت عمومى براى مدت سه سال اقدام نمايد. لذا 
متقاضيان مى توانند پيشنهادات كتبى خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى روز شنبه مروخ 1399/10/13 به همراه 110/000/000 ريال به صورت نقد (واريز به 
حساب 0105598672002 بانك ملى مالير) يا اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانكى به همراه مدارك شناسايى معتبر (جهت اشخاص حقيقى كپى تمام صفحات 
شناسنامه و كارت ملى و اشخاص حقوقى كپى اساسنامه به هرماه آخرين تغييرات) و مهر و امضاء قرارداد و شرايط عمومى از طريق سامانه تداركات دولت 

ارسال نمايند و الزاما مى بايست اصل ضمانت نامه شركت در مزايده تحويل دبيرخانه شهردارى مالير گردد. 
همچنين جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند با شماره مستقيم 32226061-081 داخلى 176 تماس حاصل نمايد و يا مى توانند اطالعات مورد نياز 
جهت شركت در مزايده را از سامانه تداركات الكترونيكى دولت به نشانى setadiran.ir و سايت شهردارى مالير به نشانى malayer.ir دريافت 

دارند.
ساير مشخصات: 

ماهيانه  اول  سال  براى  به ترتيب  ريال  پرداخت 500/000/000  پيش  با  سال  سه  براى  كوثر  درياچه  بهشتى،  شهيد  بلوار  در  واقع  رستوران  باب  يك   -1
50/000/000 ريال و افزايش 15 درصدى اجاره ماهيانه براى هر سال نسبت به سال قبل.

2-مهلت تحويل و اخذ اسناد مزايده تا پايان وقت ادارى روز شنبه 1399/10/13 (ساعت 14:00) كه متقاضيان مى بايست از طريق سامانه تداركات دولت 
پاكت ب و ج خود را ارسال نمايند و الزاماً مى بايست پاكت الف شامل اصل ضمانت نامه شركت در مزايده تحويل دبيرخانه شهردارى مالير گردد و شهردارى 

در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
3-چنانچه برنده مزايده از انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابالغ خوددارى نمايد سپرده وى به نفع شهردراى ضبط و به نفر دوم واگذار مى شود 

و به همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.
4-پس از مشخص شدن برنده مزايده و انعقاد قرارداد سپرده نفرات بعدى مسترد مى گردد.
5-به پيشنهادات مخدوش، مشروط و فاقد سپرده ضمانت نامه ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6-مدت اعتبار پيشنهادات از تاريخ بازگشايى 3 ماه مى باشد.
7-هزينه نشر آگهى مزايده به عهده برنده مى باشد.

8-تاريخ بازگشايى پاكت هاى واصله در روز يكشنبه مورخ 1399/10/14 رأس ساعت 10 صبح در دفتر كار شهردارى مى باشد. 
(م الف 363)

سليمان رحيمى»
 هفته نخســت رقابت هاى ليگ دسته دوم 
كشور جام آزادگان قهرمانى باشگاه هاى ايران 
برگزار شــد و نمايندگان اســتان همدان يك 

پيروزى و يك تساوى كسب كردند.
پس از آنكه شــهردارى همدان در يك ديدار 
خارج از خانه موفق به كسب 3 امتياز شد تيم 
فوتبال پاس در خانه مقابل عقاب تهران قرار 
گرفت و به رغم حمالت پرتعداد در شــكار 
عقاب ناكام مانــد و مقابل اين تيم بدون گل 

به تساوى رسيد.
تيم فوتبال پاس كه با هدايت مهدى پاشازاده 
و اتكا بــه بازيكنان غيربومى قــدم به ميدان 
گذاشــت و از همين بازى نخســت حواشى 

گريبان اين تيم را گرفت.
پاسى ها در اين بازى با تركيب احمد مهرابى، 
اشكان  پايدارى،  محمدرضا  آشتيانى،  محمد 
واحــدى، رضا كاشــفى، ســيامك رضايى، 
عرفان  زمردى،  ابوالفضل  شــهبازى،  موسى 
فتاحــى، ميــالد حســن پور، و محمدعلى 
اكبرخواه به ميدان رفتند و به رغم آنكه به دليل 
اخراج يكى از بازيكنان خــود ده نفر بازى 
مى كردند فوتبال روان و خوبى را به نمايش 
گذاشتند و بارها تا آستانه فتح دروازه حريف 
پيش رفتند كه ايــن موقعيت ها يكى پس از 

ديگرى از دست رفت.
اين ديدار با تأخير آغاز شد و به دليل نرسيدن 
كارت بازى بازيكنان پاس با حواشــى همراه 
شــد. بدهى پاس به بازيكنان و مربيان سابق 

مانع از صدور كارت از ســوى سازمان ليگ 
شد كه با سالم و صلوات در دقيقه 90 كارت 
بازيكنان صادر شــد تا اين تيم با اســترس و 

روحيه اى شكننده قدم به ميدان بگذارد.
به رغم اين حواشى پاس در طول بازى برترى 
محسوســى نســبت به حريف داشت و اگر 
مهاجمان اين تيم از روحيه مناسبى برخوردار 
بودند و قدر فرصت ها را مى دانستند، پيروزى 

دور از دسترس نبود.
بازيكنان جديد ايــن تيم هنوز پولى دريافت 
نكرده اند و اين باعث شد كه سرمربى شاكى 
شود و نسبت به مسئوالن استانى دلخور باشد.

مهدى پاشــازاده در پايان بازى به حالت قهر 
تيــم را ترك كــرد. وى در اعتراض به عمل 
نكردن مسئوالن استان به تعهدات، گفت: به 
خانه مى روم تا تكليف تيم مشــخص شود، 
بازيكنى كه 30 ميليون قرارداد دارد و ريالى 
دريافت نمى كند چگونه مى شود از او انتظار 
بازى خوب داشت و من هيچ برنامه خاصى 
براى هفته هاى آينده ندارم و اگر مســئوالن 
به تعهــدات خود عمل نكنند شــايد ديگر 

برنگردم.
هنوز در آغاز ليگ هستيم و حواشى دامن اين 
تيم را گرفته است كه اميدواريم متوليان استان 
هرچه زودتر اين مشكالت را برطرف كنند و 
پاس بتواند در بازى هاى آينده با اقتدار بازى 
كند و با كسب پيروزى و جمع امتيازات بتواند 

دل هواداران خود را شاد كند.
اين ديدار با رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى 

و بدون حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
در ســاير ديدارهــاى انجام شــده تنها مس 
شهربابك موفق شد حريف خود را شكست 
دهد و ساير بازى هاى گروه دوم با تساوى به 

پايان رسيد.
در گروه نخســت اين رقابت هــا يك بازى 
لغو شد. شــهردارى همدان مقابل شهردارى 
بندرعباس با تك گل طالئى منش پيروز شد 
و نفت و گاز گچســاران نيز با همين نتيجه 
برابر آواالن كامياران به برترى رســيد. ديدار 
تيم هاى ايران جوان بوشهر با محتشم تبريز، 
سپيدرود رشت مقابل مس نوين كرمان، ملى 
حفارى اهــواز برابر اميد گناوه به تســاوى 
بدون گل انجاميد و 2 تيم علم و ادب تبريز 
و ويستاتوربين تهران نيز يك بر يك مساوى 
شــد در اين گروه در آغاز ليــگ تنها 4 بار 
تــوپ از خط دروازه گذشــت و معدل گل 

ضعيفى را بر جاى نهاد.
اما در گروه دوم مس شهربابك در يك بازى 
طوفانــى 4 بر يك ميهمان خود شــهردارى 
بم را با شكست ســنگين بدرقه كرد و ساير 
ديدارها نيز مســاوى شد، بازى نيروى زمينى 
مقابل شــهردارى ماهشــهر، پاس همدان در 
مصاف با عقاب تهران، شهيد قندى برابر ميالد 
مهر بدون گل و ديدار تيم هاى اترك بجنورد 
با شــمس آذر قروين و بــازى نفت اميديه و 
شــاهين بندر عامرى يك بر يك مساوى به 
پايان رســيد و ديدار 2 تيم شهداى بابلسر و 

سردار بوكان نيز لغو شد.

 رئيــس ورزش شــهروندى شــهردارى 
همدان گفت: متأســفانه در استان هيچ نهاد و 
دستگاهى توجهى به ورزش شهروندى ندارد 

و اين بى اعتنايى قابل توجيه نيست.
ســعيد پناه آبادى با اشــاره به لزوم همكارى 
تمامى دستگاه ها در بخش ورزش شهروندى 
به مهر اظهــار كرد: بار ورزش شــهروندى 
همــدان نبايد به  نهايى به دوش شــهردارى 
باشــد و بايد يك عزم همگانى در اين زمينه 

صورت بگيرد.
وى افزود: در صف اول تمام دســتگاه ها بايد 
اداره كل ورزش و جوانــان اســتان همدان 
حضور داشــته باشد، اما متأســفانه اين اداره 

توجهى به ورزش شهروندى نداشته اند.
پناه آبــادى گفت: بــا وجودى اينكــه بارها 
درخواســت جلســه از ايشان داشــته ايم اما 
توجهــى صورت نگرفت و اين بى اعتنايى به 
خانواده چند هزار نفرى ورزش شــهروندى 

است.
پناه آبادى خاطرنشان كرد: اين توانايى را داريم 
كه بدون حضور اداره ورزش اســتان بدون 

كوچك ترين مشــكل ورزش شــهروندى را 
جلو ببريم اما اين موضوع براى متولى ورزش 

استان خوب نيست.
وى با اشــاره بــه تحول عظيــم در ورزش 
شــهروندى همــدان گفت: بــا برنامه ريزى 
صــورت گرفتــه و تغيير ســاختار ورزش 
شــهروندى به زودى حداقل تعــداد خانواده 
ورزش شــهروندى به 50 هزار نفر در سطح 

شهر همدان خواهد رسيد.
رئيس ورزش شــهروندى شهردارى همدان 
عنوان كــرد: به زودى از ســايت تخصصى 
ورزش شــهروندى همــدان نيــز رونمايى 

صورت خواهد گرفت.
وى با بيان ورزش شهروندى محدود به چند 
محله نيست، بيان كرد: تمامى شهروندان شهر 
همدان در هر محله اى كه حضور داشته باشند 

از ورزش شهروندى برخوردار خواهند شد.
پناه آبــادى افزود: در بحث بانوان نيز شــاهد 
تحولى خوبى خواهيم بود تا مادران به عنوان 
محور ســالمت خانــواده در رأس هرم قرار 

بگيرند.

ورزش و جوانان 
به ورزش شهروندى توجه كند

عقاب از دام پاس گريخت

نايب قهرمانى همدان 
در مسابقات 

موتور اندرو 
 تيم همدان در مسابقات قهرمانى كشور 
موتور اندرو دســتجات آزاد مقــام دوم را 

كسب كردند.
مســابقه انــدرو قهرمانــى كشــور دســتجات 
ــدرو  ــه ان ــئوالن كميت ــا حضــور مس آزاد ب

فدراســيون موتورســوارى و در پيســت 
انــدرو ورزشــگاه تختــى تهــران و بــا 
اســتا ن هاى  از  تيم هايــى  حضــور 
ــالن  ــرز، گي ــران، الب ــدان، ته ــن، هم قزوي
و باشــگاه هاى زانيــار، نيكــران موتــور 
پاســارگاد و كويــر از اســتان تهــران برگــزار 

ــد. ش
در پايان تيم اســتان قزوين به مقام قهرمانى 
رســيد و تيم هاى باشــگاه زانيــار تهران و 
تيم اســتان همدان به صورت مشترك نايب 

قهرمان شــدند و تيم توابع استان تهران نيز 
سوم شد. در پايان اين مسابقه كه به ميزبانى 
باشگاه نيكران موتور پاسارگاد در مجموعه 
ورزشــى تختــى برگزار شــد، جوايزى از 
سوى كميته موتورتريال و اندرو فدراسيون 
موتورســوارى و اتومبيلرانى بــه نفرات و 

تيم هاى برتر تعلق گرفت.
شايان ذكر اســت در اين مســابقات اميد 
زهره وند در بخش انفرادى در جايگاه پنجم 

ايستاد.
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خبر

فصل بيدارى احزاب
 1- بــه باور بســيارى، احزاب در ايران فصلى هســتند و تنها در 
فصل انتخابات فعال بوده و براى پيروزى در انتخابات، فعاليت انجام 

مى دهند.
اين فصلى بودن انتخابات، دليلى شده تا احزاب، تنها در بخش انتخاب 
فعال باشند و فرايند پاسخگويى يا مطالبه گرى به دليل تعطيلى، اجرايى 

نشود و با خواب احزاب، تعطيل شود.
2- بيشتر احزاب در انتخابات ها هم فعال نمى شوند و نداشتن داوطلب 

را بهانه مى كنند و حضورى جدى در انتخابات ندارند.
اين نوع احزاب تنها در شرايطى فعال مى شوند كه مطمئن شوند، پيروز 
انتخابــات خواهند بود و پس از پيروزى هم به دنبال تقســيم غنائم و 

پست ها مى روند و كار حزبى را فراموش مى كنند.
3-در ايران بيشــتر احزاب نتوانسته اند كاركرد ويژه خود را ارائه دهند 
و دورانى بوده اند و بيشــتر فعاليت آنها هم نشســت هاى چندنفره و 

برنامه ريزى انتخاباتى بوده است.
در واقع احزاب ايران در يك نظام حزبى كه شامل دريافت و جمع بندى 
مطالبات جامعه، برنامه ريزى براى پاسخ به مطالبات، پرورش و معرفى 
افراد توانمند در انتخابات ها براى اجراى برنامه، پاسخگويى در قدرت، 
بررسى برون دادفعاليت و دريافت بازخوردها و اصالح رفتار، ندارند.

4-  در چنيــن وضعيتى انتقاد رئيــس جمهور از نبود نظام حزبى هم 
شنيدنى و قابل تأمل است.

روحانى چند روز پيش گفته بود؛ «به هرحال هر كشورى در انتخابات 
فيلتر هايــى دارد، ما فيلتر حزبى نداريم. اين فيلتر از طريق شــوراى 
نگهبان اعمال مى شود و حزبى نيست و ما اشكاالت اين چنينى داريم 

كه بايد روى اين ها فكر كنيم».
البته رئيس جمهور خود نيز مى داند درصورت داشتن نظام حزبى هم 

اين فيلتر  نمى تواند جايگزين شوراى نگهبان شود.
5- در اســتان همدان احزاب شرايط جدايى از كشور ندارند، هر چند 
در اينجا اقبال به احزاب با توجه به قدمت اســتان، بايد بيشتر از ميزان 
فعلى باشد. به نظر مى رسد بدبينى تاريخى به احزاب و هزينه هاى كار 
حزبى، دليلى شــده تا مردم همدان كمتر به اين نوع فعاليت سياســى 
جذب شــوند و احزاب هم كارى براى فرهنگ ســازى در اين زمينه 

انجام نداده اند.
6- كمتر از 6 ماهه ديگر، 2 انتخابات مهم در كشــور برگزار خواهد 
شــد اما هنوز احزاب استان به فصل بيدارى و تحرك براى انتخابات 
نرســيده اند و خبرى از برنامه هاى آنها كه با توجه به شرايط كرونايى، 

بايد مجازى برگزار شود، نيست.
در اين ميان تحركى از خانه احزاب اســتان هم ديده نمى شود و اين 
خانه هم در دوران جديد و گشايش مجدد، گويى نتوانسته در فعاليت 
احزاب و ترويج فرهنگ كار حزبى تأثير مثبتى در استان داشته باشد و 

آن هم تعطيل است و شايد وقتى ديگر بازگشايى شود.
7-در ميان ســكوت و نظاره گرى احزاب استان، انتشار بيانيه انتقادى 
حزب مؤتلفه اســتان، فارغ از محتواى آن، اقدامى ارزشمند است كه 

نشان از فعال بودن اين حزب و حركت با برنامه آن دارد.
اين وضعيت نشــان مى دهد، احزاب ديگر، ترجيح مى دهند حتى در 
فصل انتخابات هم موضع گيرى نسبت به مسائل استان نداشته باشند 
و ايفــاى اين نقش را از رســانه ها انتظار دارند كه كارى درســت و 
صحيح نيســت. انتظار مى رود احزاب استان جداى از نوع انديشه و 
رويكرد سياســى، نسبت به اتفاقات اســتان هوشيارتر عمل كرده و با 
رصد اتفاقات، مواضع خود را صريح تر اعالم كنند تا افكار عمومى با 
نظرات آنها بيشتر آشنا شده و نظر بهتر را در انتخابات ها حمايت كند.

89 درصد تعهد اشتغال شهرستان محقق شد
 تعهد اشتغال شهرستان همدان در سالجارى 6 هزار و 296 نفر تعيين شده كه تاكنون 

89 درصد آن محقق شده است.
فرماندار همدان در كارگروه اشــتغال و ســرمايه گذارى شهرســتان همدان از تحقق 89
درصدى تعهد اشــتغال خبر داد و گفت: تعهد اشــتغال شهرستان همدان در سالجارى 6

هزار و 296 نفر تعيين شده كه تاكنون براى 5 هزارو 606 نفر اشتغالزايى شده است.
به گزارش روابــط عمومى فرماندارى همدان، محمدعلى محمــدى با تأكيد بر پيگيرى 
مســتمر و مؤثر دبيرخانه كارگروه اشــتغال شهرســتان در باره ثبت به هنگام آمار اشتغال 
دستگاهاى اجرايى در ســامانه، افزود: دبيرخانه كارگروه ضمن تماس تلفنى بايد نسبت 

به راســتى آزمايى تعدادى از اشتغال هاى ثبت شده در ســامانه اقدام و گزارشى در جلسه 
آتى ارائه كند. وى با اشاره به كسب رتبه نخست استان در پرداخت تسهيالت اشتغالزايى 
اظهار كرد: 377 طرح متقاضى تسهيالت اشتغالزاى روستايى در شهرستان داشتيم كه 319
طرح مصوب و 640 ميليارد ريال تسهيالت از طريق بانك هاى عامل پرداخت شده است.

وى افزود : طرح هايى كه به بانك ها معرفى شده و متقاضيان تاكنون موفق به اخذ تسهيالت 
نشده اند توسط دبيرخانه كارگروه و دستگاه هاى اجرايى ذى ربط پيگيرى و هرچه سريعتر 

تعيين تكليف شود.
محمدى با اشــاره بــه پرداخت 495 ميليارد ريال تســهيالت ويژه حمايت از مشــاغل 
آسيب ديده از كرونا در شهرســتان همدان، تأكيد كرد: ميراث فرهنگى نسبت به پيگيرى 
مشــكالت هتل ها، مراكز اقامتى و فعال در بخش گردشــگرى جهت برخوردارى از اين 

تسهيالت اقدام نمايد.
سرپرســت فرماندارى همدان پرداخت تسهيالت اشــتغالزايى مشاغل خانگى را فرصتى 
مغتنم دانســت و تصريح كرد: بهره گيرى بيشتر از اين تســهيالت نياز به تالش و توجه 
بيشترى از سوى دستگاه هاى اجرايى دارد كه انتظار داريم به ويژه جهاد كشاورزى در اين 

راستا فعال تر عمل كند.
معاون برنامه ريزى و توســعه فرماندارى همدان نيز خواســتار توجه ويژه به اشتغالزايى 
آســيب ديدگان اجتماعى شد و گفت: اداره كل زندان ها، كميته امداد و بهزيستى مى توانند 
در اين راستا با پيگيرى پرداخت تسهيالت اشتغالزايى به جامعه هدف خويش كمك كنند.
يزدان آزرمى افزود: در بحث ورزش و جوانان نيز تسهيالت اشتغالزايى در حوزه جوانان 

مورد تأكيد است.

صاحبان مشاغل مستأصل شدند 

ادامه محدوديت تردد در بلوار 
تهديد براى 300 شغل

همدان تا پايان بهمن با پديده آلودگى هوا 
مواجه است

 معاون محيط انسانى اداره كل حفاظت محيط زيست همدان معتقد 
اســت با توجه به سردى هوا و وقوع پديده وارونگى دما بنابراين اين 

استان تا پايان بهمن سالجارى با آلودگى مقطعى هوا مواجه است.
عــادل عربى در گفت وگو با ايرنا، بيان كــرد: درحال حاضر وضعيت 
جوى همدان سرد و پايدار با آسمانى صاف گزارش شده است كه در 

اين شرايط هوايى، پديده وارونگى دما رخ مى دهد.
وى افزود: هواى ســرد و ســنگين اجازه جريان هوا را نداده بنابراين 
آالينده ها در ســطح زمين باقى مانده و مردم به صورت موقت شاهد 

آلودگى هوا خواهند بود.
معاون محيط انسانى اداره كل حفاظت محيط زيست همدان اظهار كرد: 
البته به دليل اينكه در طول روز به صورت موقت شــاهد افزايش دما و 
گرم شدن هوا بوده و در اين شرايط آلودگى كاهش و مجدد با نزديك 

شدن به ساعات پايانى روز و سرد شدن هوا آلودگى رخ مى دهد.
عربى يادآورى كرد: روز گذشــته به علت سرد و پايدار بودن هوا، به 
مدت 4 ساعت شرايط جوى همدان در حالت ناسالم براى گروه هاى 
حساس قرار گرفت. وى بيان كرد: در شرايط عادى با افزايش ارتفاع، 
دما كاهش يافته و سردتر مى شود اما به دنبال وارونگى هوا در ارتفاعات 
گرم و قســمت پايين سرد مى شــود. معاون محيط انسانى اداره كل 
حفاظت محيط زيســت همدان افزود: با ورود به اســفندماه با توجه 
به ماليم و گرم شــدن هوا ديگر شاهد پديده وارونگى دما و آلودگى 
هوا نخواهيم بود. عربى اضافه كرد: درصورت نامناسب بودن شرايط 
جوى طبق دســتورالعمل بايد مدارس تعطيل شــوند كه با توجه به 
شيوع كرونا، تعطيلى مدارس و مجازى بودن كالس ها، ديگر نيازى به 
تعطيلى مدارس براى حضور نيافتن دانش آموزان در فضاى آزاد نيست.
وى بيان كرد: معيــار آلودگى هوا، ميانگين وضعيت كيفى هوا در 24

ساعت بوده بر اين اســاس وضعيت هواى همدان آلوده نيست بلكه 
به صورت مقطعى در شرايط ناسالم قرار داشته است.

از پرستاران دانشگاه آزاد اسالمى همدان 
تجليل شد

 به مناسبت ميالد باسعادت حضرت زينب(س)، تعدادى از اساتيد، 
دانشــجويان و كاركنان پرستار دانشــگاه آزاد اسالمى همدان تجليل 

شدند. 
بــه گزارش روابط عمومى دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد همدان، 
در مراســمى كه به طور محدود و با رعايــت ضوابط و پروتكل هاى 
بهداشتى در سالن اجتماعات ساختمان شهيد قاسم سليمانى اين واحد 
دانشگاهى برگزار شد، تعدادى از اساتيد، دانشجويان و كاركنان پرستار 

دانشگاه آزاد اسالمى همدان تجليل شدند. 
رئيس دانشگاه آزاد اسالمى همدان ضمن تبريك خجسته ميالد پيام آور 
كربال، حضرت زينب كبرى(س)، از نقش بى بديل پرســتاران و كادر 
درمان در مقابله با ويروس كرونا قدردانى كرد و گفت: فداكارى هاى 
كادر پزشكى به نحوى است كه انسان شرمنده عظمت ايشان مى شود. 
مرتضى قائمى با بيان اينكه پرستاران ايران اسالمى پاسداران سالمت 
هستند، تأكيد كرد: شهداى مدافع سالمت، شهداى هسته اى و شهداى 
مدافع حرم نمونه هاى بارز از انسان هاى فداكار و آزاده هستند كه جان 
ديگران را بر خود مقدم داشته و در مسير جهاد در راه خداوند و مقابله 

با مخاطراتى كه جان مردم را تهديد مى كند، گام برداشتند. 
وى افزود: مردم نيز شيفته كســانى هستند كه روحيه فداكارى دارند 
و خداوند نيز دوســتدار كسانى اســت كه محبوب قلوب انسان هاى 

سليم هستند. 
قائمى تأكيد كرد: در نظام اسالمى جبهه هاى مختلف مجاهده علمى، 
جهــاد نظامى و مبارزه با بيمارى ها از اعتبار و ارج بســيار برخوردار 
هســتند و مصداق آيه شــريفه سوره مائده اســت كه مى فرمايد: «و 
هركس، انسانى را از مرگ رهايى بخشد، چنان است كه گويى به همه  

مردم حيات بخشيده است». 
وى خاطرنشــان كرد: سختى كار باالى كادر درمان و جامعه پرستاران 
بسيار زياد بوده و با وقوع ويروس كرونا به باالترين حد ممكن رسيده 
است، ليكن ايشان با وجود شرايط مختلف بيماران و وضعيت متفاوت 
جسمى و روحى نيازمند درمان، با سعه صدر فراوان به وظايف انسانى 

خود عمل مى كنند. 
در ادامه اين مراسم كه به همت معاونت فرهنگى و دانشجويى واحد 
همدان برگزار شــد از اســتادان، دانشــجويان و كارمندان اين واحد 
دانشــگاهى تجليل شد و از نســرين متين نيا، ناهيد كرمى كبير، زهره 
خداكرمى، ليال جمشيدى و فرشته زارع اكباتانى به عنوان اساتيد گروه 

پرستارى قدردانى شد. 
همچنين زهرا سيدمحمدى، زهرا ميرزايى، مائده طاهرى، على ملكى، 
فرزاد تابعى و رسول سيفى به عنوان نماينده دانشجويان و فرزانه دانش، 
مژگان پرچمى و زهرا گمار، كاركنان حوزه علوم پزشكى و پرستارى 

واحد همدان مورد تجليل قرار گرفتند. 
در واحــد همــدان رشــته هاى پرســتارى، اتــاق عمــل و روان شناســى 
بالينــى به عنــوان رشــته هاى فعــال حــوزه علــوم پزشــكى و نزديــك 
بــه 400 دانشــجو در مقاطــع كارشناســى و كارشناســى ارشــد 

مشــغول بــه تحصيــل هســتند.

1- يكى از نزديكان احمدى نژاد ميزان رأى وى در انتخابات آينده را 
اعالم كرده است! گويا وى مدعى شده الريجانى 7 ميليون رأى دارد، 
احمدى نژاد 25 ميليون! گفتنى اســت اين فاميل ســببى احمدى نژاد 
همچنين پيش بينى كرده احمدى نژاد در دقايق آخر، تأييد صالحيت 

مى شود.
2- احتمال انتشــار برخى اطالعات كه تاكنون منتشــر نشــده در 
انتخابات 1400 از سوى داوطلبان احتمالى، افزايش يافته است. گويا 
وزير امورخارجه سابق از ظريف خواسته است، اطالعات مذاكرات 
عمان با آمريكايى ها را منتشر كند. گفتنى است، انتشار اين اطالعات 
مى تواند به عنوان برگ برنده داوطلبان در انتخابات، ايفاى نقش كند.

3- دولت براى خريد واكســن كرونا زير فشــار افكار عمومى قرار 
گرفته اســت. گويا به دليل تحريم ها دولت قادر بــه تأمين ارز مورد 
نياز براى خريد اين واكســن نيســت. گفتنى است برخى مسئوالن 
وزارت بهداشــت، طرح اين موضوع در فضاى مجازى را انحرافى 

ارزيابى كرده اند.
4- تغيير قرن به موضوعى براى تفاخر مديران تبديل شــده اســت. 
گويــا يكى از مديران از اينكه در ســال آخر قرن و آغاز قرن جديد 
مدير است، به خود افتخار كرده است. گفتنى است ماندن در ظواهر 
و تبليغات بــه جاى كار و خدمت از مشــكالت برخى مديريت ها 

است.
5- مجلس با طــرح فروش نفت به مردم مخالفت مى كند. گويا اين 
مخالفــت به دليل پيشــگيرى از تأثير منفى اين طرح بر بازار ســهام 
اســت. گفتنى اســت دولت در اليحه بودجه براى پيش فروش نفت 
برنامه ريزى كرده و اين پيش بينى خيلى از سهامداران بورس را نگران 

سقوط بازار سهام درصورت تصويب در مجلس كرده است.

هفته آينده سرما به تن همدان 
مى افتد

استان در انتظار 
پنجشنبه و جمعه برفى 

 بنا بر پيش بينى هاى هواشناســى به نظر 
مى رســد از ظهر امروز بــا كاهش دماى هوا 
بارش ها بار ديگر آغاز شــود و به تناوب تا 

روز جمعه ادامه يابد.
اگرچــه در ايــن ســامانه بــراى روز پنجشــنبه 
ــود  ــى نمى ش ــى پيش بين ــاى چندان بارش ه
امــا احتمــاال در مناطــق شــمالى اســتان 
از جملــه همــدان و فامنيــن مه آلودگــى 

ــود دارد. وج
رئيس بخش پيش بينى اداره كل هواشناســى 

استان همدان با بيان اينكه دماى هواى همدان 
تــا 2 روز آينده تــا چند درجه ســانتيگراد 
افزايش مى يابد، خاطرنشــان كــرد: از روز 
جمعه كاهش دما در اين اســتان وجود دارد 
و كمينه دماى همدان به 14 درجه سانتيگراد 

زير صفر مى رسد.
حسن باقرى شــكيب با اشــاره به ميانگين 
بارش هاى اســتان تا يكم دى ماه ســالجارى 
گفت: تــا 99/10/1 ميانگيــن بارش همدان 
127 ميليمتر گزارش شده است كه نسبت به 
بلندمدت كه 101 ميليمتر مى باشد حدود 24 

ميليمتر افزايش بارش به دنبال داشته است.
وى با بيان اينكه نســبت به سال 98، حدود 
ده درصــد افزايش بارش در اســتان وجود 
داشته اســت، بيان كرد: بارش ها در يك ماه 

گذشته سبب شده است تا آمار بارش در سال 
99 از شــرايط كمبود و كاهشى كه نسبت به 

بلندمدت وجود داشت خارج شود.
باقرى شــكيب افــزود: در پهنه شهرســتانى 
بيشــترين بارش با 156 ميليمتر در اسدآباد و 
كمترين بارش با 111 ميليمتر در كبودراهنگ 

گزارش شده است.
رئيس بخش پيش بينى اداره كل هواشناســى 
اســتان همدان همچنين درباره پيش بينى هاى 
بلندمــدت بارشــى اســتان كه براســاس 
رويداد هــاى اقليمى و پيوند محور اســت، 
عنوان كــرد: براســاس پيش بينــى 3 ماهه 
عالوه بر بارش هــاى اين هفته تا پايان دى ماه 
بارش ها كمتر از نرمال اســت و حدود 15 تا 
20 ميليمتر است در بهمن ماه به بارش نرمال 

نزديك مى شود و حدود 43 ميليمتر است و 
در اســفند نيز 44 ميليمتر پيش بينى بارش در 

همدان مى شود.
وى با بيان اينكه در اســتان همدان تغييرات 
محسوسى در چند روز آينده نداريم، گفت: 
از پنجشــنبه تا جمعه با افت دماى استان به 
منفى 5 درجه مى رســد و تا روز دوشنبه اين 
ســرما با كاهش دماى منفــى ده درجه ادامه 

خواهد يافت.
باقرى شكيب افزود: در 3 ماه آينده نيز شرايط 
دمايى استان چندان متغير نيست، به طورى كه 
در دى مــاه ميانگين دماى اســتان بين 1/5 تا 
يك درجه اســت، بهمن ماه تا منفى 2 درجه 
و اســفندماه نيز بين 3/5 تا 4 درجه پيش بينى 

مى شود.

 كمك هاى مؤمنانه و بســته هاى معيشــتى 
و بهداشــتى در ايام مختلف سال تهيه و بين 
نيازمندان توزيع شــد و اين بار نيز مواســات، 
همدلــى و كمك هــاى مؤمنانه دانشــجويان 
بسيجى همدان شب يلدا را به كام نيازمندان و 
محرومان جامعه شيرين و سفره آنها را رنگين 

كرد.
به گزارش تسنيم، با همت دانشجويان بسيجى 
دانشــگاه هاى صنعتــى، بوعلى ســينا، آزاد، 
دانشــكده فنى وحرفه اى نهاوند و ... بسته هاى 
معيشتى و يلدايى تهيه و روز گذشته در مناطق 
مختلف شــهر در بين نيازمندان توزيع شد تا 
دل كودكى شاد و لب خانواده اى خندان شود.

معاون عمليات جهادى بســيج دانشــجويى 
دانشگاه صنعتى همدان با اشاره به اينكه 313

بســته مواد غذايى و بهداشــتى تهيه و در بين 
نيازمندان توزيع شــد، اظهار كرد: اين بسته ها 
متشــكل از برنج، رب، روغــن، ماكارونى ، 
عدس، قند، شكر، سيب زمينى، پياز، تن ماهى، 
انار، گوشــت گوســفندى، ماســك، محلول 

ضدعفونى كننده و كيك بود.
على معتبرنيا با بيان اينكه اين بسته ها با كمك 
خيرين و همكارى ستاد اجرايى فرمان امام(ره) 
تهيه شــد، افزود: از 2 هفته پيش آماده سازى 

اين بســته ها و جمع آورى كمك هاى نقدى و 
غيرنقدى آغاز شد.

وى با تأكيد بر اينكه براى تهيه اين بســته هاى 
مواد غذايى و بهداشتى 82 ميليون و 767 هزار 
تومان هزينه صرف شد، گفت: روغن، رب و 
ماكارانى و عدس اقالم اهدايى ســتاد اجرايى 
فرمــان امام خمينى(ره) بودند و باقى اقالم نيز 
توسط بسيجيان با كمك هاى جمع آورى شده 

تهيه و بسته بندى شد.
معاون عمليات جهادى بســيج دانشــجويى 
دانشــگاه صنعتى همدان با اشاره به اينكه اين 
اقدام از ســال 97 توسط بســيجيان دانشگاه 
تاكنون به صورت مداوم درحال انجام اســت، 
عنوان كرد: افراد نيازمند شناسايى و ليستى از 
اســامى آنها تهيه شده و هر سال نيز اسامى به 

اين ليست اضافه مى شود.
بنيامين قوامپور مســئول بســيج دانشگاه آزاد 
همدان نيز اظهار كرد: 60 بســته مواد غذايى 
توسط بسيج دانشگاه آزاد و هالل احمر تهيه و 

در بين نيازمندان توزيع شد.
وى با اشــاره به اينكه اين بسته ها متشكل از 
روغن، پنير، برنــج و ... بود، افــزود: حدود 
3 هزار بســته بهداشتى شــامل ماسك، ماده 
ضدعفونــى كننــده، بســته هاى فرهنگى و 
يادگارى نيز به مناســبت يادبود شهداى گمنام 
دانشــگاه آزاد تهيه و در بين اقشــار محروم، 

مدافعان سالمت و ... توزيع شد.
قوامپور با بيان اينكه بســته هاى بهداشــتى با 
كمك هــاى مردمى و كاركنان دانشــگاه تهيه 
شد، گفت: بسته هاى مواد غذايى در روز ميالد 
حضرت زينب كبرى(س) و روز پرســتار و 
بسته هاى بهداشتى در روزهاى شنبه و يكشنبه 

توزيع شد.
مسئول بسيج دانشــگاه آزاد همدان نيز عنوان 
كرد: شــهريورماه نيز 11 هزار ماسك در اردو 
جهادى توليد و در بين انجمن ها و كميته امداد 

و ... توزيع شد.
مريــم خوش نيت جانشــين فرمانــده واحد 

خواهران بسيج دانشجويى دانشگاه بوعلى نيز 
اظهار كرد: در مدت چند روز تعداد 60 بســته 
يلدايى شــامل ميوه، آجيل و شــيرينى توسط 

بسيجيان دانشگاه بوعلى تهيه و توزيع شد.
وى با اشاره به اينكه پيش  از بسته هاى يلدايى 
نيز بسته هاى كمك هاى مؤمنانه تهيه و در بين 
نيازمندان توزيع شــد، افزود: تعداد بسته هاى 
تهيه شــد با عنوان كمك هاى مؤمنانه 55 بسته 
بود كه بين خانوارهاى شناســايى شده توسط 

ناحيه بسيج دانشجويى توزيع شد.
خوش نيت با بيان اينكه بســته هاى يلدايى در 
بين افراد كم برخوردار و كارگران فصلى توزيع 
شد، گفت: بسته ها با كمك حوزه علوم اسالمى 
دانشگاه و ستاد اجرايى فرمان امام خمينى(ره) 

تهيه شد.
 وى بيــان كرد: بــا توجه به شــرايط كنونى 
جامعه و تأكيدات مقام معظم رهبرى مبنى بر 
مواسات، همدلى و كمك هاى مؤمنانه، به عنوان 
يك تشكل انقالبى وظيفه خودمان دانستيم كه 

به فرمان رهبر معظم انقالب لبيك بگوييم.
خوش نيت عنوان كرد: باعث دلگرمى است اگر 
كسانى  هنوز  بدانند  كم برخوردار  خانواده هاى 
به فكر آنها هســتند و مهر و محبت در جامعه 

هنوز زنده است.

مريم مقدم»
چرا به محض اعمال محدوديت تردد براى  ■
مبارزه با شيوع ويروس كرونا تردد خودرو 

در بلوار ارم شهر همدان ممنوع مى شود؟ 
■ آيا بــا عبور خودروها از اين بلوا ر كرونا 

شيوع پيدا مى كند؟ 
■ آيا تجمع مــردم و حضور مردم كنار هم 
چالش و تهديدى براى شيوع كروناست يا 

تردد خودروها؟ 
بيش از 300 عنوان شغل با اعمال منع تردد  ■
طوالنى مدت در بلوار ارم با تهديد بيكارى 
روبه رو است، چه كسى پاسخگوى بيكارى 

اين افراد خواهد بود؟ 
■ آيا شكســت ســرمايه گذارى ها و نبود 
دسترسى به واحدهاى درمانى و خدماتى در 

اين منطقه مردم را مستأصل نخواهد كرد؟
 اين پرســش هايى اســت كه افراد مرتبط 
با واحدهــاى اقتصادى را بــه ارتباط گيرى با 

رسانه ها واداشته است.
در روزهاى اخير طرح منع تردد موجب انتقاد 
از سوى ســرمايه گذاران و شاغالن در 2 هتل، 
بيماران و پزشكان درگير با بيمارستان، صاحبان 
رستوران ها، كافه ها و خانه باغ هاى منطقه بلوار 
ارم شــهر همدان و ... يكى پس از ديگرى به 
متوليــان و تصميم گيران اين طرح در بلوار ارم 

شهر همدان شده است. 
 نامه درخواست از استاندار

كار تاجايى دشــوار شده است كه حتى برخى 
صاحبان مشاغل در بلوار ارم همدان دست به 
قلم شدند و براى مدير ارشد استان همدان نامه 
نوشتند. در اين نامه درخواست آمده است كه 
طرح مســدود كردن بلوار ارم همدان با توجه 
به ادامه روند محدوديت هاى كشــورى آسيب 
فراوانى به كســب وكار واحدهــاى اقامتى و 
رســتوران هاى اين بلــوار وارد كرده اســت، 
به طورى كه صاحبان اين مشــاغل ديگر براى 
پرداخت حداقلــى هزينه هاى جارى و حقوق 
پرسنل با چالش هاى جدى روبه رو هستند. آنها 
در اين نامه مطــرح كردند كه درصورت ادامه 
روند ممنوعيت تردد بالغ بر 300 نفر از شاغالن 
كه در اين منطقه به طور مســتقيم فعال هستند، 

بيكار خواهند شد. پس از شيوع ويروس كرونا، 
اجراى طرح جامع مديريت هوشمند با هدف 
حفظ سالمت و جان مردم در ماه هاى اخير در 
همدان با ممنوع شدن تردد خودرو در بلوار ارم 

و محور گنجنامه گره خورده است.
اين تصميم گيرى شايد در فصل تابستان يا بهار 
در برخى ســاعات روز بتواند تأثيرگذار باشد 
اما در فصل پاييز و زمســتان به ويژه كه جامعه 
شــهرى براى دسترســى به برخى واحدهاى 
خدماتى در اين مســير تردد مى كنند به غير از 

ايجاد چالش مورد ديگرى را رقم نخواهد زد.
 مسيرى به نام بلوار 

نكته حائز اهميت اين اســت كه يك ايستگاه 
آتش نشــانى، يك بيمارســتان مهم، بيشتر از 
15رستوران و كافى شاپ، 2 هتل پررفت وآمد 
و يك مركز خدمات رسان تفريحى راهشان از 
همين بلوار ارم مى گذرد اما هرازگاهى تغيير و 
تحولى گريبان اين واحدهاى شغلى را مى گيرد. 
رئيس كميســيون اقتصــاد، ســرمايه گذارى 
و گردشــگرى شــوراى شــهر همدان اعمال 
محدوديت ترافيكى در بلــوار «ارم» همدان را 
در فصل تابســتان كه امكان تجمع حضورى 
خانواده هــا كه امــكان صرف غذا و ســپرى 

كردن مدت زمان طوالنى تر براى نشســتن بود 
را ضرورى برشــمرد، اما دليل ممانعت از تردد 
خودرو در اين منطقه آن هم در اين فصل سال 
را پرســش برانگيز عنوان كرد و گفت: در اين 
تصميم گيرى شوراى اسالمى شهر و شهردارى 

نقشى نداشته اند.
حسين قراباغى با اشاره به لزوم تردد شهروندان 
در بلوار ارم براى دسترســى به مراكز درمانى، 
تأسيسات گردشگرى و خدماتى همدان، گفت: 
با توجه به اينكه در اين فصل سال امكان توقف 
شــهروندان براى سپرى كردن زمان طوالنى و 
ايستادن در بلوار ارم نيست، بهتر است در اتخاذ 

اين تصميم و اجراى آن تجديدنظر شود.
 نمى توان براى مردم موانعى ايجاد كرد

 وى تأكيــد كرد: براى اعمــال قانون مى توان 
درصورت مشاهده رعايت نكردن اصول طرح 
فاصله اجتماعى از ســوى شهروندان همدانى 
در بلــوار ارم و به منظور مهــار ويروس كرونا 
و جلوگيرى از تردد غيرضرورى در اين بلوار 
ممانعت كرد اما نمى تــوان براى مردم موانعى 
ايجاد كرد كه راهكار اساســى مديريت اوضاع 

كرونا نيست .
رئيس كميســيون اقتصاد، ســرمايه گذارى و 

گردشــگرى شــوراى شــهر همدان، عنوان 
كرد: برنامه ريزى بايد به نحوى باشــد كه براى 
پياده روى شهروندان در اين محور گردشگرى 
آن هم بــا رعايت اصول بهداشــتى، تدابيرى 
انديشيده شود نه اينكه از تردد خودرو كه قصد 
سرنشينان دسترسى به مراكز خدماتى و درمانى 

است، ممانعت شود.
قراباغى افزود: با توجه به رعايت جمع زيادى 
از خانواده هــاى همدانى و تالش و مجاهدت 
كادر درمانى استان همدان براى مهار ويروس 
كرونا شاهد كاهش قابل قبولى در شهر هستيم.

وى تأكيد كرد: نبايد حقوق شــهروندى براى 
خوش آيند عده اى بسيار كم كه دستورالعمل هاى 
بهداشتى را در زمان همه گيرى ويروس كرونا 

رعايت نمى كنند، فدا شود.
رئيس كميســيون اقتصاد، ســرمايه گذارى و 
گردشــگرى شــوراى اسالمى شــهر همدان 
همچنين گفت: وقتى با ادامه اين شرايط شاهد 
شكست خوردن ســرمايه گذاران و 2 صاحبان 
مشاغل گردشــگرى در اين منطقه باشيم بايد 
اين گونه توصيــف كرد كه گويــا در همدان 
اعتقادى به حمايت از ســرمايه گذارى وجود 
ندارد يا اينكه بسيار ضعيف و كم اهميت است.

بسته هاى معيشتى به مناسبت سالگرد شهادت 
سردارسليمانى در همدان توزيع مى شود

همدان پیام در کنار شامست!
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