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انتقال كرونا از انسان به گربه تاييد شد
 يك مطالعه جديد تأييد كرده است كه ما انسان ها مى توانيم گربه ها 
را به كوويد-19 آلوده كنيم، اما هنوز هيچ مدركى وجود ندارد كه اين 
اتفاق بر عكس هم مى تواند رخ دهد. به گزارش ايســنا ، يك مطالعه 
جديد انتقال ويروس كوويد-19 از انســان به گربه ها را تأييد كرده 
اســت. اين مطالعه قوى ترين شواهد بالينى را تاكنون در مورد انتقال 
كوويد-19 بين اين دو گونه ارائه مى دهد. اين مطالعه جديد با تكيه بر 
گزارش هايى از سال 2020 به بررسى جزئيات احتمال انتقال ويروس 
بين گربه هاى خانگى و صاحبان آنها پرداخت و به نظر مى رسد انتقال 
ويروس فقط يك طرفه يعنى از انســان به گربه انجام مى شــود.اين 
مطالعه دو گربه خانگى مبتال به بيمارى تنفسى را بررسى كرد كه بعدا 

ثابت شد مبتال به كرونا هستند.

خلق نقاشى "شب پرستاره" ونگوگ 
با استفاده از ليزر

 دانشــمندان در روسيه قلموى ليزرى اختراع كرده اند كه مى تواند 
شاهكارهاى هنرى را در عرض چند دقيقه بر روى يك سطح فلزى 

ايجاد كند.
به گزارش ايســنا ، اين گروه با گرم كردن نقاط مختلف فلز تيتانيوم، 
نسخه اى كوچك از نقاشى"شب پرستاره" ونسان ونگوگ در مقياس 
يك اينچ (2.5 سانتى متر) ساختند. زمانى كه سطح فلز خنك مى شود 
اليه اى نازك از اكســيدفلز روى آن تشــكيل مى شود كه با توجه به 

ضخامتش رنگ هاى متفاوتى ايجاد مى كند.
در ايــن فرايند مى توان رنگ ها را پاك كرد، تغيير داد و دوباره ايجاد 

كرد بدون آنكه تاثير قابل توجهى بر روى كار بگذارد.

تشخيص اوتيسم در كودكان 
با يك برنامه موبايلى!

 يك اپليكيشــن مدعى است كه با تجزيه و تحليل حركات چشم 
كودكان در هنگام تماشاى فيلم ها قادر است كودكان در معرض خطر 
ابتال به اختالل اوتيسم را تشخيص دهد. به گزارش مهر ،  يك مطالعه 
جديد كه توســط موسسه ملى سالمت(NIH) آمريكا حمايت شده 
اســت، يك برنامه تلفن همراه را نشان مى دهد كه با تجزيه و تحليل 
حركات چشم كودكان نوپا(حتى 16 ماهه) در هنگام مشاهده فيلم ها، 
ابتالى آنها به اختالل طيف اوتيسم(ASD) را با موفقيت تشخيص 
مى دهد.محققان آمريكايى اين مطالعه مى گويند كه اين برنامه ممكن 
ASD است در نهايت براى غربالگرى نوزادان و كودكان نوپا براى

مورد استفاده قرار گيرد تا شانس موفقيت بيشتر باشد.

تصفيه آب با كمك ضايعات ذرت!
 پژوهشگران آمريكايى در بررســى جديد خود نشان داده اند كه 
شايد بتوان از ضايعات ذرت براى تصفيه آب استفاده كرد.به گزارش 
وب سايت رسمى دانشگاه كاليفرنيا، ريورسايد، ذرت يكى از بهترين 
محصوالت كشاورزى آمريكا است و در عين حال، بيشترين ضايعات 
را نيز دارد. تقريبا نيمى از اين محصول شامل ساقه، برگ و پوسته به 
عنوان ضايعات باقى مى مانند. اين ضايعات به غير از سوزانده شدن، 
كاربردهاى تجارى يا صنعتى كمى نيز دارند.پژوهشــگران "دانشگاه 
كاليفرنيا، ريورســايد"(UC Riverside) در بررسى جديد خود، 
روشى را معرفى كرده اند كه مى تواند به واسطه تبديل كردن ضايعات 
ذرت بــه كربن فعال براى اســتفاده در تصفيــه آب، آن را به حوزه 
اقتصادى وارد كند و راهى براى صرفه جويى در مصرف انرژى باشد.

خطرناك ترين غذاهاى جهان كدامند؟
 غذاهايــى كه انســان ها مى خورند عموما تهديــد كننده زندگى 
نيســتند، اما برخى از آنها اگر به شــكل نادرست مورد استفاده قرار 
بگيرند يا درســت تهيه نشــوند، منجر به بيمارى هاى جدى يا حتى 
مرگ مى شوند. در اينجا به معرفى 7 مورد از خطرناك ترين غذاهاى 

جهان مى پردازيم.
به گزارش ايسنا، شــايد براى شما پيش آمده باشد كه در ميانه شب 
دچار تب و لرز، تعريق، حالت تهوع و گرفتگى معده شــويد و مانند 
جنينى كه در رحم مادر اســت، بدن خود را مچاله كنيد و تمام سعى 
خود را مى كنيد تا خود را به سرويس بهداشتى برسانيد و مى دانيد كه 
ساعت هاى سختى را پيش رو داريد. در اين حالت حدس مى زنيد كه 

دچار مسموميت غذايى شده ايد.

افزايش هزينه مسافرت هاى خارجى 
ضرورى چه پيامدهايى دارد؟

ديوار عوارض براى سفراولى ها
 عوارض خروج از كشــور بــا 136 هزار تومان 
افزايش براى گردشگرانى كه براى اولين بار از كشور 
خارج مى شــوند به 400 هزار تومان رســيده است. 
نخستين بار عوارض خروج از كشور در سال 1396
اعمال شــد، آن زمان براى سفر اولى ها اين مبلغ 220
هزار تومان بود و به ترتيب در سفر دوم به 330 و در 
سفر سوم به 440 هزار تومان مى رسيد. سال هاى 97 و 
98 شاهد افزايشى در عوارض نبوديم اما در سال 99

كه ايران زير سايه كرونا نفس مى كشيد اين عوارض به 
ترتيب به 264، 396 و 528 هزار تومان افزايش يافت. 
در اليحه بودجه 1400 گرچه عوارض به همان اندازه 
ســال 1399 ذكر شده بود اما در نهايت در قانون قيد 
شد سفر اولى ها 400 هزار تومان،  سفر دومى ها 600
و كسانى كه سفر سوم يا بيش از آن هستند 800 هزار 
تومان بايد بپردازند. به گفته على اصغر مونسان وزير 
ميراث فرهنگى و گردشگرى سهم صنعت گردشگرى 
در ســال 97 از اين بخش 17 هزار تومان بوده كه در 

سال 99 به 80 هزار تومان افزايش پيدا كرده است.
 ديوار عوارض براى سفراولى ها

مهســا مطهر كارشناس گردشــگرى در گفت  وگو با 
«دنياى اقتصاد» درباره افزايش عوارض خروج از كشور 
مى گويد: تصور عمومى اين است كه كسى كه از كشور 
خارج مى شود شرايط مالى بسيار مساعدى داشته و به 
راحتى قادر است اين عوارض را بپردازد،  اين درحالى 
است كه دانشجويان،  بيماران يا خانواده هايى كه براى 
ديدار فرزندان شــان به كشورهاى ديگر سفر مى كنند 
جمعيت قابل توجهى را شــامل مى شوند، فارغ از اين 
موضوع بار روانى اى كه چنين عوارضى به مسافر وارد 

مى كند با درآمد آن برابرى نمى كند.
وى با اشــاره به اينكه پاســپورت ايران ارزان نيست،  
مى افزايد: مسافر براى گرفتن ويزا بايد هزينه زيادى به 
سفارتخانه هاى ساير كشورها بدهد كه همين موضوع 
باعث مى شود هزينه تمام شده براى سفرش باال برود،  
حال شما بايد هزينه عوارض خروج از كشور را هم 
به آن اضافه كنيد كه نارضايتى بيشــترى را در مسافر 

ايجاد مى كند.
وى  با تفكيك گردشــگران عنوان مى كند: گروهى 
كه سفر برايشــان اولويت است با وجود نارضايتى 
ايــن هزينــه را پرداخته و اين هزينــه را از بخش 
ديگــرى از سفرشــان مى زنند ولى براى كســانى 
كه ســفر اولويت ندارد و دو سه ســال يك بار سفر 
خارجى داشــتند به ويژه در سفرهاى خانوادگى كه 
بايد هر كدام 800 هزار تومان بپردازند،  اين موضوع 

تاثير خود را بيشتر نشان مى دهد.
ســال 99 و در دوره كرونا بيش از 5/ 2 ميليون مسافر 
خروجى از كشور داشتيم كه عوارض پرداخت شده 
توسط آنها به 700 ميليارد تومان رسيد،  در شرايطى كه 
منابع درآمدى دولت محدود شــده اين منبع همچنان 
مى تواند بخشى از هزينه هايش را پوشش دهد. مهسا 
مطهر به اين گفته انتقاد دارد و مى گويد: دريافت اين 
عوارض ممكن اســت درآمد داشته باشــد اما آيا به 
هزينه هاى اجتماعى آن مى ارزد؟ آيا اين عوارض سبب 
نمى شود عالقه مندان به سفر حس ناخوشايندى مانند 
گير افتادگى در يك محل و محدوده جغرافيايى خاص 
را داشته باشند؟ آيا اين نارضايتى كه بابت اين مبلغ به 
دولت بار مى شــود ارزش آن را دارد؟ درحال حاضر 
بســيارى از ايرانى ها مايلند به كشــورهاى همسايه 
مانند ارمنســتان،  گرجستان ،  تركيه و... سفر كنند. اين 
كارشناس گردشــگرى در بخش ديگرى از سخنان 
خود به حق ســفر كردن همه اشاره و اضافه مى كند: 
از زواياى مختلف كه به مقوله ســفر نگاه كنيم ايجاد 

هرگونه مانع براى سفر مردم درست نيست.
وى  مى گويد: افزايــش اين عوارض هم بار ذهنى و 
روانى براى مردم دارد. گرچه ممكن اســت استداللى 
مطرح شود مبنى بر اينكه بخشى از اين درآمد صرف 
صنعت گردشــگرى مى شود، اما چنانچه اين صنعت 
براى دولت از اولويت برخوردار باشد براى آن از ساير 
منابع، بودجه اى در نظر مى گيرد و نياز نيست آن را از 

مسافران خروجى دريافت كند. 

«حسن خلق» مهمترين ويژگى اخالقى 
امام مجتبى(ع) بود

ــار(ع)  ــاى نيــك و پســنديده در همــه ائمــه اطه ــه رفتاره  مجموع
وجــود دارد ولــى حســن خلــق، بخشــندگى و ســخاوت از مهمتريــن 
ويژگى هــاى اخالقــى امــام حســن مجتبــى(ع) بــود و ايشــان را كريــم 

ــد. ــت(ع) مى نامن ــل بي اه
امام حســن مجتبى (ع) اولين فرزند امام على (ع) و حضرت فاطمه زهرا 
(س) و نخستين نوه گرامى رسول اهللا (ص) در شب نيمه ماه رمضان سال 
سوم هجرى قمرى در مدينه چشم به جهان گشود و رسول گرامى اسالم 

نام «حسن» را براى ايشان برگزيد.
اخالق نيكو، بخشندگى و سخاوت از جمله خصلت هايى است كه در همه 
ائمه اطهار (ع) وجود داشته ولى امام دوم شيعيان در اين زمينه از جايگاه 
خاصى برخوردار بودند و فقراى بسيارى به منزل امام حسن (ع) مراجعه 

مى كردند و از خوان كرم ايشان بهره مند مى شدند.
يكى از بارزترين ويژگى ها و خصوصيت هاى اخالقى امام حسن مجتبى 
(ع) كرامت اخالقى است؛ كرامت به معنى برخورد مثبت با امور منفى و 

ناديده گرفتن خطاى ديگران است.
با توجه به اينكه زندگى دومين امام شــيعيان در مدينه در ســخت ترين 
دوران بعد از پيامبر (ص) بود و به ايشــان و پدر گراميشان امام على (ع) 
توهين هاى بسيارى مى شد ولى برخورد امام مجتبى (ع) با توهين كنندگان 

به شيوه اى بود كه اين افراد معموالً از عمل خود پشيمان مى شدند.
زندگى 47 ســاله امام مجتبى (ع) با فراز و نشيب هاى فراوانى همراه بود؛ 
امامت ايشــان بعد از شــهادت اميرالمؤمنين (ع) در 21 رمضان سال 40

هجرى آغاز و به مدت 10 سال ادامه داشت.
دومين امام شــيعيان حدود 6 ماه خالفت مسلمين را نيز بر عهده داشتند 
كه در اين دوران معاويه كه دشــمن سرسخت امام على (ع) و اهل بيت 
(ع) بود و طمع خالفت را از ســال ها قبل در ســر داشت به سمت عراق 
لشكركشــى كرد و توطئه هاى بسيارى براى رسيدن به خالفت مسلمين 
انجام داد همچنين منافقين كه كينه از حضرت على (ع) را بر دل داشتند در 

اين زمينه معاويه را همراهى كردند.
بنابر آنچه در كتب تاريخى آمده است، دولت امام حسن (ع) با مشكالت 
مالى روبرو بوده اســت، از اين رو امام حسن مجتبى (ع) نمى توانستند به 
سربازانى تكيه كنند كه ميل چندانى به جنگيدن نداشتند؛ از سوى ديگر به 
علت جنگ هاى حضرت امير با دشمنان بسيارى از سرداران و ياران باوفاى 
اهل بيت (ع) همچون مالك اشتر به شهادت رسيده بودند و عمًال دومين 

امام شيعيان ياورى براى مقابله با دشمنان در كنار خود نمى ديدند.
در دانشنامه اسالم آمده است كه از عوامل پذيرش صلح توسط امام حسن 
(ع)، صلح دوســتى، بيزارى از سياســت و چند دستگى هاى متعاقبش و 
تمايل به جلوگيرى از خون ريزى هاى گسترده بوده است؛ اما احتمال دارد 

كه حضرت به علت نبود حامى صلح را پذيرفته باشند.
 واضع امام مجتبى (ع) بايد براى همه الگو باشد

يكى از اســاتيد حوزه علميه قم در يك گفتگوى رسانه اى ، با بيان اينكه 
ســخاوت امام حسن مجتبى (ع) به اندازه اى بود كه هرگاه فرد غريبه اى 
وارد شهر مى شد و به خانه ايشان مراجعه مى كرد به گرمى پذيرايى مى شد، 
گفت: دومين امام شيعيان اسوه كرامت و ايثار بود و ايشان را كريم اهل بيت 
(ع) مى نامند. آيت اهللا محسن فقيهى كمك به فقرا و همنشينى با نيازمندان 
را از خصوصيات بارز امام مجتبى (ع) دانست و افزود: سخاوت ايشان به 
اندازه اى بود كه در طول زندگى خود دو مرتبه و بر اساس برخى روايت ها 
ســه مرتبه تمام ثروت و دارايى خود را بين نيازمندان تقسيم كردند. امام 
حســن (ع) در طول زندگى خود سه مرتبه تمام ثروت و دارايى خود را 

بين نيازمندان تقسيم كردند
وى همچنين تواضع و فروتنى امام حســن (ع) را مورد اشاره قرار داد و 
گفت: سخاوت و بخشش ايشان همراه با تواضع بود و به فرد نيازمند بيشتر 
از ميزان تقاضاى وى كمك مى كردند كه اين خصوصيت حسنه و نيكوى 

اخالقى بايد براى همه ما الگو باشد.
عضو جامعه مدرســين حوزه علميه قم به اوضاع سياسى زمان امام دوم 
شــيعيان اشاره كرد و گفت: معاويه ظاهر اسالم را حفظ مى كرد و مردم و 
مسلمانان به امام حسن (ع) گفتند كه حاضر نيستند با معاويه جنگ كنند و 

شرايط براى مبارزه براى ايشان فراهم نشد.
وى با تأكيد بر اينكه تفاوتى ميان امامت امام حسن (ع) و امام حسين (ع) 
وجود ندارد، تصريح كرد: هر دو بزرگوار با توجه به شرايط زمان به تكليف 

شرعى خود عمل كرده اند.

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى : سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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■ آب و هـوا
پيش بيني وضع هـوا: 

صاف تا كمى ابرى- وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

چهارشنبه  8 ارديبهشت ماه 1400  15 رمضان 1442  28 آوريل 2021  شماره 4022

www.HamedanPayam.comاوقـات شرعي ■
اذان صبح               04:58   
خورشيد         06:29                   طلوع 
اذان ظهر                      13:13
غروب خورشيد              19:59

اذان مغرب                   20:18 
نيمه شب شرعي           00:29

باباطاهر

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
خوشا آنان كه با ته همنشينند                                           هميشه با دل خرم نشينند
همين بى رسم عشق و عشقبازى                                  كه گستاخانه آيند و ته بينند
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آغاز به كار 
6 كميته 
مصلحين در 
نظام مهندسى 
استان همدان

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
والدت حضرت امام حسن مجتبى(ع) 

گرامى باد

www.HamedanPayam.com # من _ ماسك _ مى زنم

والدت حضرت امام حسن مجتبى(ع)
ببببببببببب باد ىىىىىىىىىىىىىىمى گرا

زن

■ حديث:
امام على(ع):

ــا  ــاد فرشــته گماشــت. او رهــا نمــى شــود ت ــر هــر شــيطان سركشــى، هفت ــد ب  خداون
ايــن ماهتــان ســپرى گــردد. آگاه باشــيد كــه درهــاى آســمان از نخســتين شــب ايــن 

ــت». ــه اس ــا در آن، پذيرفت ــوده اند و دع ــاه، گش م
كتاب من ال يحضره الفقيه ج 2 ص 98 ح 1837

شماره تماس:
081-38279011 
واتساپ:
09226404490 
تلگرام:
09226404490 

اوقات شرعى همدان - رمضان 1400 شمسى /1442 قمرى
اذان تاريخ

نيمه شباذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتابصبح
5:196:4613:1619:4720:060:33چهارشنبه 25 فروردين – 1 رمضان
5:176:4413:1619:4820:070:33پنجشنبه 26 فروردين – 2 رمضان
5:166:4313:1619:4920:070:32جمعه 27 فروردين – 3 رمضان
5:146:4213:1619:5020:080:32شنبه 28 فروردين – 4 رمضان

5:136:4013:1519:5120:090:32يك شنبه 29 فروردين – 5 رمضان
5:116:3913:1519:5120:100:31دوشنبه 30 فروردين – 6 رمضان
5:106:3813:1519:5220:110:31سه شنبه 31 فروردين – 7 رمضان

5:086:3713:1519:5320:120:30چهارشنبه 01 ارديبهشت – 8 رمضان
5:076:3613:1419:5420:130:30پنجشنبه 02 ارديبهشت – 9 رمضان
5:056:3413:1419:5520:130:29جمعه 03 ارديبهشت – 10 رمضان
5:046:3313:1419:5520:140:29شنبه 04 ارديبهشت – 11 رمضان

5:026:3213:1419:5620:150:29يك شنبه 05 ارديبهشت – 12 رمضان
5:016:3113:1419:5720:160:28دوشنبه 06 ارديبهشت – 13 رمضان
4:596:3013:1419:5820:170:28سه شنبه 07 ارديبهشت – 14 رمضان

4:586:2913:1319:5920:180:28چهارشنبه 08 ارديبهشت – 15 رمضان
4:576:2813:1319:5920:180:27پنجشنبه 09 ارديبهشت – 16 رمضان
4:556:2713:1320:0020:190:27جمعه 10 ارديبهشت – 17 رمضان
4:546:2613:1320:0120:200:27شنبه 11 ارديبهشت – 18 رمضان

4:536:2513:1320:0220:210:27يك شنبه 12 ارديبهشت – 19 رمضان
4:516:2313:1320:0320:220:26دوشنبه 13 ارديبهشت – 20 رمضان
4:506:2213:1320:0320:230:26سه شنبه 14 ارديبهشت – 21 رمضان

4:496:2213:1320:0420:240:26چهارشنبه 15 ارديبهشت – 22 رمضان
4:476:2113:1320:0520:240:26پنجشنبه 16 ارديبهشت – 23 رمضان
4:466:2013:1320:0620:250:25جمعه 17 ارديبهشت – 24 رمضان
4:456:1913:1220:0720:260:25شنبه 18 ارديبهشت – 25 رمضان

4:436:1813:1220:0720:270:25يك شنبه 19 ارديبهشت – 26 رمضان
4:426:1713:1220:0820:280:25دوشنبه 20 ارديبهشت – 27 رمضان
4:416:1613:1220:0920:290:24سه شنبه 21 ارديبهشت – 28 رمضان

4:406:1513:1220:1020:300:24چهارشنبه 22 ارديبهشت – 29 رمضان

از پيله تا پروانگىاز پيله تا پروانگى
در ماه مبارك رمضان مشترى ويژه ما باشيد
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همدان پيام در كنار شماست!

مريم مقدم  »
 قرار بــود همدان بــا پرونده منظــر فرهنگى 
هگمتانه تا همدان در ســال 2021 جهانى شــود . 
حتى اســتاندار همدان درباره ثبت جهانى هگمتانه 
اسفند ماه 1399 در جمع رسانه ها اعالم كرد :  كار 
اصلى پرونده ثبت جهانى هگمتانه انجام شده است 
و موانع جزئى كه وجود دارد مربوط به جابه جايى 
بازار آهن فروش ها و تغييراتى اســت كه در طرح 

جامع شهر وجود دارد.
سيدسعيد شــاهرخى در آيين بهره بردارى از هفت 
پروژه ميراث فرهنگى اســتان همدان كه با دستور 
رئيس جمهــور و حضور معاون ســازمان ميراث 
فرهنگى بــه صورت ويدئو كنفرانس انجام شــد، 
اظهار كرد: به مــوازات تكميل پرونده ثبت جهانى 
هگمتانه و ارســال آن به ســازمان جهانى يونسكو 
موانــع نامبرده نيز رفع مى شــود و به عبارت ديگر 
انجام اين كارها مانع روند كار نيست و همزمان با 
هم پيش مى رود و اميدواريم در سال 1400 شاهد 

ثبت جهانى تپه هگمتانه باشيم . 
آنچه حايز اهميت است اين نكته مى باشد كه تمام 
بودجه اســتان همدان طى سال هاى گذشته جذب 
شده است و در سال 99 در حوزه آزادسازى حريم 
هگمتانــه و موزه منطقه اى حدود 60 ميليارد اعتبار 
جذب شد  كه حدود 21 ميليارد تومان براى تملك 
و آزاد سازى بخشى از عرصه هگمتانه صرف شد. 
با تمام اين حرفها اما هگمتانه از رسيدن به يونسكو 
در سال 2021 جاماند .  بر اساس اخبارى كه رسانه 
ها روز گذشته منتشــر كردند ، 5 پرونده مهرگان، 
عود، يلدا، تركمن دوزى و ابريشم ريسى چند روز 
پيش براى ثبت در فهرســت ميراث جهانى راهى 
يونسكو شدند تا در سال 2022 مورد بررسى قرار 

گيرند.

پرونده هاى «جشــن مهرگان» به صورت مشترك با 
تاجيكســتان در اجالس ميــراث ناملموس آذرماه 
سال گذشــته ريفر شد. كارشناسان يونسكو درباره 
اين پرونده ابهاماتى داشــتند. از جمله اينكه چطور 
اين جشن در كشــورهاى ديگر برگزار مى شود و 
در جايى مانند تاجيكســتان به آن مفصل پرداخته 
مى شود و چه تفاوت هايى بين كشورها در برگزارى 
آن وجود دارد. ايران امسال به اين پرسش ها پاسخ 
داد تــا بار ديگر اين پرونده براى ثبت جهانى مورد 

بررسى قرار گيرد.
پرونده مشترك ديگر ايران «هنر ساختن و نواختن 

عود» به صورت مشــترك با ســوريه بــود كه اين 
پرونده نيز با همين ســواالت و داليل، ريفر شــده 
بود بنابراين با پاســخگويى به اين ابهامات دومين 

پرونده اى بود كه ايران آن را به يونسكو فرستاد.
پرونده ســوم نيز مربوط به آئين يلداســت كه اين 
پرونده دو ســال نتوانســت به عنوان سهميه ملى، 
جهانى شــود به همين دليل قرار شــد به صورت 
پرونده چند مليتى و مشــترك با كشور افغانستان، 

به شوراى ثبت يونسكو فرستاده شود.
ــده  ــوان پرون ــه عن ــز ب ــن دوزى ني ــده تركم پرون
چهــارم مشــترك بــا تركمنســتان ارســال شــد چــرا 

ــرقى  ــمال ش ــهرهاى ش ــن دوزى در ش ــه تركم ك
ــادى  ــج و داراى اشــتراكات زي كشــور بســيار راي

ــا تركمنســتان اســت. ب
اما نوغان دارى يا ابريشــم ريسى نيز عنوان پرونده 
پنجمى است كه قرار شده مشترك با كشور تركيه، 
افغانســتان، آذربايجان، تركمنســتان، تاجيكستان، 

ازبكستان در سال 2022 مورد بررسى قرار گيرد.

اين پرونده ها آذرماه 1400 در شانزدهمين اجالس 
كميته ميراث ناملموس كه قرار است در سريالنكا 

برگزار شود، مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

 يكى از شهرستانهاى استان همدان است ، كه 
در شمال شرقى اين  استان جا خوش كرده است . 
روزگارى يك منطقه جغرافياى غريب بود اما حاال 
بــه لطف ظرفيتهايش و روســتاى بدون بيكارش 

همه ايران آن را خوب ميشناسند.
 محصول عمده اين روســتا  غــالت، حبوبات، 
صيفى، لبنيات، و شغل اهالى زراعت و گله دارى 
و صنعت دســتى زنان قالى بافى است.  فامنين در 
135 كيلومترى جاده ســاوه بــه همدان و در 55 
كيلومترى شــهر همدان  با مساحتى حدود 1360 
كيلومتر مربع، 6,7 درصد از مساحت كل استان را 

تشكيل مى دهد.
حاال چند ســالى هم هست كه به لطف نامگذارى 
روز 8 شــهريور به نام فامنين اين روستا يك روز 
در ســال را به خود اختصاص ميدهد . داســتان 
نامگذارى اين روز به سال 1388 بازميگردد زمانى 
كه در ايام والدت با سعادت امام حسن مجتبي(ع) 

روزي به نام فامنيني ها در تقويم به ثبت رسيد.
اين نامگذاري بــا مصوبه جديد دولت دهم براي 
ارتقاي فامنين از بخش به شهرستان بود كه مردم 
فامنين هديــه بزرگي از دولــت دريافت كردند؛ 
چراكه اين ارتقا، ســطح زندگي مردم را در همه 

زمينه ها تغيير مي داد.
بــراي خدمت در اين شهرســتان تازه  تأســيس 
شــده يك برگه حكــم فرمانــداري و يك تابلو 
كه نشــان مــي داد فرمانداري فامنين داير اســت 
هــم همت وااليــي مي خواســت. از آنجايي كه 
نسبت9   به  مناسب شــهري  زيرساخت هاي  نبود 
شهرســتان اســتان، نبود اداراتي كه مقام مربوط 
بتواند امور شهرستان خود را از آن طريق پيگيرى 
كنــد و در كنار همه اين مشــكالت، توقع مردم 
از مســئوالن كه خدماتي در حد يك شهرســتان 
مي خواهند، مشــكالت بســياري را بر ســر راه 

مسئوليت ها مي توان برشمرد. 

فامنين شهرســتانى اســت كه پس از گذشت 11 
ســال هنوز  بر اى دستيابى به شــرايط مطلوب 
جاى كار دارد و مردم آن چشــم  انتظار توســعه 

زيرساختها براي شهرستان خود هستند.
به همين مناســبت؛ فامنيني ها در شب ميالد امام 
حســن مجتبي(ع)، هرسال جشــني را با حضور 
مســئوالن استاني و شهرســتاني در مسجد اعظم 
اين شــهر برگزار ميكنند كه شــايد امسال شيوع 
كرونا اين فرصت را از آنها بگيرد اما همچنان روز 
فامنين در تقويم براى مردم شهرســتان جايگاهى 

متمايز دارد . 
  فامنين با نگار خاتون 

نام آشناى ايران شد 
روزگارى فامنين را كمتر كســى در استان همدان 
ميشــناخت اما حاال بــا ظرفيت هــاى مطلوب 
روســتايى كه آوازه اش در كشــور پيچيده است 
كمتر كســى آن نميشناســد . فامنين شهرى است 
كه با روستاى بدون بيكار خود مدتهاست  سرتيتر 
رسانه ها شده است و اين ميتواند يك فر صت بى 

بديل براى اين منطقه جغرافيايى باشد .
روســتاى «نگارخاتــون» در فامنين  با وســعت 
يك هزار و 200 هكتار از توابع شهرســتان فامنين 
اســت، اين روســتا بالغ بر 2 هــزار و 300 نفر 

جمعيت و 600 خانوار دارد.
«نگارخاتون» روســتاى صنعتى به حساب مى آيد 
و اغلب اهالى روســتا مشــغول توليد و صنعتگر 
هســتند، بيش از 60 واحد توليدى در اين روستا 
در كنار واحد هاى مسكونى اهالى راه اندازى شده 

كه مردم  ادوات كشاورزى توليد مى كنند.
در هــر كارگاه پنج يا 6 نفر از جوانان روســتا كه 
تحصيلكرده  نيز هســتند، مشــغول به كار شدند 
با بررســى ميدانــى متوجه شــديم از قديم االيام 
اهالى اين روســتا فنى بودند و عاشــقانه به توليد 

مى پرداختند.

ناگفته نماند چند ســالى اســت اغلــب اراضى 
كشــاورزى «نگارخاتــون» و ديگر روســتاهاى 
مجاور نيروگاه شــهيدمفتح امكان كشت محصول 
كشــاورزى را ندارنــد، چراكه ســطح آب هاى 
زيرزمينــى اين مناطق به داليــل مختلف پايين و 
پايين تر رفته و در نتيجه باعث ايجاد فروچاله شده 
و اراضى كشاورزى به شوره زار تبديل شده است.

بديهى است اهالى اين مناطق از طريق كشاورزى 
نمى توانند امرارمعاش كنند اما فكر اقتصادى اهالى 
روســتاى نگارخاتون از 30 سال گذشته كه توليد 
را در روســتا آغاز كرده اند، آنها را آواره شهرهاى 
بزرگ نكرده و از اين نظر قابل تحســين اســت. 
يكــى از نقاط قوت روســتا وجــود كارگاه هاى 
صنعتى است كه بيش از 90 درصد جوانان روستا 
در اين كارگاه ها مشــغول به كار شــدند اين مهم 
از ديگر روســتاهاى  را  روســتاى «نگارخاتون» 

منطقه متمايز مى كند.
30سال پيش اهالى روستا اقدام به راه اندازى واحد 
توليــدى كرده اند و اين امر امــروز براى جوانان 

روستا به يك الگو تبديل شده است.
محروميت زدايى فامنين 

در اولويت است
شهريور ماه ســال گذشته بود كه استاندار همدان 
اعالم كــرد :  محروميت زدايى فامنين در اولويت 
اســت و تاكيد كرد : پيشــرفت اين شهرستان از 
اهداف مجموعه مديريتى اســت. ســيد ســعيد 
شــاهرخى اين ئموارد را در نوزدهمين نشســت 
شوراى هماهنگى توسعه  پايدار شهرستان فامنين، 
با تاكيد بر اتمام طرح هاى در دســت اقدام مطرح 

كرد . 
برنامه دولت بر اين اساس است كه حركت مبنى 
بــر برنامه  و مطالعات علمى يكــى از اولويت ها 
است و براى همه شهرستان هاى استان همدان نيز 

برنامه راهبردى تعريف شده است. 

اگر سعى شود در اين مدت باقى مانده از دولت، 
همه طرح هاى در دســت اقدام بــه نتيجه نهايى 
برسند شــايد شاهد شــكوفايى بخش اعظمى از 
پتانسيل هاى يشهرســتانهاى همدان باشيم . يكى 
از اهداف مهم در ســند توسعه شهرستان فامنين، 
داشــتن روســتاى بدون بيكار است. در روستاى 
نــگار خاتون با توجه به پتانســيل باال تاكنون52 
واحــد ســاخت ادوات كشــاورزى در منازل و 

كارگاههاى خانگى ايجاد شده است.
 ناحيه صنعتى نگارخاتون كه از ســال 88 كلنگ 
زنى شده بود و تاكنون متقاضى نداشت، با پيگيرى 
و كار فرهنگى 45 نفر درخواســت زمين دادند و 
پيش بينى مى شــود از روستاهاى اطراف هم براى 
انجام كار به اين روســتا مراجعه كنند.  در ســال 
گذشته تعهد اشــتغال 657 نفر داشتيم كه تاكنون 

65 درصد معادل 421 نفر محقق شده است.
گفتنى است ، اين شهرســتان از مراكز مهم توليد 
محصوالت كشــاورزى در ســطح استان به شمار 
مى رود. شهرســتان فامنين در دشت فامنين-رزن 
واقع است. داراى آب و هواى معتدل كوهستانى 
است. شهرستان فامنين از شهرهاى قديمى همدان 

به شمار مى رود. 
در زمان صفويه داراى بــازار بوده و در بين بالد 
شمالى همدان مركزيت داشت. فامنين زادگاه علما 
و عرفاى بنامى چون شــهيد دكتــر مفتح آيت اله 
جناب و سيد احمد مليحى شــيخ بئارى ازناوى 
ومحدث بنام قرن پنجم هجرى شــيخ عبدالقادر 
زرقانى است. دشت سرسبز فامنين از گذشته هاى 
دور استقرار گاه بشر بوده تمدن قره تپه در جنوب 
فامنين (هزاره چهاره پيش از ميالد)، غار مصنوعى 
قلعه جوق (دوره اشــكانى- ساســانى)، امامزاده 
ازناو (سلجوقى) و پل جهان آباد و حمام قديمى 
شــهر فامنين (دوره صفــوى) و دهها اثر تاريخى 

ديگر گواه اين ادعاست.

امروز روز فامنين است 

ايران، فامنين را با نگار خاتونش شناخت  
■ شهرى با روستاى بدون بيكار 

امروز روز فامنين است 

ايران، فامنين را 
با نگار خاتونش شناخت 

ارسال 5 پرونده ميراث جهانى به يونسكو در بهار 1400

هگمتانه جا ماندهگمتانه جا ماند

كارشناسان شهرسازى در وبينار«بلندمرتبه سازى» 
مطرح كردند

در مناطق ممنوعه 
برج نسازيم

داليل رد صالحيت داوطلبان امروز ابالغ مى شود

فرصت 4روزه براى اعتراض
5و4

2

8

همدان پس از لرستان بيشترين آمار مبتاليان را دارد

غيربـومى ها 
دليل اصلى كرونـازدگى

روز
ت 

داش
كارگران و توجه هاى شعارىياد

 1- در شــرايطى كه امســال قرار است 
انتخابات مهم رياست جمهورى برگزار شود، 
فرارسيدن هفته كارگر پيش از اين انتخابات، 
فرصتــى اســت تا نداشــتن برنامــه تمامى 

داوطلبان احتمالى براى  بهبود...

2

مدير منطقه سه شهردارى همدان خبر داد:

ايجاد يك اتاق مادر و كودك ايجاد يك اتاق مادر و كودك 
و و 44 زمين ورزشى در فضاهاى شهرى منطقه سه زمين ورزشى در فضاهاى شهرى منطقه سه
6

3
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

خبر

در حال حاضر استان همدان 
محدوديت هاى  اعــالم  با 
كرونايــى از جمله برخورد 
با پالك هــاى غيربومى اما 
كرونايى  مبتاليان  دار  رتبه 
و  است  كشــور  سطح  در 
ضريب  باالترين  همچنان 
مرگ و مير را  در بين اين 

5 استان دارد

كارگران و توجه هاى شعارى
 1- در شــرايطى كه امســال قرار اســت انتخابات مهم رياست 
جمهورى برگزار شود، فرارسيدن هفته كارگر پيش از اين انتخابات، 
فرصتى است تا نداشتن برنامه تمامى داوطلبان احتمالى براى  بهبود  

زندگى اين قشر عزيز و زحمت كش يادآورى شود.
گويى قرار نيست برنامه اى فراتر از شعار براى كارگران ارائه شود و 
همچنــان كه اكثر دولت ها تاكنون به كارگران بى توجه بوده اند، قرار 

است دولت بعدى نيز به آنها بى توجه باشد.
2- كارگران ايران را مى توان به دو دســته كارگران بخش دولتى و 

عمومى و كارگران بخش خصوصى تقسيم بندى كرد.
در اين تقسيم بندى وضعيت كارگران بخش دولتى اندكى بهتر است 
البتــه در بخش خصوصى نيز فعاالنــى كه به حق و حقوق كارگر و 
معيشت او توجه نمايند كم نيستند اما در مجموع كارگران اين بخش 

با مشكالت بيشترى دست پنجه نرم مى كنند.
3- در ايــران خصوصى ســازى آنچنان كه بايد شــكل نگرفت و 
خصوصى ســازى فرصتى براى فرصت طلبانى كه تنها به سود خود 

مى انديشيدند، ايجاد كرد.
در اين شــرايط بيكار شــدن كارگران واحد هاى خصوصى شده يا 
درگير شدن آنها با مشكالتى چون قراردادهاى كوتاه مدت، پرداخت 

نشدن مطالبات و ... موضوعى عادى است.
4- در هفته كارگر رســم است همه پيام تبريك بدهند و كارگران را 

محور توليد و ديگر صفات شايسته تعريف كنند.
در اين پيام ها معمول اســت از كارگر چنان تعريف شود كه تمامى 
پيشــرفت هاى اقتصادى مديون تالش و زحمت وى قلمداد شود و 
از تالش وى در تمامى شرايط براى استقالل اقتصادى كشور تجليل 

شود.
5- رفتــار مســئوالن در صدور پيام هــا با رفتار آنهــا در قبال حل 

مشكالت كارگران متفاوت است.
هرچقدر نگاه به كارگران در پيام ها آرمانى و واقعى اســت، اين نگاه 
در رفتار جدى نيســت و گويى مشكالت كارگران با اين اهميت در 

تعريف، در عمل در اولويت نيست.
مشــكالت كارگران به لحاظ صنفى و معيشتى و... هر روز افزايش 

مى يابد و مسئوالن هم تماشاچى اين وضعيت هستند.
6- مشــكل اصلى كارگران را مى توان نبود امنيت شــغلى دانست، 
شــغلى كه روزى هســت و روزى ديگر نيســت و از سوى خيل 
بيكارانى كه حاضر هستند بدون بيمه و با درآمدى بسيار پائين تر كار 

آنها را انجام دهند، تهديد مى شود.
در اين آشفته بازار هيچ مسئولى به فكر امنيت شغلى كارگران نيست 
و دغدغه اصلى كارگران بيكار شدنى است كه هميشه به آنها نزديك 

است.
7- مشــكالت كارگــران را از زندگى زير خط فقــر، بيمه و تامين 
اجتماعى، مسكن ، قراردادهاى كوتاه مدت، روزمزدى، امنيت شغلى 
و... همــه مى دانند و باز همه مى دانند كــه كارگران با عزت نفس و 
سرخ كردن صورت با ســيلى زندگى را مى گذرانند و صادقانه ترين 

خدمت را به وطن دارند.
زمان آن است كه در گام دوم انقالب اين وضعيت با برنامه داوطلبان 
رئيــس جمهورى تغيير كنــد و كارگران به جايــگاه واقعى، امنيت 

بى دغدغه شغلى و معيشتى معقول دست يابند.

بازسازى و تعمير سالن ورزشى شيرين سو 
 با شيوع ويروس كرونا و تعطيلى كليه اماكن ورزشى، سالن ورزشى 
امام على(ع) شهر شيرين سو باهمكارى فرماندار و اداره كل ورزش و 

جوانان استان در حال تعمير و بازسازى است.
 رييس اداره ورزش وجوانان شهرســتان كبودراهنگ در بازديد از روند 
مشكالت و معايب سالن هاى ورزشى شهرستان كبودراهنگ گفت: در 
راستاى اين روند، كفپوش سالن ورزشى امام على(ع) بخش شيرين سو 

در حال تعمير و بازسازى است.
در ايــن بازديد قراگوزلو گفت : ضمن رســيدگى به روند تعمير و باز 
ســازى كفپوش سالن ورزشى امام على(ع) بخش شيرين سو نسبت به 
رفع ديگر مشكالت اين ســالن از قبيل تعمير پوشش سقف،بهسازى 
سرويس بهداشتى واصالح سيســتم لوله كشى آب اقدام الزم صورت 
گرفته اســت كه در صورت بازگشايى اماكن ورزشى در اختيار ورزش 

دوستان و جوانان منطقه قرار خواهد گرفت.

مسابقات آنالين شطرنج در اسدآباد
 مسابقات هفتگى آنالين هيأت شطرنج در شهرستان اسدآباد برگزار 

شد.
در اين مسابقات آنالين كه با حضور 8 شركت كننده اسدآبادى برگزار 
شــد به ترتيب اميد صفرآبادى فراهانى، نيما مراديان و آســيه محرابى 

عناوين نخست تا سوم را به خود اختصاص دادند.
گفتنى اســت اين مسابقات شــطرنج به صورت هفتگى توسط هيأت 
شطرنج شهرســتان برگزار مى شود و به دليل شرايط كرونا با توجه به 
محدوديت هاى جديد كرونايى مسابقات اين هفته شطرنج به صورت 

آنالين برگزار شد.

زيرساخت هاى ورزشى بخش شيرين سو 
توسعه مى يابد

 توسعه زيرساخت هاى ورزشى روستاهاى كمتر توسعه يافته استان در 
دستور كار دستگاه ورزش استان قرار گرفت.

مديركل ورزش وجوانان استان در ديدار با بخشدار شيرين سو، شهردار و 
تنى چند از دهياران و اعضاى شوراى روستاهاى آب مشكين و چالو با 
اعالم اين مطلب گفت: خوشبختانه امروز شاهد عزم مسئوالن شهرستان 
كبودرآهنگ براى توسعه ورزش در اين شهرستان هستيم ما نيز به تأسى 

از اين عزيزان هرآنچه در توان داشته باشيم به كارخواهيم گرفت.
حميد ســيفى ادامه داد: على رغم عزم مسئوالن شهرستان براى توسعه 
ورزش و جوانان شهرستان، خيرى به نام نيز همچون پرويز پرستويى با 
هدف كاهش آسيب هاى اجتماعى و پيشگيرى از اعتياد به اين مهم توجه 

ويژه دارند قابل تقدير است
وى افزود: در بحث توسعه اماكن ورزشى در روستاهاى كم تر توسعه يافته 
با توجه به سياست هاى وزارت ورزش و جوانان توجه ويژه استاندار و 
نمايندگان استان همدان در دستور كار است.و آمادگى الزم براى استفاده 

از همه ظرفيت هاى موجود در اين حوزه را داريم.

آسيايى ها از حضور در جام تختى 
معاف هستند

 كادرفنى تيم ملى كشتى فرنگى، عالوه بر نفراتى كه شانس حضور 
در المپيك را دارند، تيم اعزامى به مسابقات قهرمانى آسيا را از شركت 

در جام بين المللى تختى معاف كرد.
 مسابقات قهرمانى آسيا هفته گذشته با قهرمانى تيم هاى ملى كشتى آزاد 

و فرنگى كشورمان در آلماتى به پايان رسيد.
كادرفنى تيم ملى كشتى فرنگى در نظر دارد كه عالوه بر كشتى گيرانى 
كه شانس حضور در بازى هاى المپيك را دارند، ملى پوشان آسيايى نيز از 

حضور در جام تختى معاف باشند.
مسابقات جام تختى ماه آينده در چابهار برگزار مى شود.

شانس قهرمانى بارسا 
پس از شكست اتلتيكو

 رقابت هاى الليگا هفته هاى پايانى خود را سپرى مى كند و در اين 
هفته ها جنگ ســه تيم اتلتيكو مادريد، رئال مادريد و بارســلونا براى 
تصاحب عنوان نخســت جدول، بيش از هر زمان ديگرى باال گرفته 

است.
 در ايــن هفته تيم صدرنشــين اتلتيكومادريد در ديدار خارج از خانه 
مقابل بيلبائو شكســت خــورد تا جدال مدعيان براى كســب عنوان 

قهرمانى در الليگا، ميليمترى شود.
تيم بارســلونا نيز از اين شكست و توقف رئال مادريد نهايت سود را 
برد و با غلبــه بر حريف خود بخت خود را براى قهرمانى در بازيگر 

افزايش داد. 
در ديدارى حساس از هفته سى و سوم ليگ فوتبال باشگاه هاى اسپانيا، 
بيلبائو در «سن مامس» پذيراى تيم صدرنشين اتلتيكومادريد بود كه اين 
ديدار تماشايى با برترى دو بر يك نماينده ايالت باسك به پايان رسيد.
رئال مادريد هم اين هفته متوقف شــد تا اين هفته به كام ياران مسى 

شود و آبى انارى ها به قهرمانى الليگا اميدوارشوند.
رقابت هــاى الليگا هفته هاى پايانى خود را ســپرى مى كند و در اين 
هفته ها جنگ ســه تيم اتلتيكو مادريد، رئال مادريد و بارســلونا براى 
تصاحب عنوان نخســت جدول، بيش از هر زمان ديگرى باال گرفته 
اســت. در اين شرايط نوبت به بارسلونا رسيد تا يك بار ديگر اشتياق 
خود براى كســب قهرمانى دراين رقابت ها را بــه رخ ديگر مدعيان 
بكشد. شــاگردان «رونالد كومان» در ورزشــگاه «ال مادريگا» مهمان 
ويارئال بودند و اين تيم را درخانه با نتيجه 2 بر يك شكست دادند تا 
همچنان مدعى باقى بمانند. «آنتوان گريژمان» پس از مسى ديگر ستاره 
اين ميدان بود و در دقايق 28 و 35 براى آبى انارى ها گلزنى و سه امتياز 

ديگر به اندوخته هاى تيمش اضافه كرد.
بارسلونا با كسب اين پيروزى به امتياز 71 رسيد و درحالى همچنان در 
جايگاه سوم جدول رده بندى الليگا باقى ماند كه اتلتيكو با 73 و رئال 

مادريد با 71 امتياز دررده هاى باالتر اين جدول قرار دارند.
 اما بارســلونا يك بازى نسبت به اتلتيكو و رئال كمتر انجام داده و در 
صورت برترى در اين بازى معوقه، مى تواند صدرجدول را تصاحب 

كند

يوفا پرونده زالتان  را بررسى مى كند
 يوفا قصد دارد به بررســى ارتباط زالتان با شبكه هاى شرط بندى 

در فوتبال بپردازد.
 كميته انضباطى يوفا اعالم كرده اســت كه درباره زالتان ابراهيموويچ 
مهاجم ميالن و سوئد  كه مظنون به داشتن منافع مالى در شركت هاى 

شرط بندى فوتبال است تحقيق خواهد كرد.
پيش از اين در رســانه هاى ســوئدى اطالعاتى وجود داشت مبنى بر 
اين كه ابراهيموويچ سهامدار شركت شرط بندى است. اگر تحقيقات 
يوفا جرم اين بازيكن را ثابت كند، ممكن اســت وى جريمه شود و 
از فوتبال محروم شــود. 3 ســال محروميت از فوتبال در كنار جريمه 
مالى سنگين براى بازيكنانى كه با سايت هاى شرط بندى همكارى كنند 

وجود دارد.

فرار پورتو از شكست با گلزنى طارمى

 مهدى طارمى مهاجــم ايرانى تيم فوتبال پورتو با گلزنى در بازى 
با موريرنسى در ليگ برتر در دقايق پايانى مانع شكست تيمش شد.

 تيم فوتبال پورتو پرتغال مقابل موريرنســى  در هفته بيست ونهم ليگ 
برتر فوتبال اين كشور به ميدان رفت كه اين بازى با تساوى يك بر يك 
تمام شــد. موريرنسى كه در دقيقه 36 توسط «فرارسى» به گل رسيده 
بود نتوانســت از پيروزى خود محافظت كند. در حالى كه بازى با اين 
يك گل در حال اتمام بود، در دقايق پايانى داور مسابقه يك پنالتى به 
سود پورتو اعالم كرد. مهدى طارمى براى نخستين بار در پورتو پشت 

ضربه پنالتى ايستاد و در دقيقه 86 گلزنى كرد.
اين تساوى البته براى پورتو چندان نتيجه مناسبى نبود چرا كه فرصت 
خوبى را براى حفظ فاصله 4 امتيازى با اســپورتينگ صدرنشــين از 
دست دادند. طارمى با گلزنى در اين بازى جايگاه خودش را با 12 گل 

در جدول گلزنان ليگ پرتغال بهبود بخشيد. 
در جــدول رده بندى ليگ برتــر پرتغال پورتو بــا 67 امتياز پس از 

اسپورتينگ 73 امتيازى دوم است.

اردوى تيم ملى كشتى جوانان كشور در همدان آغاز شد
  نخستين اردوى تيم ملى كشتى آزاد جوانان كشور به ميزبانى شهرستان همدان در مريانج 
آغاز شد. رئيس هيأت كشتى استان با اعالم اين خبر اظهار داشت: ملى پوشان جوان كشتى 

با حضور در كمپ اقامتى شهر مريانج در نخستين اقدام تست كرونا دادند.
حميدرضا يارى با اشــاره به اينكه برگزارى اين اردوى تيم ملى فوايد بسيارى براى كشتى 
همدان دارد و فرصتى مناســب براى كشتى گيران مستعد و جوان استان براى كسب تجربه 
و توانمندى اســت، افزود: همزمان با تشــكيل اردوى تيم ملى جوانان در همدان، كالس 
دانش افزايى مربيان كشتى نيز برگزار خواهد شد. وى تأكيد كرد: اردوى آماده سازى تيم ملى 

با رعايت تمامى پروتكل هاى بهداشتى موردنظر ستاد ملى مقابله با كرونا برگزار خواهد شد.
يارى با اشاره به اينكه همدان يكى از استان هاى مستعد كشتى كشور است و در رقابت هاى 
انتخابى جوانان موفق به كسب مدال هاى طال و نقره شد گفت: در اين اردو تعدادى از كشتى 

گيران استان نيز حضور دارند تا در كنار ملى پوشان كسب تجربه كنند. 
 اسامى كشتى گيران و مربيان حاضر در اين اردو

 مهدى ويســى، محمدعلى عموزاد، پيمان نعمتى، رحمان عموزاد، حســن عبادى، محمد 
قاســمعلى، عرفان الهى، على اكبر فضلى، محمد بخشــى، احسان نصيرى، محمد كريمى، 
محمد نخودى، اميرحســين فيروزپور، عليرضا اكبرپور، علــى قليزادگان، محمد حيدرى، 
حسين نورى، محمد غالمى پويان، عليرضا عبدالهى، اميرعلى آذرپيرا، ساالر حبيبى، احمد 

محمدنژاد، اميرحسين متقى، طاها خمينه، سهيل يوسفى، مصطفى طغانى، داريوش وليزاده، 
محمدحاجيلوئيان، سبحان يارى، محسن كوچ نژاد، محمدصادق سلطان زاده، اميرعلى صياد، 

محمدمبين عظيمى، اميررضا سهيلى، محمد شهبازنژاد و عليرضا كريمى 
مديرتيم: محسن كاوه

مربيان: حامد ميرعماديان، فردين معصومى، احسان امينى، مصطفى آقاجانى و اميد يوسفى 
از همدان

مربى بدنساز: نويد لطفى
ماساژور: ميالد بندانى پور

 سرپرست: محمدجواد يزدانى

تالش مديران استان همدان براى مانع زدايى
 از بخش توليد جهادى است

 معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همدان با اشاره به راه اندازى مركز شبانه 
روزى بررســى مشكالت واحدهاى توليدى و طرحهاى ســرمايه گذارى گفت: مديران 

استان جهادى و دلسوزانه براى پشتيبانى و مانع زدايى از بخش توليد تالش مى كنند.
به گزارش ايرنا، ظاهر پورمجاهد در جلســه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان همدان 
اظهار داشت: توليدكنندگان، مجريان طرحهاى سرمايه گذارى و صاحبان صنايع چنانچه 
در فرآيند فعاليت دچار مشــكالتى شــدند مى توانند با اين مركز ارتباط گرفته و مسائل 

خود را مطرح كند.
وى اضافه كرد: كارشناســانى از بانكهاى اســتان و دستگاه هاى اجرايى در مركز بررسى 
مشــكالت واحدهاى توليدى حضور دارند و مشكالت و مســائل متقاضيان را به طور 

كارشناسى بررسى و تا رسيدن به نتيجه پيگير خواهند بود. 
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همدان گفت: واحدهاى توليدى و صنعتى از 
طريق ســامانه tashil.stsm.ir و شــماره تماس 31448888 مسائل خود را به اطالع 

كارشناسان برسانند. 
به گفته او اســتان همدان در زمينه ســرمايه گذارى رشد چشــمگيرى داشته و با وجود 
مشــكالت فراوان ناشــى از تحريم بخش خصوصى توانسته در اين عرصه ورود موفقى 

داشته باشد كه قابل تقدير است.
پورمجاهد از شركت شهرك هاى صنعتى و بانكها خواست واحدهاى تازه تاسيس را يارى 
كرده و شــرايط را براى دريافت تسهيالت سرمايه ثابت و در گردش تا رسيدن به مرحله 

توليد آسان سازى كنند.
وى با اشــاره به صدور افزون بر 1300 جواز تاســيس در سال گذشته در بخش صنعت 
گفت: اين مهم حاكى از رشد فزاينده سرمايه گذارى در استان است اما بايد اين واحدها 

را پشتيبانى و حمايت كرد تا به مرحله بهره بردارى برسند.
ســال گذشته ستاد تسهيل و رفع موانع توليد 272 مصوبه براى گره گشايى از واحدهاى 

توليدى و صنعتى صادر كرد.

كارگران در تحقق اهداف نظام 
نقش ارزشمندى ايفا كردند

 اســتاندار همدان با صدور پيامى به مناســبت هفته كارگر گفت: 
كارگران همواره در تحقق اهداف عالى نظام مقدس جمهورى اسالمى 

و رشد، تعالى و شكوفايى كشور نقش ارزشمندى ايفا كردند.
به گزارش ايرنا، سيد سعيد شاهرخى در اين پيام آورده است: بى ترديد 
كارگران از نيروهاى وفادار به نظام و انقالب و قشــر سودمند، مقتدر 

و مولد جامعه هستند. 
وى ادامــه داد: بــدون شــك رمــز پيشــرفت و توســعه پايــدار يــك 
كشــور در تجلــى اســتعدادها و ســرمايه انســانى ســاعى و كارآمــد، 
قــوت و قــدرت جســم، شــور و نشــاط و اميــد، انديشــه خــالق و 

نبــوغ سرشــار اســت.
به گفته وى جامعه فهيم كارگرى امروز نيز در شرايط حساس كنونى 
كــه پويايى توليد و شكوفاســازى اقتصاد ملى بــه دليل تحريم ها و 
توطئه هاى دشمنان، اولويت اساسى كشور محسوب مى شود، مى كوشد 
تا با همان اراده ســترگ و پراميدتر از هميشه، راه پرافتخار گذشته را 
ادامه داده و به شكل شايسته اى نقش كليدى خود را در راه تحقق شعار 

سال و بى اثر ساختن تحريم هاى ظالمانه ايفا كند.
اســتاندار همدان در ادامه اين پيام آورده اســت: اكنون نيز كه شرايط 
شيوع بيمارى كرونا، فعاليت هاى اقتصادى را متاثر ساخته، اما كارگران 
با تالش و ايثار خود اجازه نداده اند چرخ هاى توليد متوقف و كشــور 

دچار كمبود شود.

80 درصد آسانسورهاى دستگاه هاى دولتى 
بدون گواهينامه ادوارى 

  شــهناز كرمــى - خبرنــگار 
از  بــردارى  بهــره  همدان پيــام: 
آسانسورى كه فاقد گواهينامه ايمنى 
و ادوارى باشد خالف قانون است، 
مسئوليت تبعات و حوادث احتمالى 
صد در صد با باالترين مقام مسول 

سازمان است.
مدير كل اســتاندار اســتان همدان 
در خصوص لزوم دريافت گواهى 

ايمنى و ادوارى آسانســور گفت: به صاحبان آسانسور در مجتمع هاى 
عمومى اخطار داده شــده كه بايد تاييديه ايمنى آسانســوركه مشمول 

استاندارد اجبارى است دريافت كنند.
محمد مددى گفت: اين تاييديه ايمنى شامل گواهى نامه اوليه است، يعنى 
هيج آسانسوى بدون گواهينامه ايمنى استاندارد اجازه بهره بردارى ندارد 
و در صورتى كه مورد بهره بردارى قرار گيرد خالف قانون است كه در 
استان به تمامى دستگاه هاى اجرايى اخطار داده شده كه آسانسور هايى كه 
به بهره بردارى مى خواهند برسند بايد گواهينامه ايمنى اوليه داشته باشند.

 وى تاكيد كرد: البته آسانســور هايى كه سنوات گذشته مورد نصب و 
بهره بردارى قرار گرفته اند بايد گواهى ادوارى داشته باشند، الزم به ذكر 
اســت كه گواهى هاى ايمنى ادوارى و ايمنى آسانسور يك ساله هستند 
و به اين معنى ست كه آسانسورى كه امروزگواهى ايمنى دريافت كند 
و مــورد بهره بردارى قرار گيرد براى ســنوات متوالى داراى گواهينامه 
ايمنى نيست. مدير كل اســتاندارد استان همدان خاطر نشان كرد: همه 
دســتگاه هاى دولتى و عمومى بايد براى آسانســور هاى خود گواهى 

ادوارى ايمنى اخذ كنند كه به اين منظور ابالغ هايى صادر شده است.
وى گفت: در طول ســال 99 تنها 968 گواهى نامه ايمنى آسانسور در 

استان صادر شده است.
وى در ادامه تصريح كرد: متاسفانه بيش از 80 درصد آسانسور هاى مراكز 
دولتى و بيمارستانى فاقد گواهينامه استاندارد ادوارى هستند كه به اين 
مراكز اخطار داده شده شده كه تبعات و مسئوليت هاى حقوقى صفر تا 
صد در صد بر عهده خوشان است، زيرا آسانسورى كه فاقد گواهى نامه 
ايمنى اوليه يا ادوارى باشد استفاده يا بهره بردارى از آن مجاز نمى باشد و 
در اولين جلسه شوراى استاندارد سال 1400 بحث خواهد شد كه بتوان 

با متخلفان بر خورد قانونى كرد.
مددى در مورد مدت اعتبار گواهى هاى ادوارى و استاندارگفت: مدت 
اعتبار اين گواهى ها يك سال است و بايستى يك ماه قبل از اتمام اعتبار 
گواهــى نامه اقدم به اخذ گواهينامه ادوارى يا تمديد پروانه ايمنى اوليه 
شود كه اين امر الزامات خاص خود را دارد و بايد شركت طرف قرارداد 
سرويس دهى به آسانسور، كنترل و تست انجام شود تا بتواند گواهينامه 

ايمنى ادوارى يا گواهينامه ايمنى اوليه تمديد يا صادر شود.
وى گفت: معموال هر سال اين الزامات اعالم مى شود و با توجه به اينكه 
شهردارى ها نمى توانند براى ساختمان هايى كه داراى آسانسور هستند 
گواهينامه پايان كار صادر كنند لذا برخى ســاختمان هاى دولتى پروانه 
پايان كار نمى گيرند يا همين كه پروانه ايمنى اوليه را دريافت مى كنند به 
دنبال گواهينامه ادوارى ساالنه نمى روند لذا سال گذشته پايشى در سطح 
استان انجام شد كه مشخص شد بيشتر دستگاه هاى دولتى و مجتمع ها 
گواهينامه ايمنى ادوارى آسانســور را جدى نگرفتند لذا از آن ها آخرين 
وضعيت خواسته شد و اعالم شــد كه طبق الزامات قانونى نمى توانند 

از آسانسور هايى كه فاقد گواهينامه ادوارى ايمنى هستند استفاده كنند.
مددى اشــاره كرد: كليه استفاده كننده گان از آسانسور در تمامى اماكن 
مى توانند با ارسال كد شناســايى 10 رقمى نصب شده درون كابين به 
سامانه پيامك 10001517 كمتر از 30 ثانيه از داشتنن گواهى  استاندار 

مطلع شوند.

1- خبرهايى درباره رد صالحيت برخى از اعضاى شوراهاى شهرهاى 
اســتان منتشر شــده اســت. گويا اين خبرها در فضاى مجازى و به 
صورت تاييد نشده منتشر شده است. گفتنى است در صورت درستى 

اين اخبار تغيير تركيب تمامى شوراهاى استان قطعى است.
2- برخى نگران عقب نشينى هيات هاى نظارت بر انتخابات شوراها 
از تصميم خود در رد صالحيت تعدادى از داوطلبان هستند. گويا اين 
افراد از هيات نظارت خواســته اند محكم ايستاده و راه را بر البى هاى 
پشت پرده ببندد. گفتنى است فشار بر هيات نظارت براى تاييد يا رد 

برخى داوطلبان از شيوه هاى قديمى رقابت انتخاباتى است.
3-ائتالف هاى پول محور باز در انتخابات شــوراهاى استان در حال 
شكل گيرى است. گويا در اين ائتالف ها تشكل هايى در ازاى دريافت 
پول ، در انتخابات از افراد پول دهنده به عنوان داوطلب تشكل حمايت 
مى كنند. گفتنى اســت با اينكه پول دليل اصلى تشكيل اين ائتالف ها 
اســت اما براى رعايت شكل كار، دعوت به مصاحبه داوطلبان پولدار 

نيز انجام مى شود.
4- داوطلبان ردصالحيت شــده اصالح طلب اكثرا به دليل فعاليت در 
احزاب قانونى رد صالحيت شــده اند. گويا اين بند قانونى شامل اكثر 
داوطلبان شــناخته شده اصالح طلب شــده است. گفتنى است از نظر 
برخى غير قانونى اعالم شــدن تعدادى از احزاب در گذر زمان، نبايد 
براى افرادى كه در زمان فعاليت قانونى آن تشــكل ها با آنها همكارى 

داشته اند، هزينه ساز شود.
5- اصولگرايان حركت به سمت تشكيل حزب فراگير را آغاز كرده اند. 
گويا ثبت نام الكترونيكى از نيروهاى انقالبى هر استان توسط ائتالف 
نيروهاى انقالب مقدمه اين اقدام است. گفتنى است تاكنون در همدان 

10هزار انقالبى ثبت نام الكترونيكى كرده اند.

 در دور پنجــم رقابت هــاى فوتبال ليگ 
قهرمانان آســيا نمايندگان فوتبال كشــورمان 
كم فروغ ظاهر شــدند وبا دو شكست و يك 

تساوى شب تلخى را سپرى كردند.
در اين دور تيم تراكتور على رغم ارائه فوتبالى 
خوب در مقابل پاختاكور ازبكستان به تساوى 
رسيد تا اميدهايش براى صعود رنگ ببازد واز 

شانس كمى براى صعود برخوردار باشد.
تيم فوالد نيز در مصاف با السد فوتبال روان و 
خوبى را به نمايش گذاشت اما شاگردان ژاوى 
هرناندز شــب تلخى را براى شاگردان جواد 
نكونام رقم زدند تا فوالد نخســتين تيم ايرانى 

باشد كه از گردونه رقابت ها حذف گردد.
در گــروه E نيز بخت با نماينده كشــورمان 
يار نبود و شكســت خورد.پرسپوليس كه با 4

پيروزى متوالى بيشــترين امتياز را كسب كرده 
بــود در روز پنجم در باتــالق الوحده افتاد و 
با گل زود هنگام حريف مزه تلخ شكســت را 

چشيد اما صعودش با 12 امتياز قطعى شد.
 هنوز روى كاغذ براى صعود به مرحله بعدى 
12 تيم شــانس دارند و رقابت سنگينى را در 
هفته پايانى دور گروهى در منطقه غرب آسيا 

خواهند داشت.
مسابقات به حســاس ترين مقطع خود رسيده 
و كم كم مشــخص مى شود كه چه تيم هايى از 
غرب آســيا موفق به صعود مى شوند و كدام 
تيم ها بايــد وداع كنند. در پايــان دور پنجم 
B صعود تنها دو تيم شــارجه امارات از گروه
و پرســپوليس ايران از گروه E به دور بعدى 
قطعى شده است و چهره ديگر تيم هاى صعود 

كننده در روز پايانى نمايان خواهد شد.
در ادامه نگاهى دقيق تر به پنج گروه نخســت 
مســابقات و به طور خــاص عملكرد چهار 

نماينده فوتبال كشورمان خواهيم داشت.
 گروه يك

 در ايــن گروه تيــم ايرانى حضــور ندارد،. 
استقالل تاجيكستان با شگفتى سازى موفق شد 
چهار گل به الهالل بزند و راهى صدر جدول 
شــود. نماينده پرقدرت عربستان كه مشخص 
است از دوران اوج خود به دور است، با تحمل 
نخستين شكست، با امتياز مشابه 7 و به خاطر 
باخت ســنگين تر در بــازى رو در رو در رده 
دوم جاى دارد. تيم هاى شباب االهلى امارات و 
آجى ام كا هم هركدام چهار امتياز اندوخته دارند 
و با صدر جدول فاصله اى ســه امتيازى دارند 
دور پنجم رقابت هاى اين گروه شــب گذشته 

انجام شد
 گروه دو

در اين گروه شــارجه با غلبه بر نيروى هوايى 
11 امتيازى شــد و صعود خود را مسجل كرد 
اما تراكتور با توقف برابر پاختاكور 7 امتيازى 
شد تا براى صعود بازى سختى در روز پايانى 
مقابل شارجه داشــته باشد و شاگردان رسول 

خطيبى براى صعــود به پيروزى در اين ديدار 
ســخت نياز دارند.حتى تســاوى نيز باتوجه 
به امتيازات ديگر تيم هــا تراكتور را به صعود 
اميدوار نمى كند. تراكتور با 4 تســاوى و يك 
پيروزى تنها تيم ايرانى بدون شكست اين دوره 

از رقابت ها است.
در اين گــروه پاختاكور ازبكســتان و نيروى 
هوايى عراق شانســى براى صعــود ندارند و 
ديدار پايانى اين دو تيم مقابل هم تشــريفاتى 

خواهد بود
 گروه سوم

گروه سوم در همان وضعيتى است كه انتظارش 
را مى كشيديم. رقابت سه تيم الدحيل، استقالل 
و االهلى براى صعود. فعال نماينده قطر با چهار 
امتيازى كه از استقالل گرفت، با هشت امتياز 
در صدر جدول است اما به هيچ وجه جايگاه 
قــرص و محكمى ندارد. اســتقالل و االهلى 

عربستان با هفت امتياز دوم و سوم هستند. 
شب گذشته اســتقالل در ديدارى حساس و 
سرنوشت ساز به مصاف االهلى عربستان رفت 

تا گره از كار اين گروه باز شود در ديگر ديدار 
الدحيل  نيز با الشريطه ديدار كرد

در اين گــروه همچنان الدحيل و اســتقالل 
بيشترين بخت را براى صعود دارند.

 گروه چهارم
در گروه چهارم فوالد خوستان، نماينده شايسته 
كشورمان پس از باخت مقابل النصر عربستان 
در دور پنجم در ديدارى حســاس به مصاف 
الســد قطر رفت در اين ديدار فوالدى ها على 
رقــم  ارائه بازى خوب با يك گل شكســت 
خورد تا نخســتين تيم ايرانى باشد كه شانسى 
براى صعود ندارند. البته روى كاغذ از شانس 
اندكى برخوردارند كه بعيد به نظر ميرسد فوالد 
در بازى آخر 3 گل به الوحده بزند والسد نيز 
از سد  النصر بگذرد. البته شكست النصر برابر 

الوحدات اردن، فوالد را اميدوار كرد.
 گروه پنجم

در گروه پنجم اين رقابت ها كه در هند برگزار 
مى شــود در دور پنجم پرسپوليس ايران طعم 
شكست را چشــيد و مقابل الوحده امارات با 

يك گل زودهنگام باخت را تجربه كرد.
تيم پرسپوليس كه قبل از اين بازى 100 درصد 
امتيازات را به دســت آورده  بود. با اين باخت 
به مخاطره افتاد اما با 12 امتياز صعود خود را 
مسجل كرد ودر ديدار آخر مقابل الريان براى 

صدر نشينى به ميدان مى رود.
اين گروه تقريبا تكليفش مشــخص اســت و 
صعــود دو تيم پرســپوليس و الوحده قطعى 
است  وديدارهاى هفته پايانى براى سرگروهى 

خواهد بود.
حــال بايد ديد در پايــان از بين چهار نماينده 
فوتبال كشورمان كدام تيم ها به دور دوم صعود 

مى كنند.

هيأت شنا استان 
صاحب استخر مى شود

 هيأت شــنا استان همدان به زودى صاحب 
استخر و دفتر مجزا مى شود.

مديــركل ورزش وجوانــان در ديدار با رئيس 
و تنــى چنــد از اركان هيأت شــنا اســتان با 
اعــالم اين مطلب گفت: براى نتيجه گيرى بهتر 
هيأت هــا بايد فردى را به عنوان پيگيرى امور و 
مصوبات اين ديدارها معرفى كنند تا نشست ها 

با خروجى مثبت همراه باشد.
حميدســيفى ادامه داد: پيگيــرى الزم براى در 
اختيار قراردادن فضاى مناســب به هيأت هاى 
ورزشــى جهت انجام امورات دفترى هستيم 
چرا كه اگر هيأت شاكله خارجى نداشته باشد 

فعاليتش سخت است.
وى با بيان اينكه فلســفه وجــودى هيأت هاى 
ورزشى پيگيرى امورات مربوط به رشته ورزشى، 
ايجاد زمينه هاى توسعه زيرساخت هاى ورزشى 
از طريق خيرين و غيره، توسعه ورزش در سطح 

همگانى و قهرمانى و ... اســت، گفت: به شناى 
استان اميدوار هستم چراكه افرادى در رأس آن 

قرار دارند كه عاشق اين ورزش هستند.
سيفى با اشاره به اينكه مقدمات واگذارى استخر 
اختصاصى براى هيأت و همچنين فضاى دفتر 
در مجموعه سردار شهيد حاج قاسم سليمانى 
را انجــام خواهيم داد، گفت: امروز اداره كردن 
هيأت ها تنها با هزينه ها و اعتبارات دولتى شدنى 
نيست لذا رؤساى هيأت ها بايد در بحث جذب 
اسپانســر نيز ورود كنند تــا زحمات آن ها در 
حوزه ورزش به ثمر بنشــيند. وى بر حمايت 
همه جانبه از هيأت هاى فعال ورزشــى استان 
تأكيد كــرد و گفت: سياســت و راهبرد اداره 
كل ورزش و جوانان استان همدان فعال سازى 
هيأت هاى بدون فعاليت است تا بتوانيم ورزش 

استان را به جايگاه واقعى اش برسانيم.
در ادامه اين نشســت رئيس هيأت شنا استان 
ضمن تقديــر از نگاه مثبت و همــراه با گارد 
باز مديركل ورزش و جوانان اســتان براى رفع 
مشكالت و دغدغه هيأت هاى ورزشى استان، 
گفت: هيأت شــنا اســتان همدان ظرفيت هاى 

فراوانــى دارد كه در صــورت حمايت هرچه 
بيشتر شكوفا مى شوند.

حامد جليلوند افزود: هيأت شنا در سال گذشته 
تنها با 8 ماه تالش موفق به كسب مقام دوم شنا 
در آب هاى آزاد، حضور در ليگ شــناى كشور 

و آموزشگاه ها شد.
وى تصريح كرد: افراد حاضر در هيأت شــناى 
استان افرادى دلسوز هســتند قول مى دهيم با 
نگاه ويژه شــما بتوانيم چشــم وچراغ ورزش 

استان شويم.

آگهي مزايده حضوري (شهرداري نهاوند)  (نوبت دوم)

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند در نظر دارد مطابق بند 1 از 439 جلسه شوراي اسالمي شهر و با رعايت قوانين و مقررات مالي نسبت به قطع و فروش چوب درختان خشك 
سطح شهر(فقط بلوارها وخيابان هاي اصلي) و مطابق مصوبه كميسيون ماده هفت كه امكان خطر سقوط براي عابرين و وسايل نقليه داشته و همچنين به 
منظور غرص نهال در فصل مناسب بجاي درختان قطع شده كه در سنوات گذشته در انبار شهرداري موجود مي باشد به مقدار تقريبي 20تن برابر ارزيابي 

كارشناس رسمي دادگستري و با شرايط ذيل اقدام نمايد.

* شهرداري در رد يا قبول هريك ازپيشنهادها مختار مي باشد.
*متقاضيان مي بايستي مبلغ سپرده شركت در مزايده را بصورت وجه نقد به شماره حساب 12-9663562-11-7409 بانك مهرايران واريزو فيش واريزي را 
هنگام حضور در جلسه كميسيون مزايده به همراه داشته باشند متقاضيان بجاى وجه نقد ميتوانند از ضمانتنامه بانكي و بااسنادخزانه كه اعتبار آن حداقل 

از تاريخ ارائه پيشنهادسه ماه باشداستفاده نمايند.
*هزينه حمل و بارگيري از انبار شهرداري و همچنين معابر وخيابانهاي اصلي سطح شهربابت چوب هاي خشك شده و بريده شده برعهده برنده مزايده مي باشد. 

*هرگونه حادثه جاني و يامالي هنگام كاربرعهده برنده مزايده مي باشدو شهردارى هيچگونه مسئوليتي دراين قبال ندارد. 
*كليه هزينه هاي احتمالي برعهده برنده مزايده مي باشد. 

*هزينه كارشناسي و آگهي روزنامه برعهده برنده مزايده مي باشد. 
*كميسيون عالي معامالت درمورخ 1400/02/22 در محل شهرداري تشكيل و چنانچه حداقل سه  شركت كننده حضوريابند، جلسه برگزار و برنده اعالم 

خواهد شد. (م الف 1014)
چاپ آگهي نوبت اول : 1400/01/31

چاپ آگهى نوبت دوم : 1400/02/08

مبلغ سپرده شركت درمزايدهقيمت هركيلوگرمطولقطرنوع درخترديف
70/000/000ريال40/000 ريالبيشتراز2/2 مترقطربيش از1/ . مترچنار1
30/000 ريالطول 1 مترقطر1/ . مترچنار2
26/000 ريالطول كمتراز 1 مترقطر1/ . مترچنار3
28/000 ريالطول 1 مترقطر 1/ . مترزبان گنجشك4
15/000 ريالطول كمتراز1 مترقطر 1/ . مترزبان گنجشك5

حذف فوالد، شكست پرسپوليس و نااميدى تراكتور رقم خورد

شب تلخ فوتبال ايران 
در ليگ قهرمانان

مسن ترين بانوى جهان از حمل 
مشعل المپيك منصرف شد

  مســن ترين بانوى جهان از حمل مشــعل المپيك 
توكيو به دليل نگرانى از كرونا انصراف داد.

 اين بانو كه نامش كين تاناكا  است و  در گينس هم به 
ثبت رسيده، 2 بار از سرطان جان سالم به در برد. او قرار 
بود ارديبهشت ماه در شيمه منطقه محل زندگى خود در 

فوكوكا مشعل المپيك را حمل كند.
البته موسســه بيمه عمر نيپون بعنــوان يكى از حاميان 
2020،  تاناكا را بعنوان حامل مشــعل المپيك پيشنهاد 

داده اســت. حال خانواده اين بانوى 118 ســاله ژاپنى 
به دليل نگرانى از شــيوع ويروس كرونا اين تصميم را 
گرفتند و كميته برگزارى بازى هــاى توكيو نيز به طور 
رسمى از اين تصميم مطلع شد.تاناكا قرار بود در تاريخ 
11 مى- 21 ارديبهشــت ماه در استان فوكوكا با كمك 
همراهان خود و روى ويلچر حمل كننده مشعل المپيك 
باشــد.  انتخاب وى براى حمل مشــعل به منظور دادن 

اميد به مردم جهان بود.
مراســم حمل  مشعل المپيك كه از پنجم فرودين ماه از 
فوكوشيما آغاز شده اســت به مدت 121 روز به طول 
مى كشد و در روز 23 ماه ژوئيه (يكم مرداد 1400) در 

روز برگزارى مراسم افتتاحيه المپيك در ورزشگاه ملى 
توكيو پايان خواهد يافت.

 اعالم خبر مرگ باالى 20 نفر در همدان 
و مبتالى بيش از 600 نفر تنها در يك روز 
نشان مى دهد همچنان همدان در اوج قرار 
دارد و بــا توجه به اينكه در هفته گذشــته 
افزايش بيماران سرپايى را داشتيم، نشان از 
اين دارد كه تعداد بسترى ها باال رفته است 
و تا دو هفته بعد بــه طور قطع مرگ و مير 

باال است. 
از طرفى باال رفتن تعداد موارد مثبت بيمارى 
در همدان باالخره كار را به جاى رساند كه 
بيمارســتان صحرايى برپا شود زيرا ديگر 
هيچ تخت خالى وجود ندارد در اين شرايط 
دستورالعملى از سوى وزارت بهداشت به 
كليه استان ها اعالم شــده است كه درمان 
بيماران كرونايى كه معموال درگيرى ريوى 
دارند، به صورت درمان بســترى موقت و 

درمان هاى سرپايى انجام شود.
ايــن در حالى اســت كه افزايــش روزانه 
موارد ابتال هــر روز عرصه را براى همدان 
و اســتان هاى همجوارش تنگ تر از قبل 
مى كند بر اســاس آخرين آمار منتشر شده 
توسط ســخنگويان دانشگاه علوم پزشكى 
استان هاى همدان، كرمانشاه، لرستان، ايالم 
و مركزى نشان مى دهد كه همدان با 1864
قربانى كرونا تا پايان روز ششم ارديبهشت 
ماه و درصد مرگ 3/71  نسبت به مجموع 
مبتاليان اين بيمارى باالترين ميزان مرگ و 
مير را دارد و لرســتان با 1620 مورد فوت 
كرونايى با درصد 1/58 درصد پايين ترين 

ضريب مرگ و مير را در اين بين دارد.
همچنين مســتند بر همين آمــار از يكم 
ارديبهشت ماه تا 6 ارديبهشت يعنى در يك 
بازه تقريبى يك هفته اى بيش از 300 نفر در 
اين پنج استان جان خود را از دست داد ه اند 
كه در همين روزها هم همدان باالترين آمار 
متوفيان را دارد و استان ايالم با تك رقمى 
بودن آمار روزانه خــود در اين بازه زمانى 

كمترين ميزان فوتى را داشته است.
در ايــن ميان با اينكه روزانه مجموع موارد 
ابتال به كرونا به تفكيك استانى توسط علوم 
پزشكى هر استان اعالم مى شود اما كرمانشاه 
در انتشــار آمار مربوط بــه مبتاليان خود 
تعداد به اعالم موارد جديد روزانه بســنده 
كرده اســت و از انتشار مجموع موارد ابتال 
خوددارى نموده بر همين اساس در نمودار 
آمارى فوق در مقايســه استانى موارد ابتال، 
اطالعات مربوط به اين استان جامع نيست.

در همين راســتا از 25 فروردين تا ششــم 
ارديبهشــت ماه ضريب مرگ و مير نسبت 
به مجموع مبتاليان در اســتان  ايالم 2/08
درصد، لرستان 1/58 درصد، مركزى 3/30
درصد و همدان نيز 3/71 درصد مى باشــد 
كه نشان دهنده درصد باالى مرگ و مير در 

همدان است.
همچنين بر اســاس ايــن اطالعات روند 
موارد مثبت روزانه در استان  مركزى از 25
فروردين تا 6 ارديبهشــت ماه به صورت 
كاهشــى بوده به طوريكه در 25 فروردين 
تعداد موارد مثبت 838 مورد گزارش شده 

است كه در 6 ارديبهشت به 673 نفر رسيده 
است.

اين اطالعات در اســتان كرمانشاه با ابتالى 
708 نفر در 25 فروردين ماه به 823 نفر در 
6 ارديبهشت رسيده است كه نشان دهنده 
روندى افاژزايشى است همچنين در ايالم 
نيز 350 نفر در 25 فروردين به اين ويروس 
مبتال شده اند كه در 6 ارديبهشت اين موارد 

به 157 نفر كاهشى رسيده است.
لرســتان نيز در اين ارزيابــى با 1115 نفر 
مبتالى جديد در 25 فروردين ماه و رسيدن 
به 733 نفــر در 6 ارديبهشــت يك روند 

كاهشى را به خود گرفته است.
به نظر مى رســد در اين ارزيابى استان هايى 
چون همدان و لرســتان به دليل مواصالتى 
بــودن و ارتباطاتى كه بين شــهرى در اين 
اســتان ها جريان دارد ميــزان موارد مثبت 
شناسايى شده بيشتر از ساير استان ها است 
كه به طور قطع مى تــوان گفت ارتباطات 
بين شــهرى و ورود و خروج غيربومى ها 
در اين استان ها از مولفه هاى بسيار مهم در 
افزايش شيوع بيمارى مى باشد به طوريكه 
در حــال حاضر اســتان همــدان با اعالم 
محدوديت هاى كرونايى از جمله برخورد 
با پالك هاى غيربومى اما رتبه دار مبتاليان 
كرونايى در ســطح كشور است و همچنان 
باالترين ضريب مرگ و مير را  در بين اين 

5 استان دارد.

همدان پس از لرستان بيشترين آمار مبتاليان را دارد

غيربومى ها دليل اصلى كرونازدگى
■ باالترين درصد مرگ از آن همدان است

 رئيس كل دادگسترى استان همدان از آغاز 
به كار 6 كميته مصلحين در نظام مهندسى اين 
استان خبر داد و گفت: ايجاد آرامش، صلح و 
ســازش و تحقق فضايى دوستانه و به دور از 
اختــالف آن هم با بهره مندى از ظرفيت هاى 
معتمدين در هر قشرى، از اهداف كميته هاى 

مصلحين است.
 محمدرضا عدالتخواه در آيين شروع به كار كميته 
هاى مصلحين در نظام مهندسى استان همدان كه 
با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى برگزار شد، 
گفت: برقرارى آرامش و رفع اختالفات در هر 
زمينه اى وظيفه شرعى و انسانى ما است و اين 
موارد از مزايا و محاســن كميته هاى مصلحين 

محسوب شده كه دنبال مى شود.
وى از افتتــاح 6 كميته مصلحين براى برقرارى 
ســازش و اصالح ذات البين در دعاوى مرتبط 
با نظام مهندســى در اســتان خبــر داد و ابراز 

اميدوارى كرد كه بتوانيم با بهره مندى از ظرفيت 
هاى موجود اين مجموعه به صورت تخصصى 
در راســتاى تحقق فضايى دوستانه و به دور از 

اختالف گام برداريم.
رئيس كل دادگسترى اســتان همدان افزود: از 
نتايج اين كميته ها كه به صورت تخصصى كار 
را دنبال مــى كنند، حتى اگر پرونده اى ختم به 
مصالحه نشود، قاضى مى تواند به عنوان مبنايى 

تخصصى براى تصميم گيرى استفاده كند.
عدالتخواه تصريح كرد: اين گونه موارد براى 
زمينه ســازى در خصوص ايجاد دادگاه هاى 
تخصصى مثمر ثمر اســت، چرا كه در رشته 
هاى مختلــف، قاضى به تنهايــى نمى تواند 
حكم دهد و بايد صاحب نظران اظهارنظرهاى 
تخصصى خــود را در پرونــده هاى قضايى 
مربوطه ارائــه دهند تا با كمك آن ها ابهامات 

پرونده مرتفع شود.
«مرتضــى بهمنى فتاح» رئيس شــوراهاى حل 
اختالف اســتان همدان نيز در اين مراســم با 
قدردانــى از اقدامات ارزشــمند و نگاه مثبت 
رياســت دستگاه قضايى همدان به امر مصالحه 
و ايجاد صلح و سازش در جامعه، گفت: با تمام 
توان به عنوان خدمتگزاران مردم در  مسير حل و 
فصل اختالفات درخصوص پرونده هاى قضايى 

گام برمى داريم.
روز گذشــته با حضور رييس كل دادگســترى 
استان همدان، رييس شــوراهاى حل اختالف 
استان، رابط داورى و ميانجيگرى و مديران نظام 
مهندسى همدان، 6 كميته مصلحين در مجموعه 

نظام مهندسى همدان افتتاح شد.
گفتنى اســت با تشكيل ســتاد تاليف قلوب و 
كميته هاى معين آن در حال حاضر 114 كميته 

مصلحين در سطح شهر همدان فعاليت دارند.

با هدف مصالحه و رفع اختالف در پرونده هاى قضايى محقق شد

آغاز به كار 6 كميته مصلحين در نظام مهندسى استان همدان

همدان پیام در کنار شامست!
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استاندارهمدان: 
انتخابات سالم و قانونمند در سايه وحدت 

برگزار مى شود

 انتخابات ســالم و قانونمند با همراهى، وحدت و همدلى مجريان 
انتخابات و هيات هاى نظارت و بازرسى در اين استان برگزار مى شود.

استاندار همدان در ديدار رئيس دفتر نظارت و بازرسى شوراى نگهبان 
در اســتان  با قدردانى از فعاليت هاى ايــن هيات بيان كرد: از هرگونه 
همكارى و همراهى با دفتر نظارت و بازرسى شوراى نگهبان در استان 

براى برگزارى انتخابات سالم و قانونمند دريغ نخواهيم كرد.
سيد سعيد شاهرخى با بيان اهميت حضور حداكثرى مردم در انتخابات 
1400 افزود: توجه به قانون، بى طرفى، شــفافيت، عدالت انتخاباتى و 
فراهم سازى زمينه هاى حضور مردم در پاى صندوق هاى راى از عوامل 
مهم برگزارى انتخابات است كه به طور حتم مجموعه برگزار كنندگان 
انتخابات در اســتان همدان همچون گذشته اين مولفه ها را براى خود 
سرلوحه قرار مى دهند. حجت االسالم جالل مرادى رئيس دفتر نظارت 
و بازرســى شوراى نگهبان در اســتان همدان با حضور در محل دفتر 
استاندار، با استاندار همدان و رييس ستاد انتخابات استان همدان ديدار 

و گفت وگو كرد. 
پس از آغاز فرايند نامنويسى داوطلبان ششمين دوره انتخابات شوراهاى 
اسالمى شهر، يك هزار و 148 نفر در استان همدان ثبت نام كردند كه 
طبق بررســى هاى صورت گرفته همه شهرها به حد نصاب الزم براى 
برگزارى انتخابات رســيدند. همچنين پنج هزار و 298 داوطلب دوره 
گذشــته براى انتخابات شوراى اسالمى روستا ثبت نام كرده بودند كه 

در اين دوره با 3.2 درصد افزايش به پنج هزار و 468 داوطلب رسيد.
براى انتخابات ميان دوره اى مجلس در حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ 
نيز 69 نفر ثبت نام كردند كه از اين تعداد پنج نفر انصراف داده و سه نفر 

در هيات اجرايى شهرستان رد صالحيت شدند.

دبير ستاد انتخابات استان خبر داد
برگزارى انتخابات تمام الكترونيك

 شوراى شهر همدان

 دبير ستاد انتخابات استان همدان گفت كه براساس برنامه ريزى و 
هماهنگى هاى بعمل آمده، ششمين دوره انتخابات شوراى اسالمى شهر 

همدان به صورت تمام الكترونيكى برگزار مى شود.
ابوالقاسم الماسى افزود: دستگاه اخذ راى الكترونيكى از سوى وزارت 
كشــور تحويل تعدادى از اســتان ها از جمله همدان شده است و به 
زودى نحوه اســتفاده از اين دستگاه براى برگزارى انتخابات از طريق 

ستاد انتخابات و رسانه ها اطالع رسانى و آموزش داده مى شود.
مديركل دفتر سياســى و انتخابات اســتاندارى همدان اظهار داشت: 
انتخابات داراى 25 فرايند اســت كه 23 فراينــد آن الكترونيكى و 2
فرايند اخذ و شمارش آرا به صورت دستى انجام مى شود اما براساس 
برنامه ريزى انجام شــده، تمامى فرآيندهاى مربوط به ششمين دوره 
انتخابات شوراى اسالمى شهر همدان به صورت الكترونيكى برگزار 

خواهد شد.
وى در گفت وگو با  ايرنا گفت: فرد با حضور در شــعبه اخذ راى كد 
داوطلبان مورد نظر خود را در سامانه وارد مى كند كه عكس داوطلب 
در نمايشگر ظاهر كه با تاييد، نام نامزد به صورت تايپ شده ثبت مى 
شــود و در پايان با فشار دادن دكمه تاييد، اسامى داوطلبان در صندوق 

پلمب شده ذيل اين دستگاه قرار مى گيرد.
دبير ستاد انتخابات استان افزود: پس از اتمام فرايند راى گيرى در شعبه 
بدون نياز به تنظيم صورتجلسه و شمارش دستى برگه هاى اخذ راى، 
دستگاه به صورت الكترونكى تعداد آراى هر يك داوطلبان را شمارش 

و آمار به صورت دقيق و تفكيكى در اختيار كاربر قرار مى گيرد.
الماسى، باال رفتن سرعت و دقت در شمارش آرا، جلوگيرى از تضييع 
حقــوق افراد هم نــام و عدم تنظيم صورتجلســه را از جمله مزاياى 

برگزارى انتخابات تمام الكترونيكى دانست.
وى گفت: در همدان 300 كانديداى شــوراى شهر وجود دارد كه 
نتيجه شــمارش آراى اين افراد و جمع بنــدى آن ها زمان بر بود اما 
با اين روش كارى كه در 10 ســاعت انجام مى شد، در يك ساعت 

انجام مى شود.
با توجه به ظرفيت وزارت كشور براى برگزارى انتخابات الكترونيك، 
انتخابات شوراى شهر در شهرهاى همدان، مشهد، شيراز، كرج، اهواز، 
كرمانشــاه، قم، اصفهان، تبريز، بوشــهر، بيرجند، قزوين، بندرعباس، 
شهركرد، زنجان، ياسوج، اروميه، رشت، بجنورد، سمنان، گرگان، ايالم، 

خرم آباد و سارى به شيوه الكترونيك برگزار خواهد شد.

فرماندار اسدآباد : 
تبليعات زود هنگام ممنوع
■ هرگونه فعاليت انتخاباتى رصد مى شود 

 فرماندار شهرستان اسدآباد اظهار كرد: 
با تشــكيل پيگيرى تخلفات انتخاباتى به 
طور قطع هر گونه فعاليت انتخاباتى رصد 
مى شــود كه در همين راستا از داوطلبان 
درخواست داريم نسبت به رعايت قانون 
مقيــد بوده و شــهروندان نيز در صورت 
مشاهده هر گونه تخلفات انتخاباتى موارد 

را اطالع رسانى كنند. 
ســعيد كتابى در دهمين جلســه ســتاد 
انتخابات شهرستان تصريح كرد: تبليغات 
رســمى انتخابات هنوز شروع نشــده و هر گونه فعاليتى كه شائبه انتخاباتى داشته 

باشد، ممنوع است. 
وى  با اشــاره بــه  ممنوعيت و محدوديت در رابطه با راه اندازى هر گونه ســتاد 
انتخاباتى در برخى از نقاط ســطح شهر اســدآباد يادآور شد: بنا به تصميم گيرى 
شوراى تامين ضمن ايجاد شور و نشاط تبليغاتى با توجه به شرايط كرونا و شلوغى 
و پرتردد بودن برخى از نقاط سطح شهر اسدآباد در راستاى سالمتى شهروندان راه 
اندازى هر گونه ســتاد انتخاباتى در پنج مســير شهر در زمان تبليغات ممنوع است 

كه افراد براى اطالع از اين نقاط مى توانند نسبت به گرفتن  استعالم اقدام كنند. 
وى خاطرنشان كرد: مسير شماره يك خيابان رفسنجانى حد فاصل ميدان امام(ره) 
تا ميدان دانشگاه، مسير شماره دو خيابان فرهنگ حدفاصل ميدان امام(ره) تا ميدان 
غدير، مسير شماره سه بلوار شــهيد بهشتى ميدان امام(ره) تا ميدان مطهرى، مسير 
شــماره چهار خيابان بسيج حدفاصل ميدان غدير تا فروشگاه وين ماركت و مسير 
شــماره پنج خيابان 15 خرداد حدفاصل ميدان غدير تا فروشگاه رفاه و نيز ميادين 
امام خمينى(ره) و غدير داراى ممنوعيت و محدوديت راه اندازى ســتاد انتخاباتى 

خواهند بود. 

فرماندار رزن:
 فضاى انتخابات فعال سرد است

 انتخابات در كشــور ما به عنوان تبلور اراده ملى در حكومت همواره از اهميت خاصى برخوردار بود اســت.  در شرايط فعلى هم مشاركت 
حداكثرى مردم هم در سياست خارجى و هم در عرصه هاى داخلى تعيين كننده است. 

فرماندار شهرستان رزن در گفتگو با خبرنگار همدان پيام گفت: البته متاثر از شرايط موجود از جمله وضعيت كرونا،تورم ناشى از تحريم هاى 
بى سابقه و ظالمانه، عدم ورود كانديداها و جريانات و عدم شكل گيرى فضاى انتخاباتى هنوز شاهد سردى فضا هستيم.

ســيد رضا سالمتى ادامه داد:  با ايجاد بسترهاى الزم و تدابير خاص با حضور كانديداى ساليق مختلف و جريانات سياسى اين فضا به سمت 
فعال شدن و گرمتر شدن تغيير خواهد يافت.

وى افزود:  شــايد يكى از ويژگيهاى انتخابات در همه ادوار به خصوص در اين دوره غيرقابل پيش بينى بودن نتيجه  انتخابات اســت. در اين 
دوره هم ورود نخبگان در حوزه هاى مختلف چه به عنوان گروههاى مرجع و جريان ساز و چه بعنوان كانديدا مى تواند در ايجاد شور و نشاط انتخاباتى و كمك به  مشاركت حداكثرى 
كه خواست مقام معظم رهبرى است كمك كند. وظيفه دولت هم برگزارى انتخابات قانونمند با  حفظ بى ظرفى كامل است.البته تالش در جهت حضور حداكثرى مردم در انتخابات نتيجه 

هرچه باشد انشااهللا مبارك است.

شهردار همدان :
تعيين تكليف وضعيت نيروهاى شركتى 

در دستور كار قرار گرفت 

 اقدامات مؤثرى براى تعيين تكليف وضعيت نيروهاى شركتى فعال 
در خانواده بزرگ شهردارى همدان صورت گرفته است.

شــهردار همدان در اينباره  گفت: تحقق برابرى برخوردارى از مزاياى 
كارمندى يكى از دغدغه هاى اصلى مديريت شهرى است.

عباس صوفى توجه به ســرمايه انســانى را ضرورت مهم و بى بديل 
برشمرد و خاطرنشان كرد: ارتقاى كيفى منابع انسانى به بهبود روش هاى 
مديريتى منجر مى شود از اين رو در راستاى توسعه كيفى گام هاى جدى 

برداشته مى شود.
شهردار همدان جوان سازى بدنه مديريتى شهردارى را يكى از افتخارات 
اين دوره دانســت و تصريح كرد: بنا بر تأكيد مقام معظم رهبرى مبنى 
بر اعتماد به جوانان و جوان گرايى در واگذارى مســؤوليت هاى ادارى، 
در اين دوره از شــهردارى، اين نهاد بدنه مديريتى خود را قريب به 10
سال جوان تر كرده است. وى اضافه كرد: بازنشستگى افراد در شهردارى 
مطابق معيارهاى قانون بوده و از هر فرصتى براى بهره گيرى از تجارب 

اين عزيزان استفاده شده است.
صوفــى در پايان اظهار كــرد: مراحل نهايى معرفى و بررســى تبديل 
وضعيت نيروهاى شركتى خانواده بزرگ شهردارى در حال جمع بندى 

و مراحل ادارى و قانونى آن در حال سپرى شدن است.

واكسيناسيون 230 نفر از سالمندان 
مراكز بهزيستى همدان

 معــاون امور توانبخشــى اداره كل بهزيســتى اســتان همدان از 
واكسيناســيون 230 نفر از ســالمندان حاضر در مراكز نگهدارى شبانه 
روزى خبر داد و اينكه به غير از ســالمندان هيــچ كدام از مددجويان 

واكسينه نشدند.
ســياوش رهبر در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: افرادى كه در مراكز 
سالمندان استان حضور دارند و پرسنل اين مراكز، ُدز اول و دوم واكسن 

كرونا را دريافت كردند.
وى تصريح كرد: در اســتان همدان، دو مركز نگهدارى از سالمندان در 
شــهر همدان و دو مركز در شهر مالير داريم و در مجموع 230 نفر از 

سالمندان و پرسنل ابن مراكز واكسينه شدند.
رهبر ادامه داد: تعداد بســيار كمى از افراد هم بودند كه بيمارى خاصى 

داشتند و تيم پزشكى ما صالح نديد كه اين چند نفر، واكسينه شوند.
معاون امور توابخشى اداره كل بهزيستى استان همدان مطرح كرد: 1000 
نفر از مددجويان بهزيستى اســتان كه در مراكز شبانه روزى نگهدارى 
مى شوند، هنوز واكسينه نشده اند. وى خاطرنشان كرد: طبق صحبت هاى 
انجام شــده قرار بود تمام افراد حاضر در مراكز 24 ساعته بهزيستى و 
پرسنل آنجا واكسينه شوند اما هنوز در هيچ استانى اين كار انجام نشده 
اســت. رهبر تأكيد كرد: ما نياز داريم هرچه سريع تر اين افراد واكسينه 
شوند چراكه اگر يك نفر درگير اين بيمارى شود، در تمام مركز منتشر 

خواهد شد.

61 همدانى سال گذشته 
به علت سقوط از ارتفاع جان باختند

 بنا بر اعالم مديركل پزشــكى قانونى همدان 15 زن و 46 مرد سال 
گذشته در اين استان بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست دادند.
ارتين كمالى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: روز گذشــته نيز جوان 28

ساله ساكن اللجين از توابع شهرستان بهار بر اثر بى احتياطى از طبقه سوم 
منزل شخصى سقوط كرد و در دم جان باخت.

وى درباره وظيفه پزشكى قانونى در قبال افرادى كه در اثر سقوط فوت 
مى كنند بيان كرد: تشــخيص مكانيســم حادثه و اين كه فرد چرا دچار 
سقوط شده بر عهده مراجع قضايى است و پزشكى قانونى علت فوت 

را از منظر پزشكى بررسى مى كند.
مديركل پزشــكى قانونى همدان اظهار داشــت: براى پزشكى قانونى 
بررسى عاليم جسمانى فرد متوفى و دليلى كه موجب مرگ وى از نظر 
پزشــكى شده، مهم است و اين كه در وقوع حادثه اى كه منجر به مرگ 
وى شــده به عنوان مثال سقوط از كوه، انگيزه فردى يا عوامل ديگرى 

دخيل بوده، نقشى ندارد.
دكتر كمالى با بيان اينكه ســقوط از ارتفاع ســهم زيادى از آسيب ها و 
جراحت ها را به خود اختصاص داده اســت گفت: سقوط از ارتفاع در 
اصل براى پزشكى قانونى مهم نبوده بلكه مهم، علت فوت فرد سقوط 
كننده از نظر پزشــكى هم چون ضربه به سر يا سكته در هنگام سقوط 

است.

در بررسى صالحيت  كانديداها قانون  مالك است 
نه رويكرد سياسى افراد

 رئيس هيأت  نظارت بر انتخابات ششمين دوره شوراهاى اسالمى شهرستان نهاوند 
گفت: در بررسى و تأييد صالحيت كانديداهاى شركت كننده در انتخابات ششمين دوره 

شوراها مالك قانون است نه رويكرد سياسى و جناحى افراد.
حجت االســالم حسين گروســى با تأكيد بر اينكه شوراهاى اسالمى از اهميت بااليى 
برخوردار اســت، گفت: شــوراها در شهرســتان نهاوند بايدبه نحــوى عمل  كنند كه 
واگذارى كار مردم به خود مردم باشــد و مردم خودرا در سرنوشت شهرسهيم بدانند 
و از اين رو مى توانند مردم با مشــاركت باال در اين انتخابات سرنوشت خود را تعيين 

كرده و با فرســتادن افراد به شــوراهاى اسالمى به طور مســتقيم در آينده شهر خود 
دخيل باشند.

وى افزود: ما در هيأت نظارت شهرســتان نهاوند امانت دار رأى مردم هستيم و نظارت 
جدى بر انتخابات را با حفظ امانت و بر اساس قانون خواهيم داشت و شوراها عملكرد 

شهردارى ها را در نهايت مورد نظارت و بررسى خواهند داشت.
گروسى با بيان اينكه تشــكيل هيأت اجرايى واحد براى برگزارى دوانتخابات پيش رو 
يعنى رياســت جمهورى و شوراهاى اسالمى شهر و روستا اقدام جديد ديگرى بود كه 

در انتخابات بيست و هشتم خرداد ماه شاهد خواهيم بود.
گروســى در بخــش ديگرى از صحبت هاى خــود با تأكيد بر اينكــه هيات نظارت بر 
انتخابات  شــوراهاى اسالمى در بررسى صالحيت كانديداها هيچ گونه رويكرد سياسى 

ندارد، تصريح كرد: نظر ما بر اساس قانون و آنچه كه مراجع قانونى اعالم مى كند، نسبت 
به كانديداها خواهد بود و رويكرد سياســى افراد هيچ نقشــى در تأييد يا رد صالحيت 
آنها ندارد بنابراين نگرانى در اين زمينه وجود ندارد كه شــوراهاى اســالمى در شهر و 
روســتا به صورت تك صدايى تشكيل شــود و افراد مى توانند با هر گرايش و تفكرى 

تاييد صالحيت شوند.
وى ادامــه داد: يك حق حاكميتى وجود دارد و آن اين اســت كه ما بايد افرادى را كه 
ســالمت اقتصادى و مالى دارند در انتخابات تأييد كنيم و يك حقى نيز افراد بر گردن 
ما دارند كه ما نســبت به آن نيز حساسيم و اجازه نمى دهيم شايعات و يا اتهامات بدون 
اســاس و پايه در بررســى صالحيت ها تأثيرى بگذارد و ما نسبت به آبرو و اعتبار افراد 

حساسيت كافى و كامل داريم.

آگهـي مزايده 

سازمان مديريت پسماند شهردارى همدان

مساحت نوع كاربرىرديف
(متر مربع)

مبلغ تضمين شركت در مزايدهقيمت كارشناسى (ريال)آدرس

يك قطعه زمين مسكونى1
به پالك ثبتى 1/12181 مجزى 

از 9683

شهرك فرهنگيان 224/64
بلوار بهنامجو

24/500/000/000 ريال
بيست و چهار ميليارد و پانصد 

ميليون ريال

1/225/000/000 ريال
يك ميليارد و دويست و بيست 

و پنج ميليون ريال

بدينوسيله به اطالع ميرساند سازمان مديريت پسماند شهرداري همدان در نظر دارد بر اساس مجوز اخذ شده به شماره 99032920452 
مورخ 1399/03/29،ملك ذيل را از طريق مزايده واگذار نمايد.لذا از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد جهت شركت در مزايده مذكور با 

شماره 2000050308000002 به سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.Setadiran.ir   مراجعه نمايند.

توضيحات :
1 – سپرده شركت در مزايده بصورت اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانكى (با اعتبار حداقل سه ماهه) يا واريز مبلغ سپرده شركت در مزايده به حساب  شماره 

3-11534169-043-3310  بنام سازمان مديريت پسماند نزد بانك انصار كد 3310 شعبه مركزى همدان .
2- متقاضيان مى بايست تا ساعت 13 مورخه 1400/02/19 نسبت به تحويل اصل سپرده شركت در مزايده (فيش واريزى، ضمانت نامه،اسناد خزانه) به 

دبيرخانه سازمان مديريت پسماند به آدرس: همدان-ميدان عاشورا-بلوار ملت-خيابان امداد اقدام نمايند.
3 - برنده مزايده ميبايست ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابالغ برنده مزايده،نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد و در غير اين صورت مبلغ سپرده شركت 

در مزايده ايشان به نفع سازمان ضبط خواهد شد.در خصوص نفر دوم نيز در صورت ابالغ سازمان، بدين نحو عمل خواهد شد.
4 - سازمان مديريت پسماند شهردارى همدان در رد و يا قبول پيشنهادات مختار است .
5 - كليه هزينه هاى درج آگهى و كارشناسى  هاى مربوطه به عهده برنده مزايده مي باشد .

6 - تاريخ انتشار آگهى در روزنامه و سامانه ستاد: 1400/02/08
7 – آخرين مهلت ثبت قيمت پيشنهادى در سامانه ستاد: ساعت 19 مورخه 1400/02/19

8 - تاريخ بازگشايى اسناد مزايده: مورخه 1400/02/20
9 - ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج است .

(م الف 143)

كارت پرسنلى به نام عاطفه سرائى،فرزند على رضا،به شماره 
شناسنامه 111548 و شماره پرسنلى 78426374 مربوط به اداره 

آموزش و پرورش ناحيه يك همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مى باشد.

اصالحيـه
ــور  ــه ط ــادى ب ــى ع ــع عموم ــه مجم ــوت ب ــى دع آگه
ــورخ  ــت اول) م ــى( نوب ــه روش الكترونيك ــاده ب فوق الع
ــركت  ــع ش ــه مجم ــأت رئيس ــرف (هي 1400/02/01 ازط
ــد. ــى باش ــح م ــدان) صحي ــتان هم ــرمايه گذارى اس س

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

ضرورت غربالگرى سالمت روان مردم
 رئيس سازمان نظام روانشناسى و مشاوره كشور بيان كرد كه  با پيگيرى هاى سازمان 
نظام روانشناسى و مشــاوره، درباره واكسيناسيون روانشناسان و مشاوران موافقت شد 
تا اين افراد در اولويت واكسيناســيون قرار گيرند؛ چراكه مراجعين با مشكالت روحى 
و روانــى از ايمنى پايين تر و خطر ابتالى بااليى مواجه اند و ضرورت واكسيناســيون 
روانشناسان و مشــاوران احساس مى شود. به گزارش ايسنا، محمد حاتمى اظهار كرد: 
ســالمت روان مردم در دوران كرونا و پسا كرونا از جمله دغدغه هاى اصلى ما است و 

بنده نسبت به شرايط فعلى سالمت روان مردم احساس خطر مى كنم.
وى يادآور شد: ما در شرايط بحران هستيم و مردم در انواع فشارهاى شغلى و خانوادگى 

قرار دارند. اين فشار طوالنى مدت و مزمن قطعا سالمت روان را خدشه دار مى كند.

آغاز برنامه سنجش سالمت جسمانى و آمادگى 
تحصيلى نوآموزان از خرداد

 رييس ســازمان آموزش و پرورش سازمان استثنايى از آغاز اجراى برنامه سنجش 
سالمت جسمانى و آمادگى تحصيلى نوآموزان بدو ورود به دبستان و پيش دبستانى از 
خرداد ماه ســال 1400 خبر داد. به گزارش ايرنا، سيد جواد حسينى افزود: بيش از 20 
هزار عوامل اجرايى در  قريب به 2 هزار پايگاه سنجش در سطح كشور با برنامه سنجش 

سالمت جسمانى و آمادگى تحصيلى همكارى خواهند داشت.
وى اظهار كرد: در ســال گذشته و باوجود شرايط كرونايى 98.8 درصد نوآموزان بدو 
ورود به دبستان مورد سنجش قرار گرفتند كه نشان از استقبال خوب خانواده ها از اين 

برنامه و تالش گسترده عوامل اجرايى اين طرح دارد.

اجراى برنامه هاى آموزشى سالمندان 
در گرو واكسيناسيون كرونا

 رئيس دبيرخانه شوراى ملى سالمندان كشور بيان اينكه  شرايط اپيدمى كرونا موجب 
شد تا بسيارى از برنامه هاى آموزشى و مشاركتى سالمندان متوقف شود و اكنون اجراى 

اين برنامه ها در گروى واكسيناسيون كروناى سالمندان است.
حســام الدين عالمه در گفت وگو با ايرنا افزود: ارتقاى سالمت جسمى سالخوردگان 
در هدف سوم سند سالمندان ديده شده است و به طورقطع وزارت بهداشت كه توليت 
ســالمت اين ســند را برعهده دارد، اقدامات الزم را انجام خواهــد داد و تاكنون نيز 
كارهاى خوبى انجام داده و ســالمندان را در اولويت بندى ها قرار داده است به طوريكه 
واكسيناسيون اكنون براى اغلب سالمندان مقيم مراكز اقامتى بهزيستى انجام شده است.

نيش و نـوش

دنياى اقتصاد: مسيريابى بورس 1400
 يه GPRS   بهش وصل كنيد مسير رو اشتباه نكنه!!

آسيا: ظرفيت هاى كم نظير صنعت غذا
 بدون شرح!!

جام جم: سونامى خاموشى
 داريم برمى گرديم كم كم به زمان مادها!!

اقتصاد سرآمد: كوچ دالالن از بازار خودرو 
 ديدن از اين جا آبى گرم نميشه، رفتن جاى ديگه بساط كنن!!

كسب و كار : آدرس غلط قطعى مكرر برق
 بس همونه نتيجش شده سوخت مازوت!!

كسب  وكار: مسير احياى بورس 
 اونم چارش فقط تنفس مصنوعى!!

هفتصبح: همنشينى  دوباره ترياك و كرونا
 باالخره يه جورى بايد كرونا هم انرژى مضاعف كسب كنه!!
صداى اصالحات: سهم احتكار در مشكالت اقتصادى چقدر است؟

 ديگه از سهم گذشته رسيده به عامل اصلى !!
ايران: بيمارى خارجى، ايمنى ملى

 بهتره بگيم بيمارى جمعى ، ايمنى فردى!!
اخبار صنعت: كشور در دامِ قاچاق دام

 دام زنده يا مرده؟!! كدومش؟!!
شروع: فرصت سازى در پسا تحريم
 يه مو كندن از خرس غنيمته!!
خريدار: آيا آب جيره بندى مى شود؟

 پس ايندفعه بايد شاهد صف بندى آب هم باشيم!!
نقش اقتصاد: آفتى به نام يارانههاى  پنهان 

 حواستون باشه به نام نيازمندان و به كام ثروتمندان نشه!! 
دنياى اقتصاد: خط ويژه جوالن كرونا

 با تبصره يا بى تبصره!!

خبـر

 ايجاد اتــاق مادر و كــودك در فضاهاى 
عمومى شهرها يكى از نيازهاى ضرورى براى 
حضور هــم زمان مادر و كودك در اجتماع به 

شمار مى  رود.
مدير منطقه ســه شهردارى همدان در اين باره 
اظهار كرد: در حال حاضر فضاهاى شــهرى 
براى حضور گروه هاى مختلف جامعه از جمله 
بانوان و كودكان با كمبودها و نواقصى مواجه 
اســت و نبود مكان هاى مناسب براى مواردى 
چون تغذيه نوزادان و رســيدگى به امور آنان 
و به طور كلى فضاهاى عمومى مورد مراجعه 

مادران از جمله اين موارد است.
به گــزارش روابط عمومى شــهردارى منطقه 
ســه، محمدرضا فيضى منش گفت: بر اساس 
گزارش هاى مردمى در بســيارى از موارد در 
مكان هاى عمومى از جمله بوستان ها با مادرانى 
روبه رو مى شويم كه با حالت نگرانى در حال 
رسيدگى به كودكان خود هستند كه بايد حقوق 
اوليه اين افراد از ســوى مديريت شهرى ديده 

شود.
فيضى منش ادامه داد: منطقه ســه شــهردارى 
همدان براى رفــع نگرانى هاى مادران و ايجاد 
زمينه تفريح هم زمــان مادر و كودك اقدام به 
ســاخت يك اتاق مادر و كودك در فضاهاى 
شــهرى اين منطقه كرده كه آماده افتتاح است 
اما به دليل شرايط كرونايى و به منظور رعايت 
شيوه نامه هاى بهداشتى افتتاح اين اتاق به همراه 
4 زمين ورزشى ساخته شده به زمان فروكش 

كردن موج چهارم كرونا موكول شده است.
وى گفــت: مادران وقتى بداننــد بيرون از خانه 

فضايى هست كه مى توانند با آرامش به فرزندان 
خود رسيدگى كنند، بر سبك زندگى، نگاه به خود 

و تجربه مادرشدن آنها تأثيرگذار است.

فيضى منش ادامه داد: در همين راستا راه اندازى 
اتاق  هاى مادر و كودك در پارك هاى منطقه سه 
در دســتور كار قرار گرفته و يك اتاق مادرو 

كودك در اين منطقه احداث شده است.
وى افــزود: براى ايجاد اتاق  هــاى مراقبت از 
كودكان يا اتاق هاى مادر و كودك در فضاهاى 
عمومــى منطقه از خردادماه ســال گذشــته 

برنامه  ريزى شده است.
مدير منطقه سه شــهردارى همدان تأكيد كرد: 
شناسايى فضاهاى عمومى روباز و سرپوشيده 
شــاخص را كه حضور مادران و كودكان زير 
سه سال در آن مكان ها بيشتر است در دستور 

كار قرار داديم.
وى يادآور شــد: در اين اتاق  هــا ارائه دو نوع 
اقدام شيردهى و تعويض پوشك براى مادران 
داراى كودك زير ســه ســال وجــود دارد و 

ورودى اتاق  ها رايگان است.
مدير منطقه سه شهردارى همدان، تصريح كرد: 
فضاهاى شــهرى ديگر نيز بــه تدريج به اين 

اتاق  ها تجهيز خواهند شد.
وى گفت: اميدواريم بــا اين اقدام آرامش در 
محيط شهرى براى مادران جوان را بيشتر كرده 
و همدان را يك گام ديگر به شــهر دوستدار 

كودك نزديك كنيم.

مدير منطقه سه شهردارى همدان خبر داد:

ايجاد يك اتاق مادر و كودك 
و 4 زمين ورزشى در فضاهاى شهرى منطقه سه

همدان خنك مى شود
 كارشناس اداره كل هواشناسى 
استان همدان گفت: براساس پيش 
بينى هاى صورت گرفته به دليل 
ابرناكــى و بارش هــاى خفيف، 
تا  استان  (روزانه)  بيشــينه  دماى 
چهــار درجه ســانتيگراد كاهش 
مى يابد و در طول روز هوا كمى 

خنك مى شود.
محمدحســن باقــرى شــكيب در 
گفــت و گــو بــا  ايرنــا افــزود: بــا 

توجــه بــه نقشــه هــاى ماهــواره اى آســمان اســتان تــا اواســط هفتــه 
آينــده در ســاعت هــاى بعــد از ظهــر افزايــش ابــر همــراه بــا رعــد 
و بــرق و رگبارهــاى ضعيــف و پراكنــده و بادهــاى شــديد و موقــت 

در اســتان مشــاهده مــى شــود.
به گفته وى  امروز آسمان ابرى، غبار رقيق در كل استان، بارش ماليم 
و خفيــف باران حداكثر 6 ميلى متر در مناطق غربى اســتان از جمله 

اسدآباد و تويسركان مشاهده مى شود.
آب و هواى استان همدان در نتيجه وجود كوه هاى مرتفع، رودخانه ها 
و پستى و بلندى هاى زياد به شدت متغير است و زمستان هاى سرد، پر 

برف و باران و تابستان هاى معتدل دارد.

 نير احمدى - خبرنگار همدان پيام: 
رئيــس اوقاف و امــور خيريه ناحيه 2

شهرستان همدان ضمن اعالم اين خبر 
گفت: به دليــل در معرض خطر بودن 
كاركنان باغ بهشــت و نيز خيز دوباره 
به  هماهنگى هاى  طــى  كرونا  ويروس 
عمل آمده با مســئولين و پيگيرى هاى 
انجام شــده شرايطى فراهم شد تا همه 
كاركنان باغ بهشــت همدان دو دوز از 
واكســن كرونا اســپوتينگ را دريافت 

كنند.
 على قبادى افزود: دوز بعدى اين واكسن 
نيــز در آينده نزديك به همــه كاركنان 
تزريق خواهد شــد. موقوفه باغ بهشت 
همدان به تازگى از اداره اوقاف شهرستان 
همدان جدا شــده و خود به عنوان يك 
اداره اجرايى در حوزه اوقافى شهرستان 

همدان با رئيس جديد فعاليت مى كند. 
قبادى از مهرماه سال قبل به عنوان رئيس 
اين اداره منصوب و فعاليت هاى خود را 
آغاز كرده اســت. الزم به ذكر است اين 
مقام مســئول در ماه هاى گذشته با سفر 
به تهران و البــرز و هماهنگى با مراجع 
ذى ربط در پى توســعه و رونق بيش از 
پيش موقوفه باغ بهشت همدان است تا 
اين مركز خدماتى بتواند خدمات بهتر و 

بيشترى ارائه دهد.
 اداره كل اوقــاف و امور خيريه اســتان 
همدان در ســال گذشــته با راه اندازى 
ســايت جديد در اين مركــز خدماتى 
اقدامات موثــرى را جهــت رفاه حال 
همشهريان به انجام رساند و با تغييرات 
جديد در پى ارتقاء بيشــتر اين خدمات 

است.

همــه كاركنــان باغ بهشت واكسينـه شدند

جرايم كارفرمايان 
واحدهاى توليدى استان 

بخشيده مى شود
 مديركل تاميــن اجتماعى همدان با بيان 
اينكه كارفرمايــان 250 ميليارد تومان به اين 
ســازمان بدهكار هســتند گفت: با توجه به 
ابالغ بخشنامه بخشودگى جرايم كارفرمايان 
واحدهاى توليدى، صنعتى، معدنى، خدماتى 
و اصناف از ســوى اين سازمان، كارفرمايان 
نسبت به تســويه بدهى خود تا تيرماه اقدام 

كنند.
شهناز حمزه لوئى در گفت و گو با ايرنا افزود: 
با توجه به نامگذارى امســال به عنوان سال 
«توليد، پشــتيبانى ها، مانع زدايى ها» از سوى 
مقام معظم رهبرى در راســتاى سياست هاى 
اقتصاد مقاومتى، مقابله با تحريم هاى ظالمانه، 
مشكالت ناشى از شــيوع ويروس كرونا و 

به منظور مســاعدت با كارفرمايان واحدهاى 
توليدى، صنعتى، معدنى، خدماتى و اصناف 
بخشنامه بخشودگى جرايم كارفرمايان صادر 
شد. وى اظهار داشت: براى حمايت از نيروى 
مولد و كاالى داخلى، طرح بخشودگى جرايم 

بيمه اى كارفرمايان اجرا شده است.
مديركل تامين اجتماعى استان همدان گفت: 
از تمام كارفرماهاى واجد شرايط دعوت مى 
شود تا تيرماه سال جارى با مراجعه به شعب 
تاميــن اجتماعى از اين طــرح ملى به نحو 
احسن اســتفاده كنند. وى با بيان اينكه 776

هزار نفر در اين اســتان زير پوشش خدمات 
بيمه تامين اجتماعى هستند افزود: اين تعداد 

45 درصد جمعيت استان را شامل مى شود.
حمزه لويى بــا بيان اينكه ميانگين افراد بيمه 
شده در كشــور 50 درصد است افزود: سال 
گذشته جمعيت زير پوشش در استان همدان 

يك درصد افزايش يافت.

 گروه شهرســتان: امروز مراتب تأييد يا رد صالحيت  به داوطلبان 
شوراى اسالمى شهر استان  پس از دريافت نظر هيأت نظارت شهرستان 

(طبق ماده 12آيين نامه اجرايى شهر) ابالغ مى شود.
تا تاريخ 12 ارديبهشــت مــاه نيز  به مدت 4 روز  شــكايت داوطلبان 
ردصالحيت شــده در هيأت اجرايى و هيأت نظارت شهرستان به هيأت 
نظارت استان (طبق تبصره 1و 2ماده 12قانون و تبصره ماده 12آيين نامه 

اجرايى شهر) مورد بررسى قرار مى گيرد.
هيات نظارت اســتان نيز شكايات داوطلبانى  كه  توسط  هيأت اجرايى 
و هيأت نظارت شهرســتان رد صالحيت شده اند را  (طبق تبصره 2ماده 
12قانــون و ماده 18آيين نامه اجرايى شــهر) در تاريخ 21 اريبهشــت 

(مجموعاً 12روز) رسيدگى  و  بررسى  مى كند. 
اعتراض ها به هيات عالى استان مى رود و هيات عالى هم 10روز فرصت 
رسيدگى دارد و سپس نظرات خود را به فرماندار اعالم مى كند و فرماندار 
نيز نظرات را به كانديداها منعكس مى كند. نامزدها پس از اين مراحل نيز 

4 روز فرصت اعترض خواهند داشت.
كانديداها در صورتى كه دوباره نسبت به نتايج اعتراض داشته باشند، به 
فرماندارى اعالم مى كنند، فرماندارى اعتراض را اخذ مى كند و در هيات 

مركزى نظارت بر انتخابات شــوراها به عنوان عالى ترين جايگاه هيات 
نظارت در كشور به صالحيت افراد رسيدگى خواهد شد. 

هيات مركزى نيز 10 روز فرصت دارد، رســيدگى نهايى را انجام و نظر 
خود را به وزارت كشــور و فرماندارى ها اعالم كند كه نظر قطعى هيات 

نظارت است و فرايند نظارت تمام و به كانديداها اعالم مى شود.
تاييد نامزدها 72 ســاعت قبــل از تبليغات اســت و نامزدها بعد از آن 
وارد مهلت مقرر تبليغات مى شــوند و مى توانند نسبت به انجام تبليغات 

انتخاباتى تا 24 ساعت قبل از روز راى گيرى اقدام كنند.

فرماندار فامنين:
نخبگان براى حداكثرى شدن مشاركت در 

انتخابات تالش كنند
 فرماندار شهرستان فامنين گفت: هرچه فضاى جامعه، اميد بيشترى به اثربخشى 

صندوق راى داشته باشد مشاركت مثبتى رقم مى خورد.
سيد مجيد شماعى ادامه داد: برگزارى انتخابات از چهار ركن اساسى شامل سالمت، 
امنيت، رقابت و مشاركت برخوردار است كه نخبگان و احزاب در تحقق رقابت و 
مشاركت انتخاباتى نقش كليدى دارند و در انتخابات امسال اين نقش آفرينى اهميت 

بسزايى پيدا كرده است.
وى افزود: از آنجايى كه نخبگان به عنوان چشمان بيناى ملت در امر انتخاب، پيش 
بينى آينده و تشــخيص تصميم هاى درســت از نادرست در جامعه حضور دارند، 
مكلف هستند كه مالك هاى تصميم گيرى درست را به جامعه، آموزش دهند و آنها 

را مجهز به سالح تصميم گيرى و قدرت 
تشخيص بكنند.

شــماعى خاطرنشــان كرد: بى شك راى 
مردم تعيين كننده سرنوشت كشور است و 
چنانچه با مشاركت باال و حداكثرى مردم 
مواجه شود، نتيجه مطلوب ترى به همراه 
دارد و اگر مردم در آن مشــاركت پايينى 
داشــته باشند نشانه اى از نارضايتى آنها به 

شمار مى رود.

فرماندار درگزين:
از فيلتر هيأت نظارت 
چهار نفر رد نشدند

 نتيجــه نهايى صالحيت 
كانديدهاى شوراهاى شهر و 
روستا در شهرستان درگزين 
هشــتم ارديبهشت ماه اعالم 

مى شود.
گفتگو  در  درگزين  فرماندار 
با همــدان پيام بــا آرزوى 
قبولــى طاعــات و عبادات 
الهــى  ضيافــت  مهمانــان 
و تشــكر از رســانه هــا و 

خبرنگاران در امر اطالع رســانى و آگاهى بخشى مردم در موضوع 
حســاس كرونا در باره انتخابات آتى گفت: بررسى هاى انجام شده 
در بحث كانديداهاى شــهرى و روستايى نشان مى دهد با توجه به 
تازه تاســيس بودن شهرستان نسبت به دوره قبل كانديداها در زمان 
ثبت نام اســتقبال خوبى كردند كه نشــان مى دهد شاهد انتخابات 

پرشورى خواهيم بود.
على اصغر ناظرى پورافزود: در فرصت يك هفته اى ثبت نام شهرى 
و روستايى درنهايت 31 نفر در شوراى شهر و 198 نفر در شوراى 
روستايى شركت كردند كه هيأت نطارت با دقت تمام طبق مر قانون 
صالحيت ها را بررسى كردند؛ در حوزه شهر كرفس يك نفر كه آن 
هم به خاطر مدرك تحصيلى و ســه نفر در كل مجموعه روستايى 

رد صالحيت شدند.
وى افزود: تمام تشخيص صالحيت ها بر اساس مر قانون وعدالت 
انجام شد و دقت شــد حقى از هيچكس ضايع نشود.معترضان در 
يك هفته فرصت خود حق قانونى داشــتند اعتــراض كنند كه در 
نهايت پس از بررسى مجدد و نهايى هشتم ارديبهشت تاييد شدگان 

نهايى اعالم خواهد شد.
ناظرى پور در پايان گفت: خوشــبختانه تا كنون هيچ گونه تخلف 
انتخاباتى گزارش نشده اســت و حتى شاهد تبليغات زودهنگام از 
هيچ يك از كانديداها نيســتيم كه اميدواريم در روز سرنوشت ساز 
انتخابات شــاهد حضور حداكثرى و مشــاركت بــاالى مردمى در 

شهرستان درگزين باشيم.

كبودراهنگ 
آمادگى صددرصدى برگزارى انتخابات رادارد

 مجموعه ادارات شهرستان و به ويژه فرماندارى وبخشدارى 
هاى تابعه، آمادگى صددرصدى برگــزارى انتخابات 1400رابا 
بى طرفى كامل، قانونمندواســتفاده از تمام ظرفيت هاى قانونى  

حضورحداكثرى مردم واليتمدارشهرستان رادارند.
 فرماندار شهرســتان كبودرآهنگ با بيان مطلب فوق در گفتگو با 

همدان پيام اظهار كرد: 64نفربراى شوراى اسالمى
 شهرها ثبت نام كرده اند كه 4 نفر از آنان خانم هستند.

حجت ا...مهدوى افزود: تمام روســتاهاى واجدشــرايط داراى 
حدنصاب ثبت نام كانديداها هســتند كه797 نفر ثبت نام كرده 

اند و از اين تعداد 17نفرخانم هستند.
وى همچنين خاطر نشــان كرد: براى مجلس شوراى اسالمى نيز 64نفرثبت نام قطعى داشتند كه 3نفر از 

آن ها  خانم هستند.
وى در ادامه افزود: تعداد 143 شــعبه اخذ راى قطعى شــده و با توجه شرايط كرونايى احتمال مى رود 
درشــعب شــلوغ، براى جلوگيرى ازشــيوع بيمارى منحوس كرونا با همفكرى ومشــورت سايردست 

اندركاران انتخابات، تعدادى شعب، اضافه شود.
 وى ادامه داد: مانند هميشــه و با وجود مشــكالت اقتصادى و معيشــتى كه دغدغه رهبرعزيزمان وما 
سربازانشــان هســت  ونيز موضوع بيمارى منحوس كرونا، اميد اســت مردم ايران اسالمى وهمشهريان 
كبودراهنگــى با پيروى از منويات مقام عظماى واليت براى حضوروشــركت در سرنوشــت سياســى، 
اجتماعى واقتصادى كشــورمان وخودمان با حضورى پرشكوه، برگ زرين ديگرى برافتخارات خويش 

بيفزايند و بيفزاييم.
مهدوى تاكيد كرد: ماهم بعنوان ســربازان واليت وخادمين ملت بزرگ ايران با تمام توان وامكانات وبه 
پيــروى از راه امام (ره) وتوصيه هاى مقام معظم رهبرى وبراى ادامه راه ومرام شــهداى عزيزمان وعمل 
به سخنانگهربارشــهدا،به ويژه سردار دلها شهيد حاج قاســم سليمانى  و احياى مكتب ايشان وبا اجراى 
مــر قانون وبــى طرفى كامل وامانتدارى از آرا مردم وبا همكارى وهم افزايى همه دســت اندركاران امر 
مهم انتخابات، باعزمى محكم وبراى اعتالى كشــورمان ودركنار مردم وبــا همكارى همه امامان جمعه 
وجماعات، روحانيون ،خانواده معظم شــهدا وايثارگران، هيات هاى اجرايى و نظارت، اعضاى شــوراى 
تامين ، نيروهاى مقتدرنظامى- انتظامى، بســيج وامنيتى-  اطالعاتى، دســتگاه محترم قضايى ، اصحاب 
رسانه ، جرايد، مطبوعات و همه دلسوزان اسالم ،انقالب وكشور، آمادگى برگزارى انتخاباتى پرشور، امن 

وحداكثرى كه مشت محكمى بردهان دشمنان، معاندين ومنافقين باشدرا داريم.
وى در پايــان گفت: بــا دعاى خيرامام زمان (عج)، دعاى مادران وپدران شــهداى گرانقدر،الطاف خفيه 
الهى و با حضور با بصيرت مردم انقالبى وهميشــه در صحنه، ايــن بارهم لبخند رضايت برلبان گهربار 
رهبرعزيزمان بدرخشــدو ملت بزرگ ايران مثل هميشه سربلند وروح امام بزرگوارمان وشهداى عزيزمان 

شاد ومسرور شود

تالش همگانى براى برگزارى 
انتخابات با حضور حداكثرى 

 فرماندار شهرســتان همدان گفــت: برگزارى 
انتخابات سالم، رقابتى با رعايت قانون و مشاركت 
حداكثرى يك وظيفه همگانى اســت كه همه بايد 
در جهت برگــزارى يك انتخابات در شــان نظام 

جمهورى اسالمى تالش كنيم.
محمــد على محمــدى گفت: انتخابات رياســت 

جمهورى در حوزه ملــى و فراملى داراى اهميت 
اســت و بايد تمام تالش ما حضور و مشــاركت 
حداكثرى در انتخابات رياست جمهورى و همچنين 

شوراى شهر و روستا باشد.
وى ادامه داد: در شــرايط فعلــى جامعه به دور از 
بعضى سياســى كارى هــا و تخريب هــا نياز به 

اميدآفرينى در جامعه داريم.
وى با اشــاره به برخى از شاخص هاى مد نظر در 
انتخاب شــعب اخذ راى گفت : در دسترس بودن 

براى مردم، پوشــش مناســب خدمات ارتباطى و 
امنيت از جمله اين شاخص ها است.

علــى محمدى افزود : با توجه به شــرايط فعلى و 
شيوع ويروس كرونا برخوردارى از فضاى فيزيكى 
با متراژ مناســب، ورودى هاى متعدد، امكان تهويه 
مناســب هوا و رعايت فاصله گذارى در بازنگرى 

شعب اخذ راى مد نظر قرار مى گيرد.
وى اضافــه كــرد: در برخــى از شــعب اخــذ راى 
ــر  ــات كمت ــى انتخاب ــاى قبل ــهرى در دوره ه ش

از 130 راى و در برخــى حــدود 3 هــزار راى 
ــم  ــا مالحظــه تراك ــتا ب ــن راس ــه در اي ــتيم ك داش
جمعيت،فاصلــه جغرافيايــى و تعــداد آرا ماخــوذه 
تغييراتــى در محــل شــعب اخــذ راى در دســتور 

ــه اســت. ــرار گرفت كار ق
محمدى با تاكيد بر آموزش كيفى مجريان انتخابات 
تصريح كرد : عملكرد نمايندگان فرماندار در دوره 
هاى قبلى انتخابات مورد ارزيابى قرار گرفته و صرفا 

از افراد توانمند در اين راستا بايد استفاده شود.

فرمانداران: تالش ما مشاركت پررنگ  مردم در انتخابات است

يام
ن پ

مدا
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/

دبيرصفحه: سپيده راشدى
خبرنگاران: معصومه كمالوند، اكرم حميدى، يوسف امينى، فاطمه كوكبى جالل

ســتردگى كار فرماندارى در اين 
باتوجه به انتخابات پيشــرو و با توجه به گ

مهم نكته حائز اهميت، برگزارى انتخابات ســالم اســت كه مى توان آن را 

 فرمانداران و بخشــداران دانســت. فرمانداران به هنگام 
اصلــى ترين وظيفه

ت و طى مراحل آن، نماينده هيچ يك از احزاب نيســتند و 
برگــزارى انتخابا

م بايد به عنوان نماينده و مجرى 
نمايندگان فرمانداران در شعبات اخذ راى ه

ن مادستان هر هفته به فرمانداران 
قانون عمل كنند.در همين راستا صفحه واليا

شهرستان هاى استان همدان اختصاص يافته است.

داليل رد صالحيت داوطلبان امروز ابالغ مى شود

فرصت 4روزه براى اعتراض
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 بلندمرتبه سازى ســابقه طوالنى دارد ولى در همدان چند سالى است 

كه به صورت محدود به شكل آپارتمان سازى شكل گرفته. متأسفانه ما از 

تجربه ساير شهرهاى بزرگ مثل تهران و اصفهان و شيراز و مشهد و... كه 

به نوعى كالنشهر محسوب مى شوند اســتفاده درستى نكرديم كه بتوانيم 

عيوب آنها را برطرف كنيم و محاســن آنها را براى شهر خودمان استفاده 
كنيم و بر اين اساس همدان را ارتقا بدهيم.

بلندمرتبه سازى از سال 1369 به صورت ضوابط و مقررات افزايش تراكم 

و بلندمرتبه ســازى وارد شهرهايى مثل تهران شــد، در اسفند ماه 1395 

تصميم هاى خوبى گرفته شد و در سال 1397 ضوابط عام آن به تصويب 

شوراى عالى رسيد. البته قرار بر اين شد كه كميته فنى شوراى عالى نتيجه 

اعمال اين ضوابط را در شــهرهاى مختلف بررســى و به شــوراى عالى 

گزارش كند كه اين مهم متأسفانه اتفاق نيافتد.

بلندمرتبه ســازى به دنبال استفاده بيشــتر و بهتر از سطح زمين در شهرها 

و اسكان جمعيت و همچنين تشــويق به تجميع قطعات در مناطق بافت 

فرسوده شهرها و نهايتاً انبوه سازى و به كارگيرى روش هاى صنعتى سازى 

در ســاختمان  بود. كه البته براى همدان به عنوان يك شهر افقى الزم بود 

اما همانند بقيه مسائل كه در قانون خوب مى نويسيم ولى در اجرا بد عمل 

مى كنيم مواجه شــد. با وارد شدن مباحث اقتصادى و سوداگرى زمين در 

همدان ساختمان بحث بلندمرتبه ســاز از خط مشى هاى طراحى پيش بينى 

شده خارج شد و ارتباط آن با طرح هاى باالدستى به ويژه طرح جامع قطع 

شد و به همين دليل به اهداف خودش نرسيد.

به طورى كلى عرصه هاى مناســب بلندمرتبه ســازى بايد در طرح جامع 

مشخص شود و ضوابط آن به صورت اختصاصى تهيه و ابالغ شود كه در 

طرح هاى جامع قبلى و فعلى اين امر محقق نشده است.

در كل پهنه هــاى بلندمرتبه ســازى شــامل ســطوح با قابليــت احداث 

ســاختمان هاى بلند كه بايد كاربرى مختلط مســكونى و خدماتى داشته 

 ابتدا بايد مكان يابى مناسبى كرد و محدوده هاى غيرمجاز 
باشــد، است، كه

ن همســويى با قانون، ويژگى هــاى اجتماعى، فرهنگى 
را حــذف و ضم

و هويتى شــدن را در نظر گرفت. و در جهت ارتفــاع كيفى و بافت هاى 

تاريخى شــهر و اســتفاده از ظرفيت هاى موجود تأثير اين ساختمان ها را 

اثرات  و  اطراف  كاربرى هاى  بر 
منفــى آن را بــر آثــار و ابنيه 
حداقل  به  تاريخــى  و  فرهنگى 
مالحظات  اينكه  ضمن  برسانيم. 
امنيتى و پدافند غيرعامل، زيست 
محيطــى و همچنين هماهنگى با 
ظرفيت ترافيكى و ايمنى دسترسى 
مدنظر باشــد. و نهايتاً دانه بندى و 

هماهنگــى از نظر ريخت شناســى و بافت بايد مدنظر قــرار گيرد. كه به 

نظر بنده ســاخت و ســازهاى نه چندان بلندى در بافت هاى فرسوده در 

حال ســاخت است و تراكم هاى تشويقى كه در شهر داده مى شود نه تنها 

چشــم انداز خوبى را براى آينده شهر ترســيم نمى كند كه در بسيارى از 

موارد متأســفانه هويت تاريخى و فرهنگى شهر را خدشه دار مى كند و ما 

در ساختمان هاى بلند در حال ساخت اثرى از بناهاى فرهنگى و تاريخى 

و ايرانى و اسالمى كه بتوان به آنها افتخار كرد نمى بينيم. 

بلندمرتبه سازى
 مطالعه دقيق مى خواهد
■ روح ا... اميدقانع (كارشناس ارشد شهرسازى 

و برنامه ريزى شهرى و منطقه اى)

  در خصوص بلندمرتبه سازى چند نكته حائز اهميت است و 
از اين جهت كه با آن مى توانيم حداكثر استفاده را به لحاظ تراكم 
و قيمت زمين داشــته باشيم براى اين شهر خوب است. اما بلند 
مرتبه سازى در شهرها متفاوت است. به اين ترتيب ضوابط بعضى 
شهرها براى ساختمان سازى ممكن است 4 يا 5 طبقه بيشتر نباشد 
اما در برخى شهرها بيشتر باشد. به خاطر همين مى توانيم بگوييم 
كه در شــهرهاى مختلف ضوابط مختلفى بــراى تعداد طبقات 

بلندمرتبه سازى و پهنه بندى وجود دارد.
بلندمرتبه ســازى بايد بخشــى از هزينه هاى مديريت شهرى را 
كاهش بدهد. هزينه مديريت شــهرى در شهرهايى كه از طريق 
ارتفاع توسعه مى يابند به مراتب نسبت به شهرهايى كه به روش 
افقى و روى خاك توسعه مى يابند، كمتر است. و همه اينها در كنار 
اين است كه بتوانيم براى بلندمرتبه سازى برنامه ريزى بسيار خوبى 
داشته باشيم، كه اگر اين اتفاق نيفتد قطعاً آسيب بلندمرتبه سازى 

خيلى بيشتر از محاسبه اوليه خواهد بود.
 اگــر ما بخواهيم با رعايت نكات و ضوابط براى شــهر همدان 

بلندمرتبه سازى داشته باشيم يكسرى نكات قابل تأمل است.
اول اينكه شــهر همدان به لحاظ جغرافيايــى در دامنه كوه الوند 
قرار گرفته كه اين دامنه در قســمت جنوب، جنوب شــرقى و 
جنوب غربى شــهر همدان واقع شــده اســت. در كنار موضوع 
كاربرى جغرافيايى و طبيعى، شــهر همدان مخصوصاً در دو دهه 
اخير به صورت متراكم و فشرده و دايره اى شكل گرفته و به نظر 
من به دليل چنين فشــردگى و وجود بافت تاريخى، تصورى كه 
براى بلندمرتبه سازى در همدان شكل گرفته به چند دليل آن طور 
كه بايد، نيســت. اول اينكه از قســمت جنوب شرقى تا جنوب 
غربى شهر همدان به دليل وجود دامنه كوهستان الوند به صورت 
يك نوار نمى توانيم به صورت مناســب از توان اكولوژيكى كه به 
صورت طبيعى براى شــهر همدان وجود دارد استفاده كنيم، پس 

اين قسمت خود به خود حذف مى شود. 
اما ويژگى هاى ديگرى در شهر همدان به لحاظ محدوديت ارتفاع 
داريم كه يكى از آنها رينگ مركزى شــهر همدان اســت كه به 
دليل سابقه فرهنگى و سابقه قديمى، بلندمرتبه سازى به آن آسيب 

مى زند.
 به دليل نوع شــهرى همدان، اشراف و سايه اندازى ها نيز مسئله 
مهمى اســت كه بايد به آن توجه شود بنابراين با توجه به وضع 
موجود، بلند مرتبه ســازى مى تواند از شمال شهر و شمال غربى 
و شــمال شرقى شهر به صورت افقى رشــد كند كه اين توسعه 
مى تواند همراه با بلندمرتبه ســازى هم باشد. اما مناطقى در شهر 
وجــود دارد كه به عنوان كمتر توســعه يافته مى توانيم از آنها ياد 
كنيم كه با ايجاد زيرســاخت هاى مناسب مى توانيم در اين مناطق 

هم بلندمرتبه سازى انجام بدهيم.
اما نكته اى كه حائز اهميت اســت اين است كه بلندمرتبه سازى 
صرفا براى ســكونت نيســت و مى تواند برج هايى ايجاد شــود 
كــه كاربرى هاى مختلفى دارند. در شهرســازى عنوانى با عنوان 
سى بى دى  وجود دارد. اين سى بى دى ها  مراكزى در شهر هستند 
كه جداى از سكونت بخش هاى ادارى و تجارى يك شهر را هم 

دربر مى گيرند كه مزاياى خاص خودش را دارد.
 اما در شــهرى مانند همدان اين اتفاق ها اگر غيرممكن نباشند به 
غيرممكن نزديك اســت، چون نياز بــه انقالب اقتصادى دارد و 
به نظر من در همدان فعال با توجه به شــرايط حاكم و زيرساختى 

اتفاق نخواهد افتاد.
 درست است كه همدان يك شهر گردشگرى درنظر گرفته شده 
اما توريستى شــدن هم مســتلزم وجود زيرساخت هاى خاص 
خودش اســت تا در كنارش اقتصادهاى ديگر هم شــكل بگيرد 
كــه همه اينها منجر به همان انقالب اقتصادى مى شــود كه قطعا 
روى شــكل شــهر هم تأثير خواهد گذاشــت. به نظر من وجود 
سى  بى دى ها تحت اين شرايط به وجود مى آيد پس صرفا نبايد به 

بلندمرتبه سازى صرفا براى فكر كنيم. 
در نهايت اينكه براى همدان خيلى بيشــتر از اينها نياز به فكر و 

برنامه ريزى داريم.

 چند دهه است كه بلندمرتبه سازى 
در همدان به چالش جدى تبديل شده تا جايى كه 

بسيارى از مردم و حتى كارشناسان نگاهى منفى به آن دارند. 
در 2 دهه اخير حواشــى ســاخت چند برج تجارى و حتى مسكونى 

در همدان چنان باال گرفت كه در مواردى ســاخت آنها تحت فشار افكار 
عمومى با ممانعت هايى مواجه شد و روند تكميل آنها را طوالنى كرد. وجود چنين 

بلندمرتبه هايى در شهر هرچند كه نشان دهنده توسعه است اما ايجاد ترافيك و مشكالت 
ديگر ســبب شد تا همچنان حرف وحديث در رابطه با آنها باال باشد و وقتى صحبت از 

برج ســازى در همدان مى شود ذهن ها با نگاهى منفى به آن سمت برود. حتى شايد همين 
امكان بلندمرتبه سازى در مناطق ممنوعه همدان زمينه اى شد تا پس از آن منفعت طلبان مناطقى 
را براى بلندمرتبه سازى درنظر بگيرند كه هواى همدان را تنگ تر مى كند و كارشناسان را بر 

آن  دارد تا براى ممانعت از تحقق آن تالش كنند.
متخصصان شهرســازى بر اين عقيده هستند كه برج ســازى در همدان بايد با توجه به 
محدوديت براى ساخت وساز از جمله ديدومنظر الوند و بافت تاريخى صورت بگيرد. 

و در صورت ناديده گرفتن برخى ضوابط شهرســازى آسيب هاى جدى به شهر و 
آينده شهر وارد مى شود. 

در وبينارى كه توســط همدان پيام برگزار شد تعدادى از شهرسازان و 
برنامه ريزان شهرى پاســخ هاى خود را پيرامون دو سوال نياز 

همدان به بلندمرتبه سازى و مكان يابى آن بيان كردند 
كه در ادامه مى خوانيم.                         

 با توجه به نقشه همدان محدوديت هاى 
بســيار جــدى در بخش زمين را شــاهد 
هســتيم، نقشــه همدان با اين شــكل و 
مهندســى زيبايى كه دارد در دنيا كم نظير 
اســت اما از نظر توسعه و سطح زمين هم 
منحصربه فرد اســت. زمين هــاى اطراف 
ضلع  كشــاورزى اند  مرغوب  زمين هــاى 
جنوبى آن دامنه كوه الوند اســت و باغات 
دره هايى كه در قســمت جنوبى هســتند 
توســعه ما را شــديداً محدود كرده است. 
ضمــن اينكه در ضلع شــمالى شــهر هم 
مستعد براى كشاورزى وجود دارد هرچند 
كــه در حال حاضر توســعه شــهر در آن 

سمت در حال شكل گيرى است.
 با توجه به اين شرايط در سال هاى گذشته 
نتوانستيم زمين مناسب براى توسعه همدان 
فراهم كنيم كمبود جدى كاربرى هاى شهر 
عمومى شهرى هم نشان دهنده اين موضوع 
اســت و اكنون ما از نظر سرانه هاى فضاى 
عمومى شهر نتوانســته اين حداكثر 40 تا 
45 درصد و ســطوح كاربرى هاى عمومى 
كــه در طرح جامع و تصويــر تفصيلى به 
تدريج مصــوب شــده اند را محقق كنيم 
با كمبــود جــدى زمين مواجه هســتيم 
بلندمرتبه ســازى در همــدان به اين معنى 
كه بتوانــم به اين معنى اســت كه بتوانيم 
از حداقل زمين حداكثر اســتفاده را ببريم 
و زمين هاى بيشــترى را براى كاربرى هاى 
عمومى و فضاهاى تنفســى شهر آزاد كنيم 
اما متأسفانه در اغلب موارد دوستان ما فكر 
مى كنند به جاى اينكه 45 طبقه روى زمين 
بسازيم روى همان زمين و با همان شرايط 
20 طبقه بسازيم مانند برج آرين زاگرس و 
ســعيديه كه در همدان با همين رويكرد و 
تفكر غلط شهرسازى شكل گرفته با توجه 
به اصول علمى و عقاليى بلندمرتبه سازى 
من فكر مى كنم اغلب دوســتان كه در اين 
حوزه كار تخصصى انجــام داده اند با اين 
موضــوع موافقم به خاطر برداشــت هاى 
غلط از بلند مرتبه ســازى بين مســئوالن 
ســرمايه گذاران بســاز بــه فروش هــا و 
ذى نفعــان اين حوزه اســت و گرنه اصل 
بلندمرتبه سازى به منظوره آزادسازى زمين 
بــراى كاربرى هاى عمومى و اســتفاده به 
عنوان تنفس گاه هاى شــهرى فكر مى كنم 

مورد قبول همه دوستان باشد.
■ براى اينكه برج سازى صحيحى در شهر 

صورت بگيرد اولين اقدامى كه بايد انجام 
شــود اين اســت كه فضاها و مناطقى كه 
قابليت بلندمرتبه سازى ندارند يا ممنوعيت 
دارند و يا با ساخت بلندمرتبه سازى در آن 
ممكن است آســيب هاى جدى به فضاى 
شــهرى وارد كند و خسارت هاى غيرقابل 
جبرانى براى شهر به بار بياورد را شناسايى 
كنيم. مثال ساخت برج آريان در آن منطقه 
يــك تصميم ناســنجيده و نامعقول بود و 
ســال هاى سال اين منطقه را با مشكل حاد 
ترافيكى مواجه كرد يا برج سعيديه هم به 
همين شكل آسيب جدى به آن منطقه وارد 
كرده است. در واقع ضوابط به ما مى گويند 
در چه مناطقى اجازه ساخت ساختمان هاى 
بلندمرتبــه را نداريم. اين ضوابط مى تواند 
پايه هاى مختلف داشته باشند كه چشم انداز 
و منظر شهرى مهمترين جنبه هاى آن است 
و قابليت هاى برخوردارى از زيرساخت ها 
و تأسيسات و تجهيزات مورد نياز شهرى 
از جنبه هاى ديگر اين ضوابط است كه اگر 
اينهــا را درنظر بگيريم بــه نظر من بخش 
عمده اى از شــهر از حوزه بلندمرتبه سازى 

خارج مى شود. 
آقاى دكتر سروش به درستى اشاره كردند 
كه مــا در بافت قديمى و تاريخى شــهر 
به هيچ عنوان اجازه دخل و تصرف نداريم. 
اگر ما به همدان به عنوان شهر گردشگرى 
و با چشــم اندازه بلندمدت نگاه كنيم پس 
گردشــگرى فرهنگــى و تاريخى يكى از 
زمينه هاى اقتصادى در شهر همدان است. 
مــا اگر يكى از اين بافت هاى تاريخى و با 
ارزش را كــه بايد حفظ كنيم و تاريخ اين 
كشور و اســتان را به منصه ظهور برسانى 
را تخريــب كنيــم چيزى بــراى ارائه در 

بلندمدت باقى نخواهد ماند.
 بنابرايــن 1- ايــن محــدوده تاريخى و 
بافــت فرهنگى شــهر محدوديــت براى 
 -2 مى شود  محســوب  بلندمرتبه ســازى 
قرابت و نزديكى شهر به قله الوند و سبب 
شــده همدان يكى از منحصر به فردترين 
شــهر هاى دنيــا باشــد به خاطــر همين 
حدفاصل اعتماديه يا پرديس تا چرم سازى 
منطقه اى اســت كه چشم انداز كوه الوند را 
دارد و هر بلندمرتبه سازى در اين محدوده 
باعث مى شــود كه چشــم انداز آن آسيب 
جدى ببيند و نبايد آنجا بلندمرتبه ســازى 
شــود. 3- محدوده هاى ديگرى در شــهر 

وجود دارد كه محدوديت زيرساختى دارند 
و قابليت خدمات رسانى و ايجاد تأسيسات 
و تجهيزات شــهرى، راه هاى مواصالتى و 
خدمات شــهرى ديگر براى اين مناطق و 
جمعيــت بلندمرتبه ســازى ندارند كه اين 
مناطق را هم بايد از منطقه بلندمرتبه سازى 

حذف كنيم.
كار بســيار زيبايى كــه آقــاى البرزنيا به 
خواست شهردارى انجام داده اين است كه 
اين مناطق را مشــخص كرده، اما متأسفانه 
چيزى كه شنيديم اين بود كه در كارگروه 
زيربنايــى مناطقى ماننــد دره مرادبيگ و 
حيدره پشت شهر و... به عنوان مناطق بلند 
مرتبه سازى مطرح شده است كه نمى دانيم 
اين شنيده ها درست است يا خير. اما طبق 
مطالعات ما اين محدوده ها مناطق ممنوعه 
براى بلندمرتبه ســازى محسوب مى شوند 
زيرا در بلندمدت به شــهر آسيب مى زند. 
به نظر من كســى كه ضابطه ارتفاع 9 طبقه 
براى بــر خيابان حــدود 10 مترى به باال 
را ارائــه داده به همان اندازه به اين شــهر 
خيانت كــرده كه دره مرادبيــگ را براى 
بلند مرتبه سازى پيشــنهاد داده است. بايد 
مالحظه كنيم كه بلندمرتبه ســازى در اين 
منطقه به لحاظ چشــم انداز مشكل ايجاد 
مى كند و البته زيرســاخت هاى مناسب از 
جمله شــبكه دسترســى راه ندارد، از نظر 
پدافنــد غيرعامل داراى مشــكالت جدى 
اســت، به مسائل زيســت محيطى آسيب 
مى زند و باغات را به خطر مى اندازد. همه 
اينها يك طرف در آن منطقه قطعات بزرگ 
و مناسب هم براى بلندمرتبه سازى نداريم. 
نمى دانم چند قطعه زمين باالى 1000 متر 
كه زيرســاخت و دسترسى مناسب داشته 
باشــد در اين منطقه وجود دارد اما به نظر 
مى رســد در اين پيشــنهاد به دنبال منافع 
ديگــرى بوده اند. ظاهــرا در اين كارگروه 
مناطق ديگرى هم پيشــنهاد شده اند كه به 
نظرم برايشــان مبناى كارشناســى دقيقى 

وجود ندارد. 
دكتر ســروش در برخى جلسات و ماده 5

كه جلسات طرح جامع را مصوب مى كند 
حضور داشــته ولى تا جايى كه با ايشان و 
بقيه دوســتان صحبت كردم به اين شكل 
بــوده كه اين موضوع در جلســات اصلى 
مطرح شده و بحثى در اين جلسات نشده 

است.
 طبق مصوبه شــوراى عالى شهرسازى و معمارى و 
ضوابط طرح تفصيلى در همدان تا 9 و نيم طبقه اجازه 
احداث بنا به مالكين داده مى شود، كه به عنوان ساختمان 

بلندمرتبه در همدان شناخته مى شود. 
نظريات مختلفى براى بلند مرتبه سازى در همدان وجود 
دارد تعدادى مخالف و تعدادى موافق هستند اما تعداد 

موافقان آن بيشتر است.
بلند مرتبه ســازى در همدان مى تواند توســعه شهرى 
محســوب شود و به حل مشكالت آن كمك كند. ولى 
اينكه بلند مرتبه ســازى در اين شــهر چه شكلى باشد 
و چگونــه بتوانيــم از مزاياى مثبت آن اســتفاده كنيم 
كش وقوس هاى فراوانى دارد و همين ســبب شده در 
سال هاى گذشــته اين موضوع به سرانجام نرسد. البته 
كميســيون ماده 5 همدان اقدام به مصوبات جســته و 
گريخته اى براى ســاختمان هاى تحت عنوان بلندمرتبه 
و برج كرده و چند نمونه هم در همدان ســاخته شده 
اما اين برج ها در واقع همان ســاختمان هاى كوتاه مرتبه 
محسوب مى شوند كه چندطبقه بلندتر هستند. به عنوان 
مثال برج آريان دو ســاختمان 8 طبقه روى هم است و 
هيچكدام از ضوابط و قوانينى كه ســاختمان بلند بايد 
از آن پيروى كند در آن رعايت نشــده است. به همين 
دليل اســت كه تصوير بدى از ساختمان بلند در ذهن 

كارشناســان و مردم همدان ايجاد شــده و آن را 
به نوعى ايجاد مزاحمــت و ترافيك مى دانند كه 
مشكالتى مانند از بين بردن ديد و منظر و تحت 
تأثيرگذاشتن حرايم بافت هاى تاريخى را به دنبال 

دارد.
چنين تصوير بدى از بلند مرتبه سازى در همدان 
نتيجــه مصوبــات و مجوزهاى غيركارشناســى 
و غيراصولــى اســت، در صورتى كــه همانند 
كشورهاى پيشــرفته در ساخت و ساز و شهرسازى بايد 
از راه درســت وارد شويم و به مكان يابى صحيح توجه 
كنيم و ضوابطى را تدوين كنيم كه راه گشا باشند نه اينكه 
مشكالت بيشــترى ايجاد كند؛ و اگر با چنين شرايطى 

پيش برويم بلندمرتبه سازى در همدان خوب است.
■ وقتى در مصوبه وزارتخانه و شوراى عالى ريز شديم 
و روى مطالعات طرح جامع قبلى مطالعه كرديم متوجه 
شديم شوراى عالى در سال 99 اصالح هايى روى ضوابط 
ســال 1397 انجام داده و دريچه اى به روى استان ها باز 
كرده تا بتوانند براى استان خودشان برنامه مناسبى براى 
بلندمرتبه سازى ارائه بدهند. يكى از اين موارد كه خيلى 
مهم اســت اين است كه نبايد در محدوده هايى از شهر 
بلندمرتبه ســازى كنيم و كوركورانــه نقاطى را حذف 
كنيم، بلكه با يك مطالعه دقيق و منســجم هر نقطه از 
شــهر كه قابليت بلندمرتبه سازى دارد را مشخص كنيم 
و هر جايى كه واقعاً نمى شــود را از بلندمرتبه  بسازيم، 
محروم كنيم. ما در شــوراى عالى، ساختمان بلند را به 
عنوان يك ابزار براى حل مشكالت شهر مى شناسيم كه 
در هر نقطه اى مى تواند ســاخته شود. اما بايد ببينيم با 
متراكم سازى چه مشكالتى را مى خواهيم حل كنيم. ما 
بايد در پهنه هايى كه با بلندمرتبه سازى مشكالتشان حل 
مى شود بساختمان بلند بسازيم. دكتر سروش به نكته اى 

اشــاره كردند كه من هم مى خواهم درباره آن صحبت 
كنم؛ الزاماً بايد الگوى سكونت فعلى را از شهرهايمان 
پاك كنيم و يا برگرديم به الگوى سكونت قبلى كه همان 
خانه هــاى وياليى يا باغ ويال و باغات اســت يا اينكه 
از الگويى اســتفاده كنيم كه حداقل كســى كه در يك 
ساختمان زندگى مى كند از نور، هوا و ديدومنظر خوب 
استفاده كند. چه لزومى  دارد كه در يك زمين 200 مترى 
شمالى چند طبقه ســاختمان بسازيم و با نورگير به آن 
نور بدهيم؟ در حال حاضر 60 تا 70 درصد پالك هاى 
شــهر همدان شمالى هستند و نورشان از نورگير تأمين 
مى شود چرا بايد پتانسيل ساختمان سازى را با اين نوع 
از بين ببريم؟ بلكه بايد الگوى سكونت را تغيير بدهيم 
و از آپارتمانى به برج ســازى يا آســمان خراش برويم 
و يكســرى ضوابط براى نور، هوا، تهويه و چشم انداز 
خوب براى ســاخت استفاده كنيم تا زمين هاى بيشترى 

براى ايجاد باغ و باغ ويال آزاد شود.
 نكتــه ديگرى كــه در تحقيقات و بررســى ها به آن 
رسيديم اســتفاده از تكنولوژى اســت. در 20 سال 
آينده ممكن اســت به سيســتم حمل ونقل همگانى 
مانند بى آرتى و قطار شــهرى مجهز شــويم بنابراين 
مانند كشور هاى ديگر كه در فاصله 600 تا 800 مترى 
از ايســتگاه هاى حمل و نقل عمومى بلندمرتبه سازى 
مى كنند تا خدمات را به ســاكنين آنجا بدهند، بياييم 
اين متراكم سازى را در مناطقى انجام بدهيم كه در آن 
توســعه حمل ونقل عمومى انجام پذير باشد يا انجام 

شده باشد.
 حاال ما بايد فرصت را مغتنم بشماريم كه شوراى عالى 
اين امكان را به اســتان ها داده كه خودشان با توجه به 
توانمندى استان و شرايط اقليمى، اقتصادى، اجتماعى، 
جغرافيايى و شناختى كه از شهر خود دارند ضوابط را 

تعيين كنند و بروند به ســمت الگوى سكونت خوب. 
حاال با استفاده از اين ابزار و در راستاى حل مشكالت 
شهر ممكن اســت اين اتفاق در قسمت هاى شمالى و 

شرق و جنوب شرقى شهرمان اتفاق بيفتد.
اخيرا بسيارى از محدوديت هاى جديد كه در شهرمان 
استخراج كرديم نشــان مى دهد كه بلندمرتبه سازى در 
بســيارى از مناطق شــهر، ممنوعه به حساب مى آيد و 
امكان ايجاد توسعه و پيشــنهاد براى بلند مرتبه سازى 
ندارند. و بلندمرتبه ســازى بِر بلوارهاى 30 تا 75 مترى 
آســيب هايى به دنبال دارد و اگر بناهايى در آن ساخته 
شــود و ديدومنظر را از بين ببرد حدود 40 تا 50 سال 
زمان مى برد تــا در آن مناطق تجديد بنا صورت بگيرد 
و در اين ســاكنان آن را از ديدومنظر محروم كرده ايم. 
بــه همين دليل مــا بايــد از همه پهنه ها كه مســتعد 
بلندمرتبه ســازى نيســتند با ديد باز استفاده كنيم و اگر 
واقعا امكان اســتفاده از آنها نيســت صرف نظر كنيم و 

الگوى سكونت آن مناطق را تغيير بدهيم.
به نظر مى رســد بايد در پهنه هايى كه امكان ســاخت 
آپارتمان ها 7 و 8 طبقه داريم بايد ضوابط را به ســمت 
15 و 20 طبقه ببريم و محوطه اطراف آن را براى ايجاد 
فضاى سبز باز بگذاريم و يك فضاى زيستى قابل قبول 

در آن ايجاد كنيم.
به نظر مــن نقاط اولويــت دار براى بلندمرتبه ســازى، 
قســمت هايى از شــرق جنوب شــرقى و شمال شهر 
همدان اســت. در مطالعاتى كه با اســتناد به مصوبات 
انجام داده ايم بايد سرمايه گذارى در بلندمرتبه سازى را 
به سمت شمال شهر مانند بلوارهاى آيت ا... نجفى و امام 
خمينى (ره)، شهرك بهشتى، قسمت هايى از شهرك هاى 
مدنى و بخش هايى از اراضى حدفاصل شهرك مدنى و 

بهشتى ببريم.

  به نظر من بلند مرتبه ســازى نياز جامعه است و مى تواند 
بخشى از مشــكالت همدان را مرتفع كند. اما بايد در مرحله 
اول پهنه هايى كه مناســب بلندمرتبه سازى هستند را مشخص 
كنيم، اين دقيقاً همان چيزى است كه شوراى عالى شهرسازى 
و معمارى از شــهر ها خواســته كه انجام بدهند و جزييات را 

براى آنها ارسال كنند. 
چيزى كه مهم و حياتى تر است ضوابط ساخت ساختمان هاى 
بلندمرتبه در آن پهنه ها اســت. فكر مى كنــم اگر با همكارى 
همه اســاتيد و دوســتان متخصص كه در شهرسازى تجربه 
دارند بتوانيم براى تعيين پهنه هاى مناســب بلندمرتبه سازى به 
جمع بندى برســيم انشاا... مى توانيم با پيش بينى و بررسى هاى 
درســت از بلندمرتبه ســازى در همدان به عنوان يك ظرفيت 

استفاده كنيم.
 در همدان كمبود ســرانه هاى عمومــى وجود دارد و يكى از 
علت هايى كه تملك زمين و ســاخت آن را براى دستگاه هاى 

متولى ســخت كرده مجتمع هاى آپارتمانى و قطعات كوچكى 
اســت كه در دهه هاى اخير سعى كرديم به وسيله آنها شهر را 
توسعه بدهيم. اما اگر بلندمرتبه سازى با ضابطه هايى كه دوستان 
در اين جلســه گفتند با سطح اشتغال هاى مناسب در حد 40 
درصد و با قطعات بزرگ مقياس ساخته شود قطعاً به ما كمك 
مى كند كه تأمين مسكن به اندازه نياز جامعه انجام شود و بقيه 
زمين هاى باقى مانده را بتوانيم براى سرانه هاى عمومى درنظر 

بگيريم، اين كارى ست كه در همدان مغفول مانده است. 
ما در بلندمرتبه هايى كه در يكى دو دهه اخير داشتيم متأسفانه 
تقريباً با ســطح اشــغال هاى باال و حتى صددرصدى بوده كه 
كمكى هم به تأمين ســرانه هاى عمومى و كاهش قيمت زمين 
نكرده اســت اما انشاا... با همكارى دوســتان ضوابط خوب 
را تهيه مى كنيم و راه را براى انجام مصوبه هاى ســليقه اى در 
سال هاى آينده و بلندمرتبه سازى به صورت نقطه اى در همدان 
مى ببنديم. البته يك مقدار مقاومت هايى در بين افكار عمومى 

و بعضى از اساتيد و دوســتان ديده مى شود كه به خاطر نوع 
بلندمرتبه سازى هايى است كه تاكنون در شهر انجام شده است. 
به نظر من همه متخصصان بايد براى شــهر خوب با ضوابط 

خوب همكارى كنند.
■ بــا توجه به اينكــه در طرح جامع براى برج ســازى هنوز به 
جمع بندى نرســيده ايم  از اداره كل راه و شهرسازى درخواست 
كرده ايم كه مشاور طرح اگر ديدگاهى دارد بررسى كرده و آن را 
ارايه بدهد در غير اين صورت شهردارى آماده است كه طرح را 

ارائه بدهد اما هنوز جوابى از دوستان به ما نرسيده است.
 به هر حــال نظرات مختلفى درمورد برج ســازى در همدان 
وجود دارد مطرح هم شده اما هنوز به جمع بندى نرسيده ايم و 

اميدواريم هر چه زودتر به نتيجه برسيم.
همان طور كه دكتر وفايى هم اشــاره كردند ما به جاى اينكه 

به دنبال مناطقى باشيم كه ارتفاع سازى در آن غيرمجاز است 
بايــد نقاط ممنوعه را آزاد كنيم. مانند بافت تاريخى كه كامًال 
ممنوع اســت و كريدور ديد الوند را داريم كه بايد جلويش 
باز باشــد و در اين زمينه همه اتفاق نظر دارند كه نبايد براى 
بلند مرتبه سازى تعيين شــوند. قسمت هايى هم جزو حريم 
دســتگاه ها و ادارات مختلف است كه در شهر همدان بسيار 
زياد اســت اين ها را هم بايد حذف كنيم. بنابراين پهنه هاى 
زيادى براى بلندمرتبه ســازى باقى نمى ماند كه بخواهيم در 
آن اختالف نظر داشــته باشيم. در اين شــرايط كار راحت تر 
مى شــوند كه بعضى از دوســتان به يك جمع بندى رســيده  
و كار شســته رفته اى آمــاده كرده اند كــه مى توانيم آن را به 
مشــاور تحويل بدهيم. پهنه هاى شناسايى شده كه مورد تأييد 
متخصصان شهرسازى است مى تواند در جلسات كارشناسى 
چكش كارى شود و بعد به كميسيون اصلى برود تا نظر نهايى 

داده شود.
 درباره سوالى كه پرسيديد در شرح وظايف طرح جامع تعيين 
پهنه و ضوابط بلندمرتبه ســازى هم بوده و چرا مشــاور طرح 
جامع به آن نپرداخته بايد بگويم كه شهردارى همدان كارفرماى 
طرح نيســت و ما با نامه اى به اداره كل راه و شهرسازى اعالم 
كرديم تا ببينيم مشــاور طرح چقدر روى بلندمرتبه سازى كار 
كرده و مطالعاتش را براى ما بفرســتد منتظريم تا در صورت 

وجود مطالعه براى ما ارسال كنند.

 ضوابط و قوانين و شهرسازى در ايران به يكى 
دو صده اخير برمى گــردد. در دوران پهلوى مردم 
در روســتا زندگى مى كردند و معيشت هم داشتند 
كــه همه اين زمين هــا را اغلب رايگان به دســت 
مى آوردنــد يعنى از پدرانشــان به آنهــا به ارث 
مى رســيد و خودشان مى ســاختند. در اين شرايط 
آنهــا توليد مى كردند شــهر هم بــه آنها خدمات 
مى داد يعنى يك زندگى مســالمت آميز داشــتيم. 
اگــر به عنوان مثــال در چاپار خانه قــدم مى زديد 
مى ديدى اغلب روســتاييان هســتند كه يك قطعه 
كشــاورزى براى تعمير آورده اند. يا كاميون داران 
به روستاييان خدمات مى دادند. با پزشكان خيابان 
بوعلى صحبــت كنيد مى گويند عمــده مراجعان 
روســتاييان بودنــد. مغازه داران اغلــب اميدى به 
درآمد از شــهرى ها نداشتند. آنها وقتى محصوالت 
خود را مى فروختنــد خريدهاى زيادى مى كردند. 
مثال پارچه را مترى نمى خريدند معموال يك توپ 
پارچه چادرى بــراى اعضاى خانواده مى خريدند. 
پس ببينيد در يك اقتصاد درســت و ســالم با هم 
كار مى كردند. اما اگــر از دوره هاى قبلى بگذريم 
و به دوره انقالب اســالمى اشــاره كنيم مى بينيم 
مثال بنياد مسكن يكسرى خدمات مانند آب، برق، 
تلفن و گاز، ســاخت مســكن و خانه بهداشت به 
آنهــا داد اما در رابطه با فرهنگســازى كار خاصى 
نكرد و روســتاييان هنوز خودشــان را «داهاتى» 
مى دانند و مى خواهند بيايند شهر و شهرى بشوند. 
درصورتى كه شهرى بودن هيچ مزيتى به روستايى 
بودن ندارد، ما همه انســانيم. مى خواهم بگويم كه 
يك اتفاقات فرهنگى رخ داد و مســايل اقتصادى 
هم به وجود آمد و بســيارى از روستاييان به شهر 
مهاجــرت كردند و حاشيه نشــينى به وجود آمد يا 
حتى در مواردى روستايى پول هنگفتى آورد و در 
جايى مانند متخصصين اســكان گرفت. در واقع ما 
پول را در روســتا هزينه كرديم اما او به شهر آمد 
و مثال مدرسه در روستا خالى ماند. درحالى كه ما 
در اين مناطق مدرســه مناسبى نداريم. باالى شهر 
همــدان از نظر كاربرى عمومى فقير اســت چون 
زمين در آن مناطق گران اســت و نمى توانيم براى 

ساخت آنها زمين تملك كنيم.
حاال اين شــهر در چنين شــرايطى گير كرده و بايد 
فكرى به حال آن بشــود. اما با اينكه شــهر قاعده و 
قوانين دارد ما اين شــهر را به قطعــات 200 مترى 
تبديل كرديم. شــهرك ها را به قطعات منظم 200 يا 
300 مترى در كنار هم تقســيم كرديم بدن اينكه كار 
خالقانه اى انجام بدهيم. در صورتى كه شــهر بايد 3

قسمت باشد.
1- بافت قديمى اســت كه بايد دست نخورده باقى 
مى ماند. در تمام دنيا مانند اسپانيا، روم، غرب اروپا و 
بسيارى كشورهاى ديگر بافت قديم را حفظ كرده اند، 
آنها حتى ساختمان هاى 300 ساله را مرمت مى كنند، 
يا در آمريكا ساختمان هاى چوبى هيچ كدام تخريب 

نمى شوند بلكه همه مرمت مى شوند و به اين شكل 
بافت قديــم را حفظ مى كنند، كه ما هم بايد اين كار 

را انجام بدهيم.
2- در همدان نياز داشــتيم بعضى مناطق 
وياليى ساخته شــوند، مانند متخصصين، 
استادان و شــهرك هاى مدرس و الوند؛ كه 
در هر كدام از اين مناطق بســته به ســطح 
درآمدى، افرادى كــه تمايل به زندگى در 
خانه هاى وياليى دارند مى توانستند زندگى 
كنند. يعنى كسى كه تمكن مالى بااليى دارد 
در مناطق بهتر و كسى كه تمكن مالى كمتر 
دارد و تمايل به زندگــى در ويال دارد در 

مناطق پايين تر زندگى كند.
بقيــه شــهر همــدان بايــد به ســمت 
بلندمرتبه ســازى مى رفت. منظورم از بلند 

مرتبه سازى ســاختمان هاى باالى 15 طبقه است نه 
10 طبقه. اين در صورتى اســت كه در اســتادان و 
متخصصين كه ساختمان هاى2/5 طبقه ساخته شده 
بود را با تغيير در ضوابط شــان، آنهــا را به 4 تا 7/5
طبقه تغيير داديم كه اين غلط اســت. مصوبه اى در 
شوراى عالى در ســال 97 به تصويب رسيده كه در 
آن اقليم را نديده بود و ســطح اشغال را تا 40 درصد 
ديده بود بدون اينكــه زيرزمين و پاركينگ براى آن 
در نظر بگيرد، اين مصوبه ايراد هاى زيادى داشــت 
كه خوشــبختانه در تاريخ 99/7/21 مصوبه قبلى لغو 
شد. به نظر من آپارتمان سازى اشتباه ترين كارى است 
كه مى تواند در اين شهر شكل بگيرد. چه كسى گفته 
كوچه هاى 8 مترى و 12 مترى و ... مى توانند ارتفاع 
را تعيين كنند؟ گاهى وقتى وارد پهنه اى از كشورهاى 
توسعه يافته مى شــويم و يا تصاوير هوايى كشورى 
را در فضاى مجازى مى بينيم مشخص است كه هيچ 
گونه افت وخيزى در ســاختمان ها نيســت. يعنياگر 
منطقه اى 3 طبقه اســت همه ساختمان ها را 3 طبقه 

ساخته اند.
به نظر من در همدان هم يا بايد مجتمع ســازى شود 
يا منطقه بندى شود و سطح تكنولوژى و مهندسى در 
شهر را باال ببرد. در نتيجه اين اقدام زمين زيادى آزاد 
مى شود. ما وقتى به عقل خود رجوع مى كنيم متوجه 
مى شــويم چرا نبايد از زمين اســتفاده زيادى بكنيم.  
تكنولوژى هايــى در دنيا وجــود دارد كه مى توانند 
ســاختمان هاى 100 طبقه بسازند، اينها شعار نيست 
در كشورهاى ديگر ساخته اند. انسان ها مى توانند در 
ســاختمان هاى 100 طبقه زندگى كنند و در عوض، 
زمينى كه به ازاى آنها باقيمانده را به باغ شــهر تبديل 
كنيم و فضاى آموزشى و ورزشى ايجاد كنيم، مطمئن 
باشيد وقتى با چنين شرايطى برج سازى در شهر شكل 
بگيرد برج هايى ساخته خواهند شد كه اصطالحاً به 
آنها الكچرى مى گوييم كه مى توانند فضاى آموزشى، 
دبستان غيرانتفاعى، فروشگاه و ... داشته باشد و تمام 
خدمات را داخل اين برج به ســاكنان خود بدهد. به 
نظر من اين بهترين روش در جهت كمك به محيط 

زيست است.
پس براى رســيدن به چنين شــهر و تكنولوژى 1- 
ضرورت دارد اشــتباهات گذشته را جبران كنيم.2-
بافت قديمى را حفظ كنيم. 3-زون هاى وياليى ايجاد 

كنيم و از ارتفاع بهره درست ببريم.
■ در رابطه با اينكه بلندمرتبه سازى در مناطقى مانند 
دره مرادبيگ پيشــنهاد شــده يا خير هم بايد بگويم 
كه بنــده عضو كميته فنى كارگروه طرح هســتم و 
در كارگروه اصلى حضور نداشته ام و در كميته فنى 
صحبتى درباره بلند مرتبه سازى در مناطق نشده مشاور 
طرح جامع هم مطالعاتى تحت عنوان بلندمرتبه سازى 
ارائه نداده است و اطالعى از پيشنهادات براى مناطق 

بلندمرتبه سازى ندارم.
اما آقاى البرزنيا به تعداد طبقات در بلندمرتبه ســازى 
و ضوابط آن اشاره كردند. صحبتى كه درمورد تعداد 
طبقات شــده بود 8 طبقه بود اما چون همدان از قبل 
9/5 ارتفــاع نيم طبقه گرفته بود مشــاور طرح هم 
ضوابط را براى همدان همان 9 طبقه ديده است. اما 
اينكه در كدام نقاط 9 طبقه ساخته شود در كميته فنى 
بحثى نشده است به همين دليل شهردارى با مشاور 
ديگرى براى پهنه بندى قرارداد بسته است، البته اين 
در بخشنامه هم آمده كه شهردارى مى تواند مشاوره 
اختصاصى براى اين موضوع در نظر بگيرد. حاال اگر 
در كارگروه اصلى زيربنايى تصميمات ديگرى گرفته 
شده من خبر ندارم اما قاعده بر اين است كه اگر در 
آنجا تصميم مى گيرنــد براى بازنگرى به كميته فنى 
ارجاع مى دهند كه هم مشاور نظر بدهد و هم اعضاى 
كميته فنى درباره آن صحبت كنند. اما اين صحبت هاى 
فقط در حد شنيده است و اگر بخواهند در حيدره و 
دره مرادبيگ بلندمرتبه سازى كنند معنى اش اين است 
كه جاده حيدره را بايــد تعريض كنند كه در نتيجه 
آن باغات حيدره از بين مى رود در دره مرادبيگ هم 
همين طور. اما وقتى مى گوييم بلندمرتبه سازى بر بلوار 
75 مترى انجام شــود ،مى توانيم به نقاط ديگر شهر 

فكر كنيم.
خــط قرمز ما چشــم انداز الوند اســت، يك زمانى 

زمين هاى باالى استاندارى همه 2/5 طبقه بودند يعنى 
وقتى از كنار بلوار عبور مى كرديد ساختمان 2/5 طبقه 
مى ديديم قله الوند هم باالى سرش مى ديديم. بررسى 
كرديم و ديديم ساختمان هاى بيش از 2/5 طبقه در آن 
منطقه الوند را پوشش مى دهد و نمى توانيم برج سازى 
كنيم اما مى توانيم در مناطق ديگرى از شــهر حتى تا 
25 طبقه بسازيم و هيچ اتفاقى هم نيفتد و حتى ديد و 

منظر الوند را هم داشته باشند.
ما تا كنون در الوند از خودمان ابتكارى نداشتيم يك 
محبتى به نام الوند خداوند به ما داده كه هر هزينه اى 
مى خواهيم از آن مى كنيم در اين صورت ما نمى توانيم 
بگوييم مديريت بلديم و يا خالقيت به خرج داده ايم. 
الوند آنقدر سرمايه بزرگى است كه هر چه در كنارش 
بسازيم به بار مى نشــيند، الوند براى همدان درست 

مانند نفت است كه در كشور ما وجود دارد.
شما يك بار به سمت دانشگاه آزاد و ايستگاه راه آهن 
تشريف ببريد و هرچه مى توانيد از شهر دورتر شويد، 
ببينيد الوند از آنجا چقدر زيبا مشــخص اســت در 
آن مناطق فقط قله را نمى بينيم بلكه كل رشــته كوه 
زاگرس را مى بينيم. اما با اين حال در شــهرك مدنى 
سرمايه گذارى نمى كنند و مى گويند برج سازى صرفه 
اقتصــادى ندارد.  و اين به آن دليل اســت كه ما در 
زيرساخت هاى آن منطقه سرمايه گذارى نكرده ايم پس 
سرمايه گذاران تمايل دارند ساختمان ها را در بلوار ارم 
بسازند چون آنجا سرمايه گذارى هاى خوبى كرده ايم 
و خداوند يك ســرى باغات و قله الوند و كوهپايه 

الوند را به عنوان سرمايه در اختيار ما گذاشته است.
 دنيا دارد بيابان ها را آباد مى كند ما هم بايد ياد بگيريم 
كه برويم به جايى كه بى ارزش است ارزش ببخشيم. 
ساليان قبل آمده اند درخواست هتل سازى در ميدان 
ميشــان داده اند البته تاكنون ساخته نشده، اين نشان 
مى دهد ما مى خواهيم هرچه خداونــد به ما داده را 
تخريب كنيم و اين تبحــر و خالقيت را نداريم كه 
جايى كه لم يزرع اســت را آباد كنيم. اگر در شهرك 
مدنى، كنار بلوار نجفى و امام خمينى سرمايه گذارى 
كنيم به آن مى گويند خالقيت و مى توان گفت سرمايه  
گذار را به همدان آورده ايم وگرنه هر كســى تمايل 
دارد در بلوار ارم برج ســازى كند. پيشنهاد من براى 
برج ســازى در همدان شرق، جنوب شرقى و شمال 
همدان و به خصوص در مناطقى كه توسعه نيافته اند، 

است.
 هميشه اين مثال را مى زنم در تهران كه دانشجو بودم 
شهرك غرب تهران در حال شكل گيرى بود آنجا در 
غرب تهران يك تپه ماهور وجود داشــت اين تپه را 
مسطح كردند و بعضى ها در آن ساخت وساز كردند 
كه حتى نشســت هاى نامتقارن پيدا كرد اما در حال 
حاضر شهرك غرب تهران گران ترين نقطه آن است 
آنها يك بار براى هميشه در تپه ماهور هزينه كردند و 

حاال شده شهرك غرب تهران.
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