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همدان در سوگ عمار انقالب
     مراسم بزرگداشت رحلت عالمه 

و     محمدتقى مصباح يزدى (ره)
سالگرد شهادت سپهبد شهيد حاج قاسم سليمانى

نيروهاى مردمى جبهـه انقالب اسالمى

سخنران:سيد محمود نبويان (نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى)
مكان: حسينيه امام خمينى (ره)

زمان: سه شنبه مورخ 1399/10/16  بعد از نماز مغرب و عشاء

كهنوش نقطه اى در نعل اسب كوهستانى

از تخريب صخره ها تا نبود بوم گردى
معاون امور عمرانى استاندارى همدان در بازديد از پروژه هاى منطقه يك شهردارى:

شهردارى همـدان در اجراى پـروژه ها 
رويكرد انسان محـورى دارد
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 با توجه به تجارب چندماه گذشته و البته 
بررســى هاى علمى صورت گرفتــه و اعالم 
دانشگاه علوم پزشكى در اين زمينه، شركت در 
اجتماعات و دورهمى هاى خانوادگى بيشترين 
تأثيرگذارى را بر شيوع ويروس كرونا داشته...
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ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد آغاز شد
رتبه برتر دانشگاه آزاد در توليدات علمى كشور
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آيا اصولگرايان به اجماع مى رسند؟

رقابت حاجى بابايى و قاليباف 
اين بار براى ورود به پاستور
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

سه شنبه  16 دى ماه 1399  شماره 3943

3
مادستـانمادستـان

 madestan@hamedanpayam.com

خبر خبر

3 شهرستان متقاضى ايجاد 
سايت سوم دفن پسماند هستند

 شهرســتان هاى فامنين، رزن و كبودراهنگ براى ايجاد سايت سوم، 
درخواست داده اند و مطالعات آن نيز درحال انجام است؛ اما تا زمانى كه 

در كارگروه استان مصوب نشود، قطعى نيست.
معاون محيط زيست انسانى اداره  كل حفاظت محيط زيست همدان گفت: 
دفن اصولى و بهداشتى پسماند و پيش بينى محل مناسب به منظور اين 
اقدام از موارد قابل توجه در ايجاد شهرهاى عارى از پسماند بوده كه با 
توجه به پيشرفت ها و اصول شهردارى به منظور جلوگيرى از آسيب به 
محيط زيست در دستور كار مديران شهرى و مورد تأكيد محيط زيست 

است.
چندى پيش ايجاد 2 سايت دفن پسماند به منظور دفن زباله هاى استان 
مطرح و مقرر شد در 2 بخش مركز و جنوب استان سايت هايى به اين 

منظور ايجاد شود كه مركز استان و مالير در اين باره پيش بينى شد.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندار همدان آذرماه سال گذشته در 
جلســه كارگروه مديريت پسماند اســتان اظهار كرده بود در موضوع 
مديريت پســماند نياز به تســريع شــهردارى هاى همدان و مالير در 
ســامان دهى سايت هاى دفن پسماند بوده و كار نبايد بيش از اين عقب 

بيفتد.
به گزارش فارس، محمودرضا عراقى تشكيل سازمان مديريت پسماند 
منطقه اى در اســتان را همچنين موجب ســامان دهى مديريت اجراى 

پسماندها در شهردارى ها و دهيارى ها دانسته بود.
معاون محيط زيست انسانى اداره  كل حفاظت محيط زيست همدان نيز 
چندى پيش عنــوان كرده بود كه با توجه به پايان مطالعات ناحيه بندى 
پســماند مالير، كانون هاى آلودگى زيست محيطى كاهش يافته و زباله 
بيش از صد نقطه جنوب اســتان در يك محل دفن مى شــود؛ به منظور 
پيگيرى ايجاد 2 ســايت مذكور با اين مســئول گفت و گــو كرديم تا 

اطالعات بيشترى در اين باره به مردم همدان ارائه دهيم.
سيدعادل عربى درباره پيش بينى 2 منطقه به منظور دفن پسماند در استان 
همدان، اظهار كرد: گزارش ارزيابى و طرح جامع پسماند در بحث ناحيه 
جنوب كه محل متعلق به شهرستان مالير و قرار بر مديريت آن توسط 

شهردارى مالير بوده، تأييد شده است.
وى با بيان اينكه اقدامات نرم افزارى در اين حوزه انجام شــده اســت، 
گفت: زمين مورد نياز تملك و مطالعات انجام شــده به وزارت كشور 
ارجاع شــده است تا پس از بررسى و تصويب، بتوانيم كار عملياتى را 

آغاز كنيم.
معاون محيط زيست انسانى اداره  كل حفاظت محيط زيست همدان بيان 
كرد: در ناحيه شــمال و مركز استان با تولى گرى شهردارى همدان نيز 
محل مــورد نظر با توجه به قديمى و موجود بودن، نياز به مطالعات و 

ارزيابى نداشت و مطالعات طرح جامع در مراحل پايانى است.
وى با بيان اينكه محل دفن پسماند شمال و مركز استان ازلحاظ فيزيكى 
پيشرفت دارد، افزود: بسيارى از شهرها و روستاهاى واقع در اين مناطق 

اكنون پسماندهاى خود را به سمت سايت شهر همدان منتقل مى كنند.
عربى با تأكيد بر اينكه تمام روســتاها و شهرهاى بهار، همدان، اطراف 
آن و رزن پسماند خود را به سايت همدان منتقل مى كنند، تصريح كرد: 
در شهرستان هاى ديگر ازجمله فامنين نيز الزام به ساخت ايستگاه موقت 

پسماند شده كه انتقال پسماندها به سايت همدان را آغاز كنند.
وى با بيان اينكه در ســايت جنوب پيشــرفت نرم افزارى صددرصدى 
داريم، ادامه داد: در ســايت مركزى همدان نيز پيشــرفت فيزيكى قابل 

مالحظه اى داريم، اما مطالعات طرح جامع هنوز نهايى نشده است.
معاون محيط زيســت انســانى اداره  كل حفاظت محيط زيست همدان 
خاطرنشان كرد: هدف از اين اقدام آن بوده كه پسماند به منظور كاهش 
آلودگى ها تنها در 2 نقطه متمركز شده و بازيافت پسماند اقتصادى شود.
عربى با تأكيد بر اينكه تمركز دفن پســماند در 2 سايت موجب جذب 
سرمايه گذار به اين حوزه خواهد شد، اظهار كرد: با اين اقدام سرمايه گذار 

نيز مى تواند پسماند را مديريت كند.
وى با بيان آنكه مطالعات طرح جامع در اين بخش نبايد تا بيش از پايان 
سال به طول بينجامد، گفت: با پايان مطالعات طرح به وزارت كشور براى 
تأييد ارســال مى شود و قبول داريم كه كار مطالعات تاحدودى طوالنى 
شده است. معاون محيط زيست انسانى اداره  كل حفاظت محيط زيست 
همدان بيان كرد: به طور حتم نمى توان گفت با ايجاد اين 2 سايت مشكل 
دفن پســماند در استان حل مى شود، اما هدف اين است كه پسماند در 

گوشه گوشه استان جمع آورى و در 2 نقطه به طور متمركز دفن شود.
وى با بيان اينكه ممكن است در بحث ايستگاه هاى انتقال پسماند مشكل 
داشته باشيم، افزود: قطعاً با مشكالتى در نحوه اجرا مواجه خواهيم شد، 

اما قاعدتاً وضعيت بهتر خواهد شد.
عربى با اشاره به درخواست شهرستان هاى فامنين، رزن و كبودراهنگ 
براى ايجاد سايت سوم، تصريح كرد: مطالعات آن نيز درحال انجام است، 
اما تا زمانى كه در كارگروه اســتان مصوب نشــود، قطعى نيست؛ البته 
اين پيشنهاد وجود دارد. معاون محيط زيست انسانى اداره  كل حفاظت 
محيط زيست همدان خاطرنشــان كرد: خروجى پسماند روزانه استان 
يك هزار و 200 تا يك هزار و 300 تُن اســت كه حجم عمده در ناحيه 

مركز و شمال و حجم كمتر از ناحيه جنوب استان است.
ايجاد 2 ســايت دفن پســماند در جنوب اســتان و مركز با پوشــش 
منطقه شمال و مركز اســتان قطعى شده و در سايت جنوب، پيشرفت 
صددرصدى نرم افزارى و در ســايت مركزى پيشــرفت فيزيكى قابل 
مالحظه اى محقق شده، اما مطالعات طرح جامع هنوز نهايى نشده است؛ 
اما شهرستان ها ملزم به ايجاد ايستگاه هاى موقت جمع آورى پسماند و 
انتقال به ســايت مركزى شــده اند كه بايد منتظر ماند و ديد اين مهم تا 
چه ميزان عملياتى مى شــود، زيرا معاون محيط زيست انسانى اداره  كل 
حفاظت محيط زيســت همدان عنوان كرده كه ممكن اســت در بحث 
ايستگاه هاى انتقال پسماند مشكل داشته باشيم و قطعاً با مشكالتى در 

نحوه اجرا مواجه خواهيم شد.
اما 3 شهرســتان فامنين، رزن و كبودراهنگ متقاضى ايجاد سايت سوم 
هســتند كه مطالعات آن نيز درحال انجام اســت؛ البته تا زمانى كه در 

كارگروه استان مصوب نشود، قطعى نيست.

بهار در وضعيت زرد قرار دارد
 شهرســتان بهار پس از موج ســوم كرونا بــا مديريت مطلوب و 
همكارى مردم جزو نخستين شهرستان هاى استان بود كه از وضعيت 

نارنجى به زرد تغيير يافت.
احسان قنبرى فرماندار شهرســتان بهار درباره وضعيت شهرستان در 
زمينه ويروس كرونا در جلســه كارگروه تخصصى سالمت و امنيت 
غذايى بهــار، افزود: با توجه بــه انجام برنامه گام چهــارم مبارزه با 
كوويد-19 و طرح شــهيد حاج قاسم ســليمانى، از مردم درخواست 

داريم با عوامل اجراى اين برنامه همكارى داشته باشند.
 مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان بهار نيز ضمن تشكر همراهى 
مردم در عبور از موج ســوم ويروس كرونا اظهار كرد: حفظ وضعيت 
موجــود در كاهش ابتال و موارد مثبت ويروس كرونا بســيار مهم و 
ســخت است و از مردم در خواست داريم همچنان نسبت به مراعات 
پروتكل هاى بهداشتى، استفاده از ماسك و پرهيز از دورهمى ها اقدام 

كنند. 
به گزارش ايســنا، محمد به نشــان از اجراى طرح شهيد حاج قاسم 
سليمانى با كمك نيروهاى بســيجى، هالل احمر و داوطلبان مردمى 
خبر داد و تأكيد كرد: درصورت عادى انگارى وضعيت از سوى مردم 
و رعايت نكردن مسائل بهداشــتى دوباره شاهد رشد ويروس كرونا 

خواهيم بود. 
وى خاطرنشــان كرد: با اجراى طرح شهيد سليمانى تست كرونا در 
كليه مراكز جامع خدمات ســالمت شهرى و روستايى شهرستان بهار 

انجام مى گيرد.
رئيس مركز بهداشــت بهار نيز در اين جلســه به تشــريح وضعيت 
ويروس كرونا در شهرســتان پرداخت و در تصريح گام چهارم مبارزه 
با كوويد-19 گفت: با اجراى طرح شــهيد حاج قاســم سليمانى 55
تيم رهگيــرى، 6 تيم مراقبت، 14 تيم نظارتــى و 90 تيم حمايتى با 
فعاليت گسترده پزشــكان خانواده، كارشناسان مراكز خدمات جامع 
ســالمت، بهورزان، مراقبين سالمت، نيروهاى بسيجى، هالل احمر و 
داوطلبان مردمى در سطح شهرستان سازماندهى شده اند و به مبارزه با 

كروناويروس مى پردازند.

افتتاح 14خانه هالل در روستاهاى مالير
 باحضور مديران ارشــد استانى و شهرســتانى، 14خانه هالل همزمان در روستاهاى 

شهرستان مالير افتتاح و آغاز به كار كردند.
مديرعامل اين جمعيت با اشــاره به اينكه خانه هالل شــهر اسالم شهر آق گل و روستاى 
حســين آباد شاملو ازجمله خانه هاى افتتاح شده هستند، اظهار كرد: اين خانه ها با حضور 
حجت السالم والمسلمين احد آزاديخواه نماينده مردم مالير و جمعى از مديران شهرستان 

مالير راه اندازى شدند.
به گزارش روابط عمومى جمعيت هالل احمر استان ، على سنجربيگى با بيان اينكه با آغاز 
بــه كار خانه هاى هالل، مردم در كالس آموزش هاى خودامدادى، مخاطرات و كمك هاى 
اوليه شــركت مى نمايند و راه اندازى خانه هالل در اين روستاها به جوانان و اهالى انگيزه 

مى دهد تا آمادگى خود را حفظ كرده و با گذراندن دوره هاى مربوطه براى انجام اقدامات 
پيشگيرانه و پاسخگويى در زمان حوادث، مشاركت فعال داشته باشند.

وى خاطرنشــان كرد: خانه هالل روســتاهاى حسين آباد شــاملو و ننج، كسب، الفاوت، 
حاجى آباد، قشــالق دهنو، دهنو، على آباد دمق، منگاوى، ينگى كند، نصرت آباد، بوربور، 

كمرى و زمان آباد افتتاح و آغاز بكار كردند.
 وى هدف از تشكيل خانه هاى هالل توسعه خدمات داوطلبانه و تاب آوري جوامع محلي، 
آموزش تمام اهالى با رده هاى ســنى مختلف و ايجاد آمادگى جهت پاسخگويى مناسب 
در زمان وقوع حوادث و بحران ها دانســت و اظهار اميدوارى كرد: نيروهاى آموزش ديده 
امدادى به عنوان بازوان توانمند جمعيت هالل احمراســتان و نخستين نجاتگرانى كه در 
محل حادثه حضور پيدا مى كنند بايد ضمن افزايش ســطح آگاهى امدادى اهالى نسبت به 

خدمات رسانى در زمان وقوع حوادث و بحران ها مفيد واقع شوند.
ســنجربيگى از آمادگى جمعيت هالل احمر براي آموزش تمامي جوانان عضو خانه هاي 
هالل خبرداد و گفت: افتتاح خانه هالل در روستاهاى شهرستان مالير و شركت مردم در 
كالس هاى امدادى و باال رفتن آگاهى آنها، مى تواند در تاب آوري روســتاها ي شهرستان 

مالير و خودامدادى اهالى مؤثر واقع شوند.
شايان ذكر اســت افتتاح خانه هاى هالل با حضور مديرعامل جمعيت هالل احمر استان 
همدان، حجت السالم والمسلمين احد آزاديخواه نماينده مردم مالير و جمعى از مسئوالن 
استانى و شهرســتانى، پرســنل، نجاتگران، داوطلبان و جوانان جمعيت هالل احمر اين 
شهرستان و استقبال اهالى روســتاهاى مذكور انجام گرفت و اين خانه هاى هالل به طور 

رسمى آغاز به كار كردند.

با تشــكيل كميته  شهرســتان:  گروه   
اضطرار آلودگى هوا در دى ماه سال گذشته 
و به دنبال مصوبات آن، اين انتظار مى رفت 
كه در يك سال گذشته با اجراى مصوبات 
كميته كه حلقه اصلى آن اســتفاده نيروگاه 
شهيد مفتح از سوخت گاز به جاى مازوت 
بود تا حدودى جلوى هواى ناسالم گرفته 

شود. 
به گفته برخى از مســئوالن، به دليل شرايط 
تحريم اين مهم تاكنون محقق نشده است. 
بر اين اساس در ســومين جلسه كارگروه 
كاهــش آلودگى هواى اســتان با موضوع 
وضعيت آاليندگى نيروگاه حرارتى شــهيد 
مفتــح و راهكارهــاى كاهــش آن كه در 
محل فرماندارى فامنين برگزار شد، معاون 
هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى گفت: 
بــراى كاهش آلودگى هوا نيروگاه شــهيد 
مفتح حتى االمكان از ســوخت گاز استفاده 
كند، اســتفاده از ســوخت مــازوت را به 
حداقل برســاند و تنها در مواقع اضطرارى 

آن را جايگزين گاز كند.
فرهــاد فرزانه ادامه داد: تداوم توليد انرژى 
برق و كاهش ميزان آاليندگى از ضروريات 

است.
وى افزود: اســتفاده از ســوخت مازوت 
توســط نيروگاه به صورت مستمر در بازه 

زمانى 6 ماهه دوم ســالجارى تا اسفندماه 
مشــروط بــه رعايت مالحظات زيســت 
محيطى و ارائــه طرح و برنامه فنى كاهش 
آلودگى هوا و استفاده از تجهيزات مناسب 
باشد، همچنين استفاده از مازوت در قالب 
برنامــه زمانبندى و نيز بررســى و مطالعه 
كميت و كيفيت آلودگى باشــد و مدلينگ 
انتشــار آن از سوى مديريت نيروگاه انجام 

پذيرد.
فرزانه خاطرنشــان كرد: در روزهاى آلوده 
و شــرايط پايدار هوا تأميــن گاز نيروگاه 
در حد توان حداكثرى توســط شركت گاز 

انجام پذيرد.
فرماندار فامنين نيز در اين جلســه درباره 
پلمب 27 حلقه چاه ه آب و استفاده نكردن 
از آن در خنك كردن نيروگاه تشكر كرد و 

گفت: يكى از امتيازات روســتا هواى پاك 
اســت، ولى وقتى آلودگى هوا وجود دارد 
اهالــى نمى توانند از زندگــى در آن لذت 

ببرند.
ســيدمجيد شــماعى ادامه داد: روستاهاى 
فيض آباد و نگارخاتون با 5 هزار جمعيت و 
شهرستان فامنين در معرض آلودگى ناشى 

از سوخت نيروگاه شهيد مفتح هستند. 

و  رفت  الين  جداسازى   
با  اسدآباد  گردنه  برگشــت 
نصب نيوجرســى آغاز شده 

است.
فرماندار شهرســتان اسدآباد 
در حاشــيه بازديد از گردنه 
اينكه  اشــاره به  با  اسدآباد، 
و  رخ  بــه  رخ  تصادفــات 
انحراف به چپ از بيشترين 

علل تصادفات در گردنه شهر اسدآباد به شمار 
مــى رود، اظهار كــرد: از امروز جداســازى 
الين رفت و برگشــت گردنه با نيوجرســى 
از راهدارخانه به ســمت همدان به طول 15 
كيلومتر آغاز شده و تا پايان خردادماه 1400 

به بهره بردارى مى رسد.
ســعيد كتابى با بيــان اينكه بــا پايان نصب 
نيوجرسى ها روشــنايى ها بر روى نيوجرسى 
نصب و ايمن سازى گردنه كامل خواهد شد، 
افزود: در راســتاى اجراى طــرح 2 پيمانكار 
برنده شــده اند كه يكــى از پيمانكاران براى 
جداســازى اليــن رفت و برگشــت نصب 
نيوجرســى و ديگــرى نصب روشــنايى را 

برعهده دارند.
وى همچنيــن از مرتفــع شــدن مشــكل 
روشنايى گردنه اســدآباد خبر داد و گفت: 
دو فقره ســرقت كابــل در گردنه موجب 
پايه هاى بــرق گردنه  از  برخى  خاموشــى 
شــده بود كه بــا توجه به حســاس بودن 
گردنه و بــا توجه به ضرورت ايمنى محور 
و  خاموشى ها  مشــكل  الزم  پيگيرى هاى  با 
روشــنايى گردنه مرتفع شــده و در بحث 

هم اكنون  گردنه  روشــنايى 
ندارد. وجود  مشكلى 

كتابى در ادامه با اشــاره به 
نقش مؤثــر افتتاح كنارگذر 
شهرســتان در كاهــش بار 
ترافيك و كاهش تصادفات، 
گفــت: درحال حاضــر اين 
مراحل  در  ســاله   11 طرح 
دارد  قــرار  خــود  پايانــى 
و تنهــا اتصال ورودى شــهر بــه كمربندى، 
تابلوها، خط كشــى و ايمنى طرح باقى مانده 
كه هم اكنون توســط پيمانكار طرح در دست 

اجراست.
كتابى از افتتاح پروژه ملى كنارگذر اســدآباد 
در خردادمــاه 1400 خبــر داد و افزود: اين 
طــرح به عنوان يكى از بزرگ ترين پروژه هاى 
ملى اســدآباد، در سال 89 آغاز شد و تاكنون 
براى اين پروژه 23 ميليارد تومان هزينه شده 
و براى پايان كامل طرح به اعتبارى افزون بر 

30 ميليارد تومان نياز خواهد بود.
فرماندار اســدآباد در پايان خاطرنشان كرد: 
نماينده مردم اســدآباد در مجلس شــوراى 
اســالمى طى جلســه اى با رئيس ســازمان 
راهدارى كشــور پيگير افتتاح و بهره بردارى 

هرچه سريع تر اين طرح ملى است.
بــه گــزارش روابــط عمومــى فرماندارى 
شهرســتان اســدآباد، پروژه ملــى كنار گذر 
اســدآباد در مجموع به طول 14 كيلومتر در 
2 فاز بــا 4 خط درحال ايجاد بــوده كه فاز 
يك كنارگذر به طــول ده كيلومتر و فاز دوم 

تقاطع هاى راه به طول 4 كيلومتر است.

گاز نداريم مازوت مى سوزانيم 
■ فرزانه: نيروگاه  مفتح از سوخت گاز استفاده كند

■ فرماندار فامنين: هواى روستاها هم مصون نمانده است 

جداسازى الين رفت و برگشت 
گردنه پرخطر اسدآباد

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

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

برابر رأي شماره 139960326007001027 مورخه 1399/08/26 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى يزدان جعفريان فرزند عبدالرضا به شماره شناسنامه 
10266 صادره از اسالم آباد غرب در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعيانى يك باب ساختمان كلنگى 
به مســاحت416/67 مترمربع پالك 11090 فرعى قسمتى از پالك شماره 374 فرعى از 139 اصلى 
واقع در بهار بخش چهار همدان خريدارى مع الواســطه از مالك رســمى آقاى على فرزند حسن 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
درصورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 431)
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/10/01

تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/10/16
هادى يونسى عطوف 
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار
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آگهي حصر وراثت
خانم آرزو ابراهيم پور داراى شــماره شناســنامه 215 به شرح دادخواست به كالسه 607/99ش112ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نبى اله 
ابراهيم پور به شماره شناســنامه 3831 در تاريخ 1399/04/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به: 1-عميد ابراهيم پور فرزند نبى اله به شماره 
شناســنامه 12005 متولد1358/03/01 فرزند متوفى، 2-ايرج ابراهيم پور فرزند نبى اله به شماره شناســنامه 9837 متولد1347/01/01 فرزند متوفى، 3-حميد ابراهيم پور فرزند نبى اله به شماره 
شناســنامه 1347 متولد1366/08/26 فرزند متوفى، 4-اعظم ابراهيم پور فرزند نبى اله به شــماره شناسنامه 9838 متولد1348/01/01 فرزند متوفى، 5-مهناز ابراهيم پور فرزند نبى اله به شماره 
شناسنامه 14 متولد1355/02/01 فرزند متوفى، 6-حداد ابراهيم پور فرزند نبى اله به شماره شناسنامه 8571 متولد1344/12/25 فرزند متوفى، 7-آرزو ابراهيم پور فرزند نبى اله به شماره شناسنامه 
215 متولد1362/05/29 فرزند متوفى، 8-آزاده ابراهيم پور فرزند نبى اله به شــماره شناســنامه 211 متولد1363/05/10 فرزند متوفى، 9-اميد ابراهيم پور فرزند نبى اله به شماره شناسنامه 768 
متولد1365/06/30 فرزند متوفى، 10-تورج ابراهيم پور فرزند نبى اله به شــماره شناسنامه 1038 متولد1352/06/20 فرزند متوفى، 11-ناهيد نوروزى فراهانى فرزند قدرت اله  به شماره شناسنامه 
5962 متولد1333/07/01 همسر متوفى، 12- بهنام ابراهيم پور فرزند نبى اله به شماره شناسنامه 13 متولد 1355/02/01 فرزند متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك 

نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 478)
قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

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

برابر رأي شــماره 139960326009000475 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فامنين تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى شركت سهامى برق منطقه اى باختر به شناسه ملى 10780045800 يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن محل پست برق به مساحت 6491/49 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 
99 اصلي واقع در شهر فامنين اراضى ماماهان خريداري با واسطه از مالكين رسمي آقايان سيدحمزه حسينى و عليميرزا باقرى و على آقا كرمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 292)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/01

رضا بيات - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فامنين
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برزخ 10 پروژه ورزشى نيمه تمام نهاوند و 
قدمتى بيش از 3 دولت

 نهاوندـ معصومــه كمالوند- خبرنگار همدان پيام: اگرچه ســايه 
ســنگين ويروس كرونا در كشــور، شوك نخســت را متوجه اماكن 
ورزشى كرد و تعطيلى آنها در طوالنى مدت سبب تعطيل شدن ورزش 
در شهرستان هم شــد، اما اين توجيه خوبى براى رها كردن مديريت 

ورزش در نهاوند نيست.
فرصتى كه مى شــد براى تعيين تكليف پروژه هاى ورزشى شهرستان 

از آن كمك گرفت.
پروژه هايى كه پايان هر دولت شــوكى به آن وارد مى شود و مجدد در 

برزخ اعتبارات سنگين و تخصيص نيافته بالتكليف مى مانند.
از طرفى هــم انتظار مى رفت با تغيير مديــر ورزش بنا به وعده ها و 
غوغاهاى انتصاب، حداقل خيرى به حال و روز اين پروژه ها برسد كه 

در آن هم اتفاقى رخ نداد.
ده پروژه نميه كاره ورزشــى در نهاوند وجود دارد كه براى پايان اين 
پروژه ها ســال گذشــته رقمى بيش از 16 ميليارد تومان نياز به اعتبار 
بود و حاال به يقين اين رقم به بيش از اين هزينه افزايش يافته است و 
اين تنها خاصيت طوالنى شــدن اجرا و پايان پروژه هاى نيمه تمام در 
شهرستان است. اين ده پروژه ورزشى نيمه  تمام كه برخى از آنها تقريبا 
از زمان دولت نهم كلنگ زنى شده است و ميانگين سنى اجراى آنها از 
13 تا 9 سال است درحال حاضر با پيشرفت فيزيكى بيش از 60 تا 70

درصد بالتكليف است.
در پايان دولت نهم طرحى به نام مهرماندگار مطرح شد تا بلكه دولت 
با در اولويت قرار دادن پروژه هاى مهم و با پيشــرفت فيزيكى باال، تا 
پايان عمر خدمت خود، آنها را به پايان برســاند و تحويل مردم بدهد 
امــا اگرچه برخى از اين پروژه ها در شهرســتان در قالب همين طرح 
قرار گرفتند اما با مهرماندگار هم فرجى حاصل نشد و اين پروژه ها با 

گذشت 3 دولت همچنان به نام نيمه تمام، انس گرفته و سر مى كنند.
12 سال از كلنگ زنى استخر بانوان نهاوند گذشت

براســاس آنچه از وضعيت پروژه هاى نهاوند جمع بندى شده استخر 
بانوان نهاوند ســال 86 كلنگ زنى شده و امسال وارد دوازدهمين سال 

شده است اما هنوز ناتمام است..
 قدمت 10 ساله چمن فيروزان گيان برزول

 زمين چمن فيروزان نهاوند با 2 هزار و 900 مترمربع مســاحت و با 
پيش بينى تأمين اعتبار از محل اعتبارات استانى سال 1390 كلنگ زنى 
شــده اســت. همچنين زمين چمن گيان با 8 هــزار و 400 مترمربع 
مساحت در سال 90 كلنگ زنى شده و از 60 درصد پيشرفت فيزيكى 
برخوردار اســت. چمن برزول و سالن باســتانى دهفول و خوابگاه 
ورزشــى نهاوند نيز در سال 1390 كلنگ زنى شده و عمليات اجرايى 

آن آغاز شده است.
 لبه قيچى افتتاح در حاشيه سالن باستانى 

 ســالن باســتانى نهاوند با هزار و 500 مترمربع مساحت در سال 89
كلنگ زنى شده اســت، اين پروژه امسال به آستانه افتتاح رسيد و كار 
آن هم تمام شده است اما برخى امكانات خدماتى نيمه كاره و حواشى 

مانع افتتاح آن شده است.
 ضرورت تعيين تكليف شدن پروژه هاى ورزشى

به نظر مى رســد با توجه به ميانگين قابل قبول پيشــرفت پروژه هاى 
ورزشــى پرقدمت شهرستان، بشــود تا پايان دولت، هرچند فرصت 
خاصى هم نمانده اســت، اما اين پروژه ها را تعيين تكليف زيرا عمر 
مفيد بناى برخى از اين پروژه ها شايد تأكيدى بر اهميت تعيين تكليف 
و يا پايان آنها باشد و بيش از اين نبايد اجازه هدررفت اين سرمايه ها 

را داد.
زيرا هرچه بر عمر اجرايى اين پروژه ها افزوده شــود، به يقين به هزينه 
و اعتبارات بيشــترى براى پايان آن نياز اســت و حاال هر دولتى كه 
باشد مهم اعتباراتى است كه مى تواند در ايجاد يا تقويت فرصت هاى 

جديد، هزينه شود.
 سفر مدير ورزش استان در غياب رسانه ها

جمعه هفته گذشــته مديركل نهاوندى اداره ورزش اســتان به بازديد 
از پروژه هاى ورزشــى شهرســتان و ديدار با فرماندار و نماينده اين 
شهرســتان آمد، سفرى كه با ضعف اطالع رســانى اداره متولى بدون 
حضور رسانه ها انجام شد. حميد سيفى كه چند ماهى از آغاز فعاليت 
وى در ســمت مديركلى ورزش اســتان مى گذرد، توقع ورزشكاران 
نهاونــدى را نســبت بــه موقعيت ورزشــى شهرســتان و نيازها و 

ضرورت هاى محتاج توجه، بيشتر كرده است.
7 ميليارد براى استخر طالقانى

 در اين ديدار نماينده نهاوند در مجلس از جذب 7 ميليارد تومان اعتبار 
ويژه اســتخر شهرك طالقانى و زمين چمن استاديوم شهيد سليمانيان 

نهاوند خبر داد.
2 ميليارد براى احياى چمن سليمانيان

عليرضا شــهبازى همچنين با توجه به ضــرورت احياى زمين چمن 
استاديوم شهيد فرزاد ســليمانيان، گفت: مبلغ 2 ميليارد تومان از اين 
اعتبار براى آن درنظر گرفته شده است تا بتوانيم بخشى از دغدغه هاى 

ورزشكاران و فوتباليستان جوان شهرستان را رفع كنيم.
استخر شــهرك طالقانى يكى ديگر از پروژه هاى نيمه كاره شهرستان 
اســت كه مبلغ 5 ميليارد تومان براى آن اختصاص داده شــده است 
و انتظار مى رود پيمانكار پروژه نســبت به جذب اعتبار تا پايان سال 

مالى اقدام كند.

بايد در تدوين استاندارد هاى پولشويى
 حضور داشته باشيم

 بهترين اتفاق اين است كه ما نقش مؤثرى در تدوين استانداردها و رژيم هاى 
حقوقى كه در زمينه پولشويى و مسائل مربوط به آن مطرح است، حضور داشته 
باشــيم.  به گزارش ايلنا، سخنگوى وزارت امور خارجه كشورمان در نشست 
خبرى اظهاركرد: مقامات بانك مركزى بايد توضيح بدهند كه نپيوستن ايران به 
FATF چه مسائل و مشكالتى را براى انجام تبادالت بانكى ايجاد كرده است. 
البته اين مشكالت درحال حاضر به دليل موضوع تحريم ها كمرنگ تر است و اگر 
تحريم ها برداشته شود نپيوستن به اين روند روزانه بانك هاى ما را اذيت مى كند.
ســعيد خطيب زاده گفت: بايد اين موضوع در بسترى آرام، حقوقى در مجمع 
تشخيص مصلحت نظام به پيش برود و اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام 

در ارتباط با آن با توجه به منافع و مصالح كشور تصميم گيرى كنند.

دروس عملى دانشگاه ها 
به صورت حضورى تدريس شود

 سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت كه اين كميسيون در 
نامه اى به وزراى علوم و بهداشت تأكيد كرده كه بايد واحدهاى عملى دروس 
دانشــگاهى به صورت حضورى برگزار شــود و آموزش مجازى اين درس ها 
معنايى ندارد. حجت االســالم احمدحسين فالحى در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: كميسيون آموزش و تحقيقات نامه اى به وزراى علوم و بهداشت در مورد 
آموزش مجازى در برخى رشــته ها با دروس عملى فرستاده كه درحال حاضر 
به صــورت آنالين صورت مى گيــرد. نماينده مردم همــدان و فامنين توضيح 
داد: رشــته هاى فيزيك، علوم پزشكى و همچنين دانشگاه فنى وحرفه اى داراى 
دروسى اســت كه بايد دانشجو به صورت عملى آن را ياد بگيرد و تدريس آن 

هم عملى باشد. معنايى ندارد كه اين آموزش ها به صورت مجازى انجام شود.

منعى براى حضور زنان 
در انتخابات رياست جمهورى وجود ندارد

 اصطالح رجال در قانون انتخابات رياســت جمهورى جنبه جنسيتى ندارد و 
به صورت كلى در قانون تعريف شده است. به گزارش ايرنا، سخنگوى كميسيون 
شوراها و امورداخلى مجلس با بيان اينكه اصطالح رجال سياسى كلى و بدون جنبه 
جنسيتى است، گفت: معيارهاى رجال مذهبى و سياسى در جريان بررسى اين طرح 
در مجلس بررسى و به تصويب رسيده است. تفسير اين معيارها با شوراى نگهبان 
طبق اصل 115 قانون اساســى است و ما در طرح اصالح قانون انتخابات رياست 
جمهورى مبتنى بر تفسير شــوراى نگهبان، معيارها را تعريف كرديم.محمدصالح 
جوكار افزود: شــوراى نگهبان در جريان بررســى صالحيت داوطلبان انتخابات، 
صالحيت افراد را طبق معيارهاى رجال سياسى، مذهبى، مدير، مدبر و ساير شروط 

عمومى و اختصاصى بدون در نظر گرفتن جنسيت بايد بررسى كند.

اصالحيه برگزارى مجمع عمومى عادى ساليانه(به صورت الكترونيكى و حضورى حداكثر 15 نفر) 

 دعوت كننده مجمع - هيأت مديره شركت سرمايه گذارى استان همدان

پيرو آگهى منتشره در روزنامه جمهورى اسالمى روز يكشنبه مورخ 7 دى 1399 
شركت سرمايه گذارى استان همدان شماره ثبت 6689 و 

شماره ملى 10820067317 (سهامى عام)
مجمع عمومى عادى ساليانه شركت سرمايه گذارى استان همدان در ساعت 13 روز 

سه شنبه مورخ 99/10/30 به صورت الكترونيكى به آدرس:
http://Dima.CSDIRAN.ir و حضورى در محل: همدان- بلوار بعثت- مجموعه 

ورزشى فرهنگى آبياران تاالر آب برگزار مى گردد.
ــره مى تواننــد در ســامانه ســتان  متقاضيــان داوطلــب عضويــت در هيــأت مدي
بــه آدرس setan.seo.ir ثبــت نــام و مــدارك الزم جهــت پيگيرى هــاى بعــدى 
ــركت  ــن ش ــه اي ــام ب ــت ثبت ن ــتقيماً جه ــا مس ــه و ي ــركت ارائ ــن ش ــه اي را ب
بــه آدرس: همــدان- خيابــان شــهيدان ديبــاج (هنرســتان)- باالتــر از خيابــان 

ياســمن- پــالك 39 مراجعــه نماينــد. 
دستور جلسه:

1-گزارش عملكرد هيأت مديره درخصوص سال مالى منتهى به 1399/06/31
ــى  ــال مال ــرد س ــوص عملك ــى در خص ــازرس قانون ــى و ب ــزارش حسابرس 2-گ

ــه 1399/06/31 ــى ب منته
ــراى تقســيم ســود  3-بررســى و تصويــب صورت هــاى مالــى و تصميم گيــرى ب

ســال منتهــى بــه 1399/06/31
4-انتخاب حسابرس و بازرس قانونى شركت براى سال مالى منتهى به 1400/06/31 

و تعيين حق الزحمه 
5-تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى رسمى شركت 

6-تعيين پاداش هيأت مديره براى عملكرد سال مالى منتهى به 1399/06/31
به  منتهى  مالى  سال  در  مديره  هيأت  غيرموظف  اعضاى  حضور  حق  7-تعيين 

1400/06/31
8-انتخاب اعضاى هيأت مديره 

9-ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى عادى مى باشد.
10-اطالعات تكميلى در سايت www.codal.ir قرار دارد.

محل  در  حضورى  و  الكترونيكى  صورت  به  جلسه  در  حضور  برگ  دريافت  11-نحوه 
شركت به آدرس قيد شده 

مقدور  نفر   15 از  بيش  حضور  امكان  كرونا  با  مبارزه  ملى  ستاد  مصوبات  12-برابر 
نمى باشد.

اصالحيه آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده 
به صورت الكترونيكى و حضورى حداكثر 15 نفر

شركت سرمايه گذارى استان همدان شماره ثبت 6689 و شماره ملى 
10820067317 (سهامى عام) 

 دعوت كننده مجمع - هيأت مديره شركت سرمايه گذارى استان همدان

مجمع عمومى فوق العاده شركت سرمايه گذارى استان همدان در ساعت 14 روز 
سه شنبه مورخ 99/10/30 به صورت الكترونيكى به آدرس:

بعثت-  بلوار  همدان-  محل:  در  حضورى  و   http://Dima.CSDIRAN.ir
مجموعه ورزشى فرهنگى آبياران تاالر آب برگزار مى گردد. از كليه سهامداران 
يا نماينده قانونى دعوت مى شود جهت اتخاذ تصميمات نسبت به موضوعات زير 

در اين جلسه شركت نمايند.
- نحوه دريافت برگ حضور در جلسه به صورت الكترونيكى و حضورى در محل 

به آدرس قيد شده 
مقدور  نفر  از 15  بيش  حضور  امكان  كرونا  با  مبارزه  ملى  ستاد  مصوبات  -برابر 

نمى باشد.
دستور جلسه: 

-تطابق اساسنامه شركت با نمونه اساسنامه سازمان بورس 
 

 تحقق نيافتن وعده هاى دولت دوازدهم 
يكى از داليــل عمده تضعيــف احزاب 
اصالح طلب در كشــور به حساب مى آيد. 
در چند سال اخير اصولگرايان از اين مسأله 
به خوبى استفاده كرده و مجلس يازدهم را 

با اكثريت قاطع تصاحب كردند. 
از ايــن رو تا چند ماه پيــش اصولگرايان 
همانند پيروزى در مجلس يازدهم، خود را 
پيروز قاطع در انتخابات رياست جمهورى 
1400 مى پنداشتند، زيرا اين مسأله نيز پس 
از پايان دولت محمــود احمدى نژاد براى 

اصولگرايان اتفاق افتاده بود. 
با اين حال تغيير قدرت در اياالت متحده و 
تأكيد منتخب دموكرات پيروز در انتخابات 
به بازگشــت به برجام، كمى معادالت را 

تغيير داده است. 
البته ردصالحيت هاى دامنه دار در پيروزى 
اصلوگرايــان در انتخابات اســفند 98 نيز 
بى تأثير نبــوده و از ايــن رو اصولگرايان 
بدشــان نمى آيــد كــه اين مســأله براى 
انتخابات رياســت جمهورى نيز كار آنها 

را آسان كند. 
با اين حال بايد گفت كه پس از پايان دولت 
بهار اصولگرايان نتوانستند در انتخابات 92
به اتحاد برسند و در واقع ائتالفى ميان آنها 
صورت نگرفت. على اكبر واليتى، محسن 
رضايى، سعيد جليلى و محمدباقر قاليباف 

گزينه هــاى اصولگرايى بودنــد كه به نفع 
يكديگر كناره كيرى نكردند.

با اين حال در انتخابات گذشته اين ائتالف 
به هر شــكلى كه بود در ميان اصولگرايان 
شكل گرفت. در اين ميان از نبود رضايت 
قلبى از جانب قاليباف براى كناره گيرى به 
نفع آيت ا... ابراهيم رئيســى صحبت هايى 
به زبــان مى آمد، كه البته با توجه به عالقه 
قاليباف به پاســتور اين مسأله دور از ذهن 

نيست. 
بــه اعتقاد برخــى درصورت شــركت 
نكردن رئيســى در انتخابات كه خود در 
جلسه اى با دانشــجويان نيز اعالم كرده 
بود كه تنها بــه قوه قضاييه فكر مى كند؛ 
به   92 انتخابــات  همانند  اصولگرايــان 

ائتالف نخواهند رسيد. 
اختــالف نظــر و عقيده نه تنهــا در ميان 
اصالح طلبان و اصولگرايان در چند ســال 
اخير عمق تر شده، بلكه در ميان جناح هاى 
اصولگرايان نيز اين اختالف نظر ها شــكل 
گرفته است و اثبات اين مدعا را انتخابات 

92 مى توان درنظر گرفت. 
البته ريشــه هايى از ايــن اختالفات را نيز 
مى توان در مجلس يازدهم ريشه يابى كرد. 
شاهد بوديم كه روز هاى پيش از انتخابات 
رياست يازدهمين مجلس شوراى اسالمى 
ائتالفــى در ميــان برخــى از طيف هاى 

اصولگرا عليه قاليباف شكل گرفته بود.
پيروزى قاليباف بــراى تصاحب صندلى 
رياســت مجلــس را مى تــوان از نبــود 
گزينه هــاى قــوى از ديگــر طيف هاى 
اصولگرا در مجلس دانســت. اما معادالت 
در انتخابات رياســت جمهورى بســيار 

متفاوت است. 
 رفت وآمد مقامات دولتى 

به خانه الريجانى
روزنامه اعتمــاد اوايل هفته جارى به نقل 
از منابع آگاه از رفت وآمد مقام هاى دولتى 
به منزل على  الريجانى خبــر داد. البته از 
چندين ماه پيش گمانه زنى هايى از ائتالف 
اصالح طلبان با الريجانى به گوش مى رسد. 
اين رئيس اســبق مجلس شوراى اسالمى 
اصولگرا كه گفته مى شــود مورد حمايت 
آينده  ســال  انتخابات  در  اصالح طلبــان 
خواهــد بــود، در ميــان اصولگرايان از 
حمايت اصلــى برخوردار نخواهد بود. از 
سوى ديگر بعيد اســت كه اصالح طلبان 
گزينه هاى اصلى خود را به عرصه نياورده 

و تنها از الريجانى حمايت كنند. 
از  پس  قاليبــاف  كاغــذ  روى   
رئيسى اصلى ترين گزينه خواهد بود

در اين ميان طبق آمار انتخابات گذشته پس 
از رئيسى، قاليباف باالترين شانس را براى 
پيروزى در انتخابات در ميان اصولگرايان 

دارد. با اين حــال انتظار اينكه اصولگرايان 
بر سر گزينه قاليباف به ائتالف رسند كمى 

دور از انتظار است. 
اين درحالى است كه پايدارى ها درصورت 
نبود رئيسى، احتماالً به سمت سعيد جليلى 
رفته و از اين گزينه حمايت خواهند كرد و 
همان طور كه در انتخابات 92 شاهد بوديم 
به گفتــه برخى از كارشناســان اصولگرا، 
4 ميليــون رأى براى جليلــى در آن دوره 

رضايتبخش قلمداد شده است. 
از ســوى ديگــر جليلى به دليــل احتمال 
مذاكــرات ميــان ايران و آمريــكا پس از 
بازگشت دولت آينده اين كشور به برجام، 
از شــانس بيشــرى برخوردار بوده، زيرا 
اين «ديپلمات اصولگــرا» يكى از معدود 
تجربه  كه  اســت  اصولگرايان  گزينه هاى 
مذاكرات با كشــور هاى غربى را داشــته 

است. 
 در اين ميــان افرادى همچون محســن 
رضايــى، عــزت ا... ضرغامــى و ... در 
براى  اصولگرايــان  بعــدى  اولويت هاى 

انتخابات خواهند بود.

 حاجى بابايــى گزينه مناســبى 
براى ائتالف اصولگرايان

اما در اين ميــان حميدرضا حاجى بابايى 
مى تواند بهترين گزينه براى ايجاد ائتالف 
در ميــان اصولگــران در انتخابات خرداد 
ســال آينده محسوب شود. وى با چندين 
دوره حضور در مجلس شــوراى اسالمى 
و تجربــه وزارت در زمــان دولــت بهار 
از ســابقه اى بــه مراتب بهتــر از قاليباف 
برخوردار اســت، با اين حال به علت ورود 
تعداد زيادى از نماينــدگان جديد الورود 
به مجلس، انتخابات رياســت مجلس از 
حالت منطقى به هيجانى تغيير شكل پيدا 
كرد و قاليباف توانست گوى سبقت را از 

حاجى بابايى بربايد. 
اما با اين حال شــاهد بوديم كه بســيارى از 
طيف هاى اصولگرا حاجى بابايى را به قاليباف 
ترجيح داده و با وى ائتالف كردند. اين مسأله 
را مى توانيم به انتخابات ســال آينده تعميم 
دهيم، جايى كه ديگر از نو اصولگرايان تازه 
وارد خبــرى نبوده و احــزاب براى ائتالف 

تصميم خواهند گرفت. 

 مخالفان قاليباف 
ائتالف خواهند كرد؟

پيروز هــاى انتخابــات پــس از پايان 8
 ســاله يك دولت، غالباً افراد تازه  وارد به 

انتخابات بوده اند. 
از آنجايى كه در انتخابات 96 حاجى بابايى 
عالقه  خود را بــراى حضور در انتخابات 
نشان داد، درصورت شركت در انتخابات 
1400 با ائتالف با ديگر طيف ها مى تواند 
شانس مناســبى براى حضور در پاستور 
داشــته باشــد. زيرا با توجه بــه اتفاقات 
پيرامون انتخابات رياست مجلس شوراى 
اســالمى، در ميان اصولگرايان قاليباف با 
مخالفــان جدى رو به رو بــوده و مى توان 
گفت كه وى تنها گزينه اى است كه تاكنون 
برخــى اصولگرايــان در چنديــن نوبت 
با حضــور وى در انتخابات ســال آينده 

مخالفت كرده اند. 
گفتنى اســت كه بــا توجه بــه آمار هاى 
انتخابات ادوار گذشــته مى توان گفت كه 
اســتان همدان جزو اســتان هاى اصولگرا 

محسوب مى شود. 

محمد ترابى»
 نزديك به 15 روز ديگر (20 ژانويه) 
انتقــال قــدرت به صورت رســمى در 
اياالت متحــده آمريكا بايد انجام پذيرد. 
با اين حال دونالــد ترامپ رئيس جمهور 
فعلى ايــاالت متحده تاكنــون از قبول 

شكست خود امتناع كرده است. 
از آخرين اقدامات وى در اين راستا نيز 
بايــد گفت كه چنــد روز پيش روزنامه 
واشنگتن پســت مكالمه ضبط شده اى را 
از رئيــس جمهور آمريكا منتشــر كرده 
كــه وى به صراحت از يك مقام ارشــد 
ايالت جورجيا مى خواهد كه به تقلب در 

انتخابات به نفع وى بپردازد.
نپذيرفتــن شكســت و اقدام هــاى اين 
بقا  براى  جمهورى خــواه  رئيس جمهور 
در كاخ ســفيد، موجب نگرانى مقامات 
آمريكايى شده است. يكى از نگرانى هاى 

مقامات و مــردم آمريكا، ايجــاد تقابل 
استفاده  آمريكا به دليل  داخلى در  نظامى 
ترامپ از ارتش اين كشــور براى خارج 
نشــدن از كاخ سفيد اســت.  از اين رو 
روزگذشــته ده وزير دفاع سابق اياالت 
متحده با انتشــار بيانيه اى با ابراز نگرانى 
در ارتباط با هرگونــه مداخله ارتش در 

تعيين نتيجه انتخابات رياست جمهورى 
در اين كشور هشدار دادند.

يكى ديگر از اقدامات اين رئيس جمهور 
براى تغيير نتيجــه انتخابات به نفع خود، 
چندين نوبت دعــوت از هواداران خود 
براى شــركت در اعتراضات و تجمعات 
بــوده اســت.  اواخر هفته جــارى (6

ژانويه) بــارى ديگر ترامپ از طرفداران 
خود خواســته اســت كه در تجمعات 
نزديك جلسه كنگره آمريكا شركت كنند 
و اعالم كرده اســت كه خود نيز در اين 
تجمع حاضر خواهد شــد. گفتنى است 
كه طبــق قوانين اياالت متحــده نتيجه 
انتخابات اين كشــور بايد در كنگره نيز 
تأييد شــود. از اين رو در روز 6 ژانويه، 
اعضــاى كنگره در مجلــس نمايندگان 

تشكيل جلسه مى دهند. 
گفتــه مى شــود در اين جلســه معاون 
رئيس جمهور آراى مهر و موم شــده را 
بــاز كرده و به شمارشــگران منتخب از 
اعضاى كنگره مى دهد. در اين ميان اگر 
حتى يك نفر به نتيجه آرا اعتراض كند، 
مجلس نمايندگان و سنا تا 2 ساعت در 
مورد آن بحث مى كنند. درنهايت هر يك 
از 2 مجلس نمايندگان و ســنا جداگانه 

دربــاره اعتراض ها رأى گيــرى خواهند 
كرد. گفتنى است كه براى پذيرفته شدن 
اعتراض ها، بايد هر 2 مجلس به آن رأى 

بدهند.
حال چند روز پيش 11 سناتور آمريكايى 
اعالم كرده اند كه به نتايج نهايى انتخابات 
آمريكا اعتراض خواهنــد كرد. اين 11

مى خواند  كه  گفته اند  معترض  ســناتور 
تقاضا كنند كه ده روز براى بازشــمارى 
آرا وقــت درنظر گرفتــه و مايك پنس 
معاون رئيس جمهور هــم از اين اقدام 
اعــالم حمايت كرده اســت. اين رئيس 
جمهور جمهورى خواه در پى اين است 
كه نتيجه انتخابات به نفع خود شود و اگر 

نشد، تعداد آراى الكترال مساوى شود.
طبق  اين صورت،  در  مى شــود كه  گفته 
قانــون اياالت متحــده، تعييــن نتيجه 
عهده  بر  رياســت جمهورى  انتخابــات 
هيأت هاى مجلس نمايندگان خواهد بود.
با وجود اينكه اكثريت مجلس نمايندگان 
با دموكرات هاســت اما تعداد ايالت هاى 
جمهورى خواه بيشــتر اســت. در نتيجه 

اگر تعداد آراى الكترال مســاوى شود، 
را  ترامپ  مى تواننــد  جمهورى خواهان 

برنده اعالم كنند.
بــا اين حال بــه احتمال زيــاد تالش 
جمهورى خواه  ســناتورهاى  و  ترامپ 
خواهد  مواجــه  شكســت  با  معترض 
شــد؛ زيرا اوال رهبر جمهورى خواهان 
ســنا نتايج انتخابات را تأييد كرده و از 
اعتراض  خواسته  هم  جمهورى خواهان 
نكنند، در ثانى حتى اگر ســنا اعتراض 
را بپذيــرد، مجلس نماينــدگان كه در 
رد  را  آن  دموكرات هاســت،  اختيــار 

كرد.  خواهد 
گفتنى اســت كه روزيكشنبه (3 ژانويه) 
در نخستين جلسه صدوهفدهمين كنگره 
آمريكا، نانســى پلوســى رهبر اكثريت 
دموكرات ها در مجلس نمايندگان آمريكا 
براى يك دوره ديگر به عنوان رئيس اين 
مجلس انتخاب شــد. پلوســى از همان 
ابتداى ورود ترامپ به كاخ سفيد تاكنون 
يكى از مخالفان و منتقدان سرسخت اين 

رئيس جمهور محسوب شده است. 

آيا اصولگرايان به اجماع مى رسند؟

رقابت حاجى بابايى و قاليباف 
اين بار براى ورود به پاستور

افزايش نگرانى ها در آمريكا از دخالت ارتش در تعيين سرنوشت انتخابات

برگزارى جلسه تأييد انتخابات در كنگره با حضور 11 سناتور معترض
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خبر

ورود بــه دنيــاى مجازى 
چالش هاى بسيارى را براى 
همه افــراد به ويژه مادران 
ايجــاد كرده اســت زيرا 
عالوه بر انجام فعاليت هاى 
خانه دارى بايد بيشــترين 
آموزش  بــه  خودرا  زمان 
فرزندانشــان  يادگيرى  و 
اختصــاص دهند و مهم تر 
اينكه آنهــا عالوه بر نقش 
نقش  خانه  در  بايد  مادرى 

معلم را نيز ايفا كنند

آگهي حصر وراثت
خانم مريم قمرى داراى شــماره شناسنامه 4040343311 به شــرح دادخواست به كالسه 
610/99ش112ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان مقصود قمرى به شماره شناسنامه 1361 در تاريخ 1399/06/15 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر اســت به: 1- مريم قمرى فرزند 
مقصود به شماره شناسنامه4040343311 متولد 1378 فرزند متوفى، 2- فاطمه قمرى فرزند 
مقصود به شــماره شناسنامه 4040439333 متولد 1382 فرزند متوفى، 3- ابوالفضل قمرى 
فرزند مقصود به شماره شناســنامه 4040601971 متولد 1390 فرزند متوفى. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 477)
قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

يادداشت

كمبود انسولين برطرف شد
 مديركل دارو و مواد تحت كنترل ســازمان غذا و دارو از وضعيت توليد داروهاى 
كرونايــى خبر داد و گفت: بــا افزايش واردات انســولين و تعديــل قيمت يكى از 

توليدكننده ها، درحال حاضر كمبود انسولين برطرف شده است.
به گزارش مهر، ســيدحيدر محمدى، افزود: به دنبــال تغيير مصرف بيماران ديابتى كه 
20 درصد آنها از مصرف انســولين ويالى به انســولين قلمــى روى آورده بودند ما با 

كمبودهايى در زمينه انسولين دچار شديم.
وى افزود: از طرفى ســاليانه حدود 20 درصد بر تعداد بيماران ديابتى افزوده مى شود 
و اين موضوع هم ســبب افزايش تقاضا شــده بود كه خوشبختانه هم اكنون كمبودها 

برطرف شده است.

برگزارى سنجش پيشرفت تحصيلى ابتدايى ها 
در ارديبهشت 1400

 رئيس مركز ســنجش و پايش كيفيت آمــوزش وزارت آموزش و پرورش ضمن 
اعالم جزئيات طراحى و اجراى برنامه «پايش و ارزشيابى ملى نظام آموزش و پرورش 
بــا رويكرد تضمين كيفيت» با بيان اينكه ســنجش ملى پيشــرفت تحصيلى در دوره 
ابتدايى، پس از انجام فرايندهاى مقدماتى و آماده ســازى آزمون استاندارد، در نيمه اول 
ارديبهشت ماه 1400 اجرا مى شود. خسرو ساكى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به برنامه 
«پايش و ارزشيابى ملى نظام آموزش و پرورش با رويكرد تضمين كيفيت» اظهار كرد: 
باتوجه به رسالت مهم نظام آموزشى، الزم است در طراحى و اجراى فعاليت هاى اين 

نظام، از مطلوب ترين شيوه ها استفاده كرد.

مهلت ثبت نام وام هاى دانشجويى دوباره تمديد شد
 صنــدوق رفاه دانشــجويان وزارت علوم به دليل پايدارى شــرايط خاص كرونا و 
به منظور رعايت حال تمام دانشجويان به ويژه دانشجويان جديدالورود فرصت ثبت نام 

وام هاى دانشجويى را تا يك بهمن 99 تمديد كرد.
به گزارش مهر، صندوق رفاه پيش از اين در بخشنامه اى جدول زمان بندى ثبت وام هاى 
دانشــجويى در نيمسال اول ســال تحصيلى 1400-1399 را به دانشــگاه ها و مراكز 
آموزش عالى اعالم كرده بود كه درحال حاضر نظر به پايدارى شــرايط خاص بيمارى 
كرونا و به منظور رعايت حال تمام دانشــجويان به ويژه دانشجوياِن جديدالورود و نبود 
محدوديت ِبهره مندى دانشــجويان نوورود از وام ها، مهلت ثبت وام هاى دانشجويى تا 

تاريخ يك بهمن 99 تمديد شد.

بازديد رئيس سازمان اوقاف و امور 
خيريه از موقوفه هاى استان

 هفته گذشته حجت االسالم ســيدمهدى خاموشى رئيس سازمان 
اوقاف و امور خيريه به همراه معاونان فرهنگى و اوقافى در سفرى يك 
روزه از ظرفيت هاى موقوفات شهرستان همدان و مالير بازديد كردند. 
رئيس ســازمان اوقاف پس از مالقات با حجت االســالم والمسلمين 
شعبانى امام جمعه همدان و شاهرخى استاندار با فرماندار و امام جمعه 
مالير نيز مالقاتى داشــتند و ســپس از ظرفيت هاى موقوفات اين 2

شهرستان بازديد به كردند. خاموشــى در اين سفر حسينيه ثارا...(ع) 
امامزاده عبدا... همدان را افتتــاح كرد و بازديد ويژه اى از موزه وقف 

داشت. 
رئيس هيأت امناى بقعه متبركه امامزاده عبدا...(ع) همدان در حاشــيه 
اين مراســم اظهار كرد: حسينيه ثارا... 2 هزار متر زيربنا دارد و پس از 

يك سال كار ساختمانى به دست رئيس سازمان اوقاف افتتاح شد.
محمدرضا بيات با بيان اينكه زمســتان سال گذشته ساخت اين پروژه 
آغاز و يك ماه پيش كار آن پايان يافته، گفت: آشــپزخانه هاى مركزى 

اين مكان راه اندازى و گازكشى نيز انجام شده است.
وى با اشــاره به اينكــه داخل ضريح بقعه متبركــه درحال آينه كارى 
رواق ها است و كارهاى عمرانى موزه اين مكان مقدس نيز به مساحت 
350 متر به پايان رســيده، افزود: 8 ميليارد تومان در اين بقعه متبركه 

هزينه شده كه سهم حسينيه 2 ميليارد تومان است.
رئيــس هيأت امناى امامزاده عبــدا...(ع) بيان كرد: درحال حاضر 300

تخته فرش در اينجا استفاده شده است.
وى بيان بيان كرد: فضاى درنظر گرفته شده براى حسينيه مورد استفاده 

هيأت هاى شهر قرار خواهد گرفت.
بيات با تأكيد بر اينكه اين حسينيه در مركز شهر واقع شده و با حضور 
زائران اباعبدا...(ع) در ايام اربعين حســينى اســتراحتگاهى براى آنها 
به شمار مى رود، گفت: آشپزخانه هاى بزرگى هم براى پذيرايى از زوار 
امام حسين(ع) در اين مكان تعبيه شده است، همچنين نزديك به 2/5

ميليــارد تومان هزينه براى آينه كارى رواق هاى ضريح نياز اســت كه 
بيشتر از نصف آن انجام شده است.  گفتنى است رئيس سازمان اوقاف 
و امور خيريه از موزه اين بقعه متبركه بازديد كرد، وى پيش از حضور 
در امامزاده عبدا...(ع) به شهرستان مالير رفت و پس از مالقات با امام 
جمعــه و فرماندار، از مقبره واقف بزرگ ســيف الدوله، از پروژه هاى 
درحال ســاخت اين شهرستان مانند بازار مبل و منبت، پمپ بنزين و 

مركز علم و فناورى بازديد كرد.
 موج سوم كمك هاى اوقاف به نيازمندان آغاز شد

اوقاف شهرستان همدان با هزار و 200 بسته  معيشتى مرغوب به كمك 
نيازمندان آمد. 

رئيس اوقاف شهرستان همدان با بيان اين خبر گفت: اين هزار و 200
بسته به ارزش هربسته 450 هزار تومان است و شامل برنج (10 كيلو)، 
روغن (2/5 ليتر)، لوبيا، لپه، كنســرو ماهى، قند (2/5 كيلو)، رب و 2

عدد ماكارونى است. 
 بــه گزارش روابط عمومــى اداره كل اوقاف و امور خيريه اســتان، 
حجت االســالم سيدحســن رضوى در ادامه افزود: اوقاف همدان از 
محل نيات مرتبط واقفين نيك انديش و به منظور كاهش آســيب ها و 
اثرات همه گيرى كرونا در استان از ابتداى همه گيرى تاكنون با صرف 
حدود 7 ميليارد تومان به طور مستمر مشغول كمك رسانى به قشرهاى 
آســيب پذير جامعه است و در كنار آن با تأمين بخش قابل توجهى از 
نيازهــاى كادر درمان مانند 122 هزار ماســك و 3 هزار و 200 ليتر 
مايع ضدعفونى كننده كوشــش كرده تا كمك حال نهادهاى درمانى 
و بهداشــتى باشــد ضمن آنكه با تعطيلى مراكــز زيرنظر خود مانند 
مساجد، بقاع متبركه و موقوفات سهم قابل توجهى در كنترل تجمع ها 

و جلوگيرى از شيوع بيشتر بيمارى داشته است. 

آرمان ملى: تهاتر منابع بلوكه شده با واكسن كرونا
 واكسنم شده دايه مهربان تر از مادر!!

آفتاب اقتصادى: سايه ترس و وحشت بر بازار سرمايه
 اين روزا بازار با كوچك ترين تلنگرى رم مى كنه!!

اخبار صنعت: قيمت مسكن بازيچه دست واسطه ها
 زيادى كه بهشون ميدون بدين نتيجش ميشه اين!!

اسكناس: توليدكنندگان زير فشار ماليات
 هركى خربزه مى خوره پاى لرزش ميشينه!!

افكار: واكسن كرونا اجبارى نيست
 خون خودتونو كثيف نكنيد!! مختاريد!!

رسالت: هيواليى به نام كرونالودگى
 ديگه كم كم كرونا داره نوادگانشم وارد بازى مى كنه!!

اقتصاد پويا: كم كارى وزارت صمت در گرانى  كاالهاى اساسى
 همه يه دستى بر آتش دارن!!

اقتصاد سرآمد: خبرهاى خوب كرونايى در راه
 باالخره كرونا روى خوششم مى خواد نشون بده!!

امروز: محدوديت تردد شبانه تا پايان سال
 با جريمه نقدى يا بى جريمه!!

اخبار صنعت: روزانه دو هزار خودرو راهى بازار مى شوند
 نكنه خودروهاى خاك خورده تو گمركه!!

رويش ملت: افزايش 9 درصدى مرگ هاى كرونايى در هواى آلوده
 گل بود و به سبزه نيز آراسته شد!!

صمت: كيك تلخ اقتصاد
 بدون شرح!!

آفتاب اقتصادى: سياست قرعه كشــى خودرو باعث كاهش قيمت ها 
نمى شود

 فقط حس برنده شدن رو باال ميبره!!
كسب وكار: بورس در فاز انتظار

 تحت هيچ شرايطى بورس ميدون رو ترك نمى كنه!!

كم رنگ شدن نقش فيلمسازان كودك
 در دهه جديد 

 اگر ســينماى كودك و نوجوان دهه 60 و 70 را با دهه 80 و 90
مقايسه كنيم متوجه اختالف هاى اساسى بين اين نسل ها خواهيم شد، 
برنامه هايى مانند خونه مادربزرگ، كاله  قرمزى، مدرســه موش ها كه 
حتــى هنوز هم در ياد مخاطبان مانده و مرورى بر آنها  خالى از لطف 

نيست.
كافى است كه آهنگ نوستالژيك خونه مادربزرگ از تلويزيون پخش 
شود تا ياد اين مجموعه خاطره انگيز در دل مخاطبان زنده شود. مرضيه 
برومند ســال 66 مجموعه پربيننده خونه مادربزرگ را ساخت و يكى 
از ماندگارترين برنامه هاى كودك و نوجوان را براى بچه هاى دهه 60

و اوايل دهه 70 رقم زد.
همه برنامه هاى داخلى توسط هنرمندان ايرانى همچون مرضيه برومند، 
ليلى رشيدى، ايرج طهماســب ساخته شده اند كه همين آثار نمايشى 
و شــخصيت هاى محبوب آنها، بچه ها را پاى جعبه جادوى كوچك 

مى نشاند و سرگرم شان مى كرد.
امــا در برنامه هاى دهــه 80 و اوايل دهه 90 چيزى كــه تبديل به 
نوســتالژى شــود به ظاهر وجود ندارد و كارتون هايــى مانند بتمن، 
باب اســفنجى، بِنتن جاى برنامه هاى نوستالژيك و ايرانى گذشته را 
گرفته و به گونه اى تصاويرى تخيلى، خشــن و غيرايرانى را در ذهن 
كودكان اين نسل ايجاد كرده است، ولى رفته رفته كفه ترازوى توليد 
برنامه براى گروه سنى كودك بسيار سنگين تر از گروه سنى نوجوان 
شــد و شايد بتوان گفت كه در ســال هاى اخير تلويزيون اين طيف 
ســنى را ناديده گرفت و هنوز هم برنامه مشــخصى برايشان ندارد. 
اين طــور كه به نظر مى آيد نســل دهه 80 و 90 نوســتالژى چندانى 

نخواهند داشت.
عالقه امروز انســان به تماشــاى نمايش هايى است كه حاوى نكته 
آموزشــى و سرگرم كننده باشــد، به طورى كه مجموعه هاى نمايشى 
بيش از هر قالب ديگرى در برنامه ســازى براى گروه سنى مختلف 
تأثيرگذار است. هرچه تنوع و تازگى در پخش برنامه هاى تلويزيونى 
بيشتر باشد كودكان نيز كمتر به ســمت بازى هاى يارانه اى خواهند 

رفت.
با توجه بــه اينكه در عصــر كنونى امكانات و تكنولوژى نســبت 
به گذشــته بيشتر شده اما سياســتى براى تقويت اين قبيل برنامه ها 
به گونــه اى كه مخاطب را جذب كنــد، چه در حوزه فرهنگى و چه 
در تلويزيون و تئاتر وجود نــدارد، به همين دليل كيفيت برنامه هاى 
توليدى صداوسيما براى كودكان و نوجوانان چه در كشور و چه در 
مراكز استانى روبه كاهش رفته و جاى خود را به برنامه هاى بيگانه اى 

داده است كه بيشتر جنبه تبليغاتى و غيرآموزشى دارد.

نيلوفر بهرمند نژاد »
 كرونا زيست بوم جديدى را براى تمامى 
اقشار ايجاد كرد و در اين ميان دانش آموزان 
و والدين آنها نيز از اين قضيه مستثنا نيستند. 
اين زيســت بوم جديد، نزديك به يك سال 
است كه آموزش در مدارس و دانشگاه ها را 

دچار تحول كرده است.
دانش آموزانى كه از پشت نيمكت  كالس هاى 
درس به فضاى خانه منتقل شــدند و صفحه 
سياه و عميق گوشــى موبايل، رابطه آنها را 
با درس، معلم، مدرسه و همكالسى هاى شان 

شكل داده است.
ورود به دنياى مجازى چالش هاى بســيارى 
را بــراى همه افــراد به ويژه مــادران ايجاد 
كرده اســت زيرا عالوه بر انجام فعاليت هاى 
خانــه دارى بايد بيشــترين زمــان خودرا به 
آموزش و يادگيرى فرزندانشــان اختصاص 
دهنــد و مهم تــر اينكه آنهــا عالوه بر نقش 
مــادرى بايد در خانه نقــش معلم را نيز ايفا 
كننــد و پابه پاى فرزندشــان در كالس هاى 

مجازى حضور داشته باشند.
كيفيــت آمــوزش دانش آموزان با 

تدريس از راه دور پايين آمده است
ســميه يگانه يكــى از مادرانى اســت كه با 
2 كودك دبســتانى خود در ايــن روزهاى 
كرونايى سخت مشغول است و سبك زندگى 
جديــدى را در اين ايام تجربه كرده اســت، 
در گفت وگو بــا همدان پيام مى گويد: گاهى 
اوقات آنقدر درگير درس و تمرينات پســرم 
هســتم كه اصال متوجه گذر زمان نمى شوم، 
اكنــون نيز با برگــزارى كالس هاى مجازى 
و ماه ها در خانه ماندن با ســبك متفاوتى از 
زندگى روبه رو شــده ام. كالس هاى مجازى 
آنقــدرى كه معايب دارد، مزايا ندارد، به طور 
مثال مى توان به كيفيت يادگيرى دانش آموزان 
در اين ايام اشــاره كرد كــه معلم از راه دور 
نمى توانــد حدود 30 دانش آموز را در هنگام 
برگزارى امتحانات كنترل كند به همين دليل 
ممكن است دانش آموزان هنگام پاسخگويى 
به پرســش هاى امتحانى دقت و توجه كافى 
نداشته باشند و از والدين خود كمك بگيرند 
كه اين ســبك آموزش به طور حتم در آينده 
تحصيلــى فرزندانم تأثيــرات منفى خواهد 

گذاشت.
مادرانى كه مانند من 2 فرزند دبستانى دارند 
مى دانند كه چه مى گويم؛ از اينكه ساعت هاى 
طوالنى بايد وقت را در فضاى مجازى و كار 
با گوشــى همراه بگذرانم برايم خسته كننده 
شــده اســت به خصوص اينكــه كتاب هاى 
درســى به طور كامل تغييــر كرده اند اما در 

يادگيرى و كمك به فرزندانم 
دريغ نمى كنم.

مــادر ديگــرى كــه تمايلى 
بــه معرفــى خود نــدارد از 
از  بيشــتر  كه  دغدغه هايــى 
فرزنــدش او را درگير كرده 
اســت، مى گويد: با توجه به 
اينكــه دوره متوســطه دوره 
حساســى براى آماده شــدن 
و  اســت  سراســرى  آزمون 
دانش آمــوزان در ايــن دوره 
درســى  آموزش هاى  به  نياز 
بيشــترى دارند، بنابراين بايد 
وقت بيشترى را در مدرسه و 
بگذارند  آموزشى  كالس هاى 
كه گمــان مى كنم با برگزارى 
كالس هاى مجازى و تدريس 

از راه دور كيفيت آموزش پايين آمده است، 
قاعدتــا تأثيــرى كه كالس هــاى حضورى 
در تربيــت و آمــوزش دارد در كالس هاى 

غيرحضورى و آنالين ديده نمى شود.
خودخوان  به صورت  دانش آموزان   

سال تحصيلى خود را طى مى كنند
سحر دانش آموز ششــم ابتدايى است كه در 
يكى از مدارس غيرانتفاعى تحصيل مى كند، 
وى مى گويد: معلم ما عالوه بر برنامه «شاد»، 
از برنامه « اســكاى روم» هم استفاده مى كند، 
به طور مثال عالوه بر اينكه ما به صورت كتبى 
امتحان مى دهيــم در روز بعد نيز به صورت 
شفاهى و به طور مستقيم بايد به پرسش هاى 
ديگرى پاســخ دهيــم كــه در اين صورت 

براى  تقلــب  امــكان 
دانش آمــوزان وجــود 
ندارد. البته ناگفته نماند 
روزهايــى بودنــد كه 
بودن  ضعيف  به دليــل 
يا  كالس  از  اينترنــت 
مطلب جديد درسى جا 
ماندم و امكان تكرار و 
يا مــرور دوباره آن نيز 

وجود نداشت.
دانش آمــوز  محمــد 
ديگــرى اســت كــه 
دوازدهم  پايــه  در  در 
تدريس مى كند، وى در 
گفت وگو بــا خبرنگار 
مــا مى گويد: از ســال 
در  ابتدايــى  هشــتم 
آزمون هاى قلم چى شــركت كردم تا خود را 
بــراى چنين روزى آماده كنم اما با آمدن اين 
ويروس منحوس همه نقشه هايم نقش برآب 
شــد، بماند كه امتحانات نهايى را به سختى 
گذرانــدم و اكنــون نيز كه ســال تحصيلى 
جديــد را مجــازى آغاز كرديــم و كيفيت 
آموزش به شــدت پايين آمد. با اين تفاســير 
من فكر مى كنم بيشتر دانش آموزان به صورت 

خودخوان سال تحصيلى را مى گذرانند.
 امتحانــات دى مــاه دانش آموزان 

غيرحضورى برگزار مى شود
كل  اداره  عمومــى  روابــط  گــزارش  بــه 
آموزش وپرورش استان، رئيس اداره سنجش 
اداره كل آموزش وپرورش اســتان، بيان كرد: 

در  روزانه  عــادى  دانش آموزان  امتحانــات 
دوره هــاى اول و دوم متوســطه به صورت 
غيرحضورى برگزار مى شــود همچنين اين 
امتحانات داخلى است و آزمون توسط معلم 

گرفته مى شود.
حميدرضــا بابايــى دربــاره دروس عملى 
فنى وحرفه اى،  و  هنرســتانى  دانش آمــوزان 
تصريح كرد: اگر اين دانش آموزان به صورت 
حضورى آموزش ديده باشــند امتحانات نيز 
حضــورى اســت اما چون امــكان آموزش 
حضورى در اســتان فراهم نبــوده، امتحان 

حضورى برگزار نمى شود.
وى با بيان اينكه پيشــنهاد معاون آموزش 
بود  اين  آموزش وپــرورش  وزات  ابتدايى 
كــه در درس فارســى و رياضــى آزمون 
عملكــردى به صــورت حضورى باشــد، 
توضيــح داد: در دوره ابتدايــى ارزيابى ما 
كيفــى و توصيفى اســت و هنگام آموزش 
انجام مى شــود اما به جهت اهميتى كه اين 
2 درس دارند، قرار است آزمون عملكردى 

شود. برگزار 
رئيس اداره سنجش اداره كل آموزش وپرورش 
استان همدان ادامه داد: امتحان حضورى فقط 
در مناطق زرد و با اخذ مجوز كتبى از ســتاد 

مديريت كروناى استان برگزار خواهد شد.
در  استان همدان  درحال حاضر  بابايى گفت: 
شــرايط زرد قرار دارد اما تاكنون درخواستى 
از ادارات نواحــى و شهرســتان ها مبنى بر 
دريافت مجوز برگزارى امتحانات حضورى 
نداشــته ايم، بنابراين تمام امتحانات در همه 

دوره ها غيرحضورى است.

 چند روزى تا انتخاب شهروند برگزيده باقى مانده 
اســت و مسئوالن و برخى مردم در پى آن هستند تا 
افراد اليق و شايسته به عنوان برگزيدگان اين جشنواره 
معرفى شوند. شهروندان برتر و مسئوالن همدانى نيز 
در روزهاى پايانى اين جشنواره گرد هم آمده و درباره 
اين جشــنواره و اهداف برگزارى آن صحبت هايى 

كرده اند كه گزيده اى از آنها را باهم مى خوانيم.
يكى از شهروندان برگزيده سال 97 و عضو شوراى 
سياســتگذارى جشــنواره شــهروندان برگزيده در 
ويژه برنامه «جشنواره شهروندان برگزيده» بيان كرد: 
كودكان و نوجوانان براى موفقيت و پيشرفت  نياز به 
راهنما و الگو دارند و جشــنواره شهروندان برگزيده 
فرصتى است تا با معرفى شــهروندانى كه عامل به 
وظايف شهروندى هســتند زمينه توسعه و افزايش 

فرهنگ در جامعه را فراهم كنيم.
معصومــه ابراهيمى هژيــر با بيان اينكه جشــنواره 
شــهروندان برگزيده با هدف شناســايى، معرفى و 
برجسته سازى سرمايه هاى اجتماعى و فرهنگى شهر 
همدان براى ســومين ســال متوالى برگزار مى شود، 
گفت: شــهروندان اخالق مدار، مردمدار، قانون مدار، 
كوشا، مشاركت جو و مسئوليت پذير در اين جشنواره 
انتخــاب و به عنوان شــهروندان برگزيــده معرفى 

مى شوند.
وى با بيان اينكه بانوان فعال و برگزيده حتما در اين 
جشنواره شــركت كنند، افزود: جشنواره در راستاى 

ارج نهادن به شــهروندانى كه 
فراوانى  افتخارات  حضورشان 
در جامعه به دنبــال دارد را در 
دستور كار خود قرار داده است.

هنرمند، اســتاد خوشنويس و 
شــهروند برگزيده همدان نيز 
در اين برنامه گفت: ســال 97
نخســتين كتابت قــرآن كريم 
انجام شــد و به صحن نجف 
على(ع)  حضرت  حرم  اشرف 

تقديم شد.
مرتضى شــعبانى با عنوان اينكه دومين كتابت قرآن 
كريم ســال گذشــته 11 دى ماه به پايان رسيده و به 
خانواده معظم شهدا تقديم شــده است، ادامه داد: با 
شنيدن خبر شــهادت شهيد سليمانى منقلب شدم و 
دوبــاره تصميم گرفتم قرآن كريم را كتابت كنم و به 
روح آن شهيد بزرگوار و خانواده معظم شهيد قاسم 

سليمانى تقديم كنم.
وى با بيان اينكه پس از 50 سال خوشنويسى كتابت 
قرآن كريم حس و حال متفاوتى داشت، گفت: كتابت 
قرآن كريم زندگى مرا متحول كرد و همين موضوع 

عشق مرا به كتابت قرآن كريم بيشتر كرد.
يكى از اعضاى شوراى سياستگذارى اين جشنواره 
نيــز درباره انتخاب شــهروند برگزيــده، بيان كرد: 
شهروندان برگزيده كســانى هستند كه در سالى كه 

ويروس منحوس كرونا همگان 
را درگيــر كرده بــا كمك هاى 
جهادى و مؤمنانه به مردم كمك 

مى كنند.
على بقايــى با عنــوان اينكه 
وحدت،  تجلى  مؤمنانه  كمك 
يكپارچگى و واليتمدارى ملت 
ايران اســت، خاطرنشان كرد: 
برخى  بزرگ منشى  و  اخالص 
افراد نشــان از آن دارد كه آنها 
خود را شهروند برگزيده معرفى 
نمى كنند و وظيفه شهروندان است كه با شناسايى و 
معرفى آنها به جشنواره، نه تنها زمينه قدردانى از اين 
افراد فراهم شود بلكه با الگوسازى جامعه اى بهتر با 

شهروندانى برتر خواهيم داشت.
مديرشــهردارى منطقه 3 همدان نيــز در ويژه برنامه 
جشنواره شهروندان برگزيده، اظهار كرد: شهروندان 
برگزيده براى ارتقاى ســطح كيفيــت زندگى خود 
و ديگــران تالش مى كننــد. محمدرضا فيضى منش 
خاطرنشــان كرد: حضور و مشاركت شهروندان در 
اداره امور شــهر از اصول تحقق پذيري توسعه پايدار 
است و مشاركت مردم از اصيل ترين شيوه هاي رشد 
ملي محسوب مى شود. وى با بيان اينكه براى توسعه 
متوازن و پايدار بايد از همه امكانات اســتفاده شود، 
يادآور شــد: يك شــهروند در تمام مدت كه نفس 

مى كشد با شهردارى سر و كار دارد؛ بنابراين برقرارى 
ارتباط دوســتانه و تعامل با مــردم از اهميت بااليى 
برخوردار اســت. فيضى منش افزود: اگر شهردارى 
نتواند ارتباط تعريف شــده اى با شــهروندان برقرار 
كند اقداماتش در عرصه مديريت شهرى به شكست 
مى انجامد و تعامل و تشويق شهروندان با اين هدف 
دنبال مى شــود. به گفته وى، مشــاركت شهروندان 
ما را در مديريت شــهرى كمك مى كند و همراهى 

شهروندان را براى اجراى طرح ها نيازمنديم.
فيضى منــش افزود: با توجه به شــيوع كرونا حجم 
زيــادى از خدمــات بــه بخش هاى پاكســازى و 
ضدعفونى اختصاص يافت و تعداد عوامل اين حوزه 
محدود اســت.وى حضور اقشــار مختلف از پير تا 
جوان، زن و مرد، دانشــجو، دانش آموز، كارمندان و 
كارگران، بسيجيان و روحانيون را ارزشمند برشمرد 

و گفت: اين افراد شــهروندان برگزيده اى هستند كه 
براى داشتن شهرى عارى از هرگونه بيمارى، آلودگى 

تالش مى كنند.
عضو هيأت علمى دانشــگاه بوعلى ســينا و عضو 
شوراى سياستگذارى جشنواره شهروندان برگزيده نيز 
درباره اين جشنواره گفت: شهروند برگزيده پيچيدگى 

زندگى امروز را با آرامش به ديگران آسان مى كند.
محمدرضا عراقچيان با بيان اينكه همسايه هاى امروز 
شهروندان يك شهر هســتند، گفت: رابطه انسان با 
جهان به 4 دسته تقسيم مى شود كه شامل رابطه انسان 
با خدا، انسان با نفس خود، انسان با ديگران، انسان با 

محيط زيست است.
وى تأكيد كرد: شــهروند برگزيده عالوه بر رعايت 3

موضوع اول در جهت حفظ محيط زيست نيز پيشگام 
است.

ساز ناكوك كرونا 
مادران را معلم كرد 

با معرفى شهروندان برگزيده زمينه توسعه و افزايش فرهنگ 
در جامعه فراهم مى شود

مرتضى شعبانى محمدرضا فيضى منش
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جزئيات خريد خانه در بورس اعالم شد
يا پول بگيريد يا مسكن!

 مدير مطالعات اقتصادى و ســنجش ريســك بورس كاالى ايران 
جزئيات انتشار اوراق سلف مسكن در بورس را تشريح كرد و گفت: 
در زمان سررسيد اوراق، سرمايه گذار يا واحد انتخابى خود را تحويل 
خواهد گرفت يا پول اوراق را براســاس قيمتى كه كارشــناس تعيين 

مى كند، اخذ خواهد كرد.
جواد فالح در گفت وگو با ايســنا، با تأكيد بر اينكه مسكن مانند فوالد 
و آلومينيوم كاالى همگن نيســت تا مشخصاتى از آن كاال ارائه شود و 
هر فردى كه كاال را مى خرد دقيقا بداند چه كااليى را با چه مشخصاتى 
مى خرد، اظهار كرد: درواقع قيمت مســكن هم به اينكه زمين در كدام 
نقطه كشور قرار دارد و هم به نوع ساخت، كيفيت ساخت و ... بستگى 
دارد. حتى ممكن است داخل يك ساختمان، قيمت طبقات با يكديگر 
فرق داشته باشند. بنابراين براى حل اين موضوع اوراق روى هر پروژه 

مشخص منتشر خواهد شد.
وى ادامه داد: براى مثال يك پروژه مشــخص در يك زمين مشخص، 
جواز معين، مصالح، نقشه و پروانه ساخت مشخص پذيرش خواهد شد 
و اوراق هر پروژه از پروژه هاى ديگر متفاوت خواهد بود. همان طور كه 
ذكر شد حتى داخل يك ساختمان مشخص، قيمت واحدهاى مختلف 
متفاوت است. براى حل اين موضوع و همگن سازى مسكن، يك واحد 
مبنا در هر پروژه انتخاب خواهد شد، ساير واحدها براساس آن واحد 

مبنا، قيمتگذارى خواهد شد.
مدير مطالعات اقتصادى و ســنجش ريسك بورس كاالى ايران افزود: 
براى مثال واحد مبنا، واحد شــماره يك در طبقه اول يك پروژه است، 
واحد شماره 2 به دليل مشخصات بهترى كه دارد، نسبت به واحد شماره 
يك دارد، ضريب خواهد خــورد. براى مثال ضريب آن 1/01 خواهد 
شد. يعنى براى اينكه فردى واحد شماره 2 را خريدارى كند، اگر صد 
متر مربع اســت، به جاى اينكه صد ورقه يــك مترى بدهد بايد 101

ورقه صد مترى دهد. بنابراين زمانى كه اوراق منتشــر مى شود خريدار 
مى داند پروژه چه ويژگى هايى دارد اما دقيقا مشخص نيست كدام يك 

از واحدهاى پروژه را در زمان سررسيد تحويل خواهد گرفت.
 سررسيد اوراق به چه صورت است؟

فالح درمورد زمان سررسيد اوراق توضيح داد: در زمان سررسيد، براى 
مثال فردى متقاضى تحويل واحد شماره يك پروژه است و تعداد صد 
عدد اوراق نيــز خريدارى كرده كه معادل با تعــداد اوراق الزم براى 
تحويل گرفتن آن واحد است. اگر واحد مذكور متقاضى غير از همان 
فرد نداشته باشد، آن واحد به آن فرد تعلق خواهد گرفت. اما اگر واحد 
شــماره يك 5 متقاضى داشته باشــد كه 2 نفر از آنها اوراق الزم براى 
تحويل واحد يك را دارند، بين 2 نفر قرعه كشــى صورت مى گيرد تا 
برنده مشــخص شود. فرد دوم نيز يا در آن ساختمان واحد ديگرى را 
انتخاب مى كند و آن واحد را تحويل مى گيرد يا واحد ديگرى را پسند 
نمى كنــد. وى ادامه داد: درنهايت برخى افراد كه واحدى كه دوســت 
داشــتند را دريافت مى كنند، برخى افراد واحدى كه تمايل داشــتند را 
نگرفتند و واحد ديگرى را هم نمى خواهند تحويل بگيرند، برخى افراد 
نيز قصد ســرمايه گذارى داشتند و از ابتدا نمى خواستند واحد تحويل 
بگيرند. بر اين اســاس افرادى كه نمى خواهند از آن پروژه واحدى را 
تحويل بگيرند، بســته به آنكه اوراق به چه نحوى طراحى شده و در 

اميدنامه اوراق ذكر شده است، سرنوشت متفاوتى خواهند داشت.
مديــر مطالعات اقتصادى و ســنجش ريســك بــورس كاالى ايران 
با بيان اينكه در يك حالت ممكن اســت فروشــنده اختيار فروش به 
ســرمايه گذاران داده باشد، توضيح داد: براى مثال فرد مترى ده ميليون 
تومان خريده و فروشنده اعالم كرده است كه 3 سال ديگر در قيمت 15

ميليون تومان اختيار فروش مى دهد. اگر سرمايه گذار در زمان سررسيد 
واحد را تحويل نگرفت، اختيار خود را اعمال مى كند و بابت ده ميليون 
ســرمايه گذارى كه 3 سال گذشته انجام داده است، 15 ميليون دريافت 

كرده و كنار مى رود.
 عرضه كنندگان چه كسانى هستند؟

مدير مطالعات اقتصادى و سنجش ريسك بورس كاالى ايران در پاسخ 
به اين پرسش كه عرضه كنندگان چه كســانى خواهند بود؟ ادامه داد: 
ســازندگان معمولى و دولت مى توانند ناشر اين اوراق باشند. درواقع 
هر فردى كه به عنوان ســازنده قصد پيش فــروش دارد، مى تواند وارد 
اين سيستم شود. البته به دليل اينكه بايد تعهدات سازنده تضمين شود، 
ســازنده بايد توانايى توديع وثايق را داشــته باشد كه اين توديع وثيقه 
كار هر ســازنده اى نخواهد بود. تاكنون ســازنده هاى بزرگ در كشور 
درخواســت خود را ارائه داده اند. براى مثال شــركت سرمايه گذارى 
مسكن وابسته به بانك مسكن درخواست داده است. همچنين با بانك 

توسعه تعاون و تعاون ارتش مذاكراتى صورت گرفته است. 
 آخرين وضعيت طرح

فــالح درمورد اينكه طرح در چه مرحله قــرار دارد نيز توضيح داد: به 
هيأت پذيرش سازمان بورس پروپوزالى ارائه شد كه اين هيأت پروپوزال 
را به كميته فقهى ســازمان بورس و اوراق بهــادار ارجاع داد. درنهايت 
اين كميته نيز پروپوزال را بررســى و تأييد كرد. پس از آن پيش نويس 
دســتورالعمل اجرايى اوراق پس از تصويب هيأت مديره بورس كاال 
تقديم كميته تدوين مقررات سازمان بورس شد كه در اين كميته درحال 
بررسى است و پس از تأييد كميته بايد به تصويب هيأت مديره سازمان 
بورس و اوراق بهادار برسد و قابليت اجرايى خواهد يافت. براساس اين 
گزارش، به گفته مسئوالن قرار است در بازار سرمايه زمينه اى فراهم شود 
تا متقاضيان بتوانند به راحتى مسكن پيش خريد كنند. در واقع قرار است 
اين امكان فراهم شود كه افراد بتوانند حتى به اندازه يك متر مربع و به 
ميزان نقدينگى خود پيش خريد خانه انجام دهند تا از اين طريق قدرت 
خريد پس انداز خود را نگه دارند؛ بنابراين مســكن به قطعات كوچك 
تبديل شده و امكان فروش آن و نيز امكان انجام معامالت ثانويه فراهم 
مى شود. به عبارت ديگر، بورس كاال به دنبال آن است كه بتواند مسكن را 
به شكل مترى و در قالب اوراق سلف استاندارد مسكن پيش فروش كند 
و اين كار را در بسترى كه تضامين الزم از سازنده گرفته شود و خريدار 

با خيال راحت اقدام به خريد كند، انجام دهد.

بانك مركزى شرايط كارسازى چك هاى 
قديمى را اعالم كرد

 بانك مركزى به مهم ترين پرسش ها درباره قانون چك پاسخ داد.
بــه گزارش خبرآنالين، برخى از پرســش هاى متداول در زمينه قانون 

جديد چك كه در اين بخش آمده است به شرح زير است:
 آيا چك صياد طرح قديم طبق روال گذشته پيش مى رود؟ 
بله تا زمان پايان برگ هاى دســته چك هاى قديمى و دريافت دســته 
چك هــاى با ظاهر و مندرجات جديدو صــدور و وصول چك ها به 

شكل سابق تداوم مى يابد.
 چكى كه از كسى گرفته مى شود و چند دست چرخيده به 

چه صورت است؟
نقل و انتقال چك هاى با ظاهر و مندرجات جديد درصورت ثبت مراتب 
انتقال در سامانه صياد بالمانع است و در مورد چك هاى صادره از دسته 

چك هاى قديم، نقل و انتقال عادى چك مانند گذشته بالمانع است. 
 آيا چك هاى قديمى تا برگ آخر مى توانند در وجه حامل 

صادر شوند؟
چك هاى قديمى به شكل سابق مى توانند كارسازى شوند و بنابراين در 

وجه حامل نيز مى توانند صادر شوند.
 پشت نويسى چك به چه روالى انجام مى شود؟  

از تاريخ اعالم بانك مركزى، ظهرنويسى چك هاى كاغذى ممنوع بوده 
و انتقال چك مستلزم ثبت مراتب در سامانه صياد خواهد بود.

 وظيفه ثبت چك در سامانه صياد با چه شخصى است؟ 
حسب مورد بر عهده صادركننده (در مقام صدور) و يا دارنده (در مقام 

انتقال) است.
 ممنوعيت صــدور چــك در وجه حامل شــامل كدام 

چك هاست؟ 
شــامل تمامى چك ها با ظاهر و مندرجــات جديد كه زمان توزيع آن 

توسط بانك مركزى اعالم مى شود.

مدير بورس منطقه اى همدان:
سهامداران «سهام عدالت» سريع تر 

كد بورسى دريافت كنند
 مدير بورس منطقه اى همدان از همه ســهامداران سهام عدالت كه 
تاكنون كد بورســى دريافت نكرده اند، درخواست كرد هرچه سريع تر 
نسبت به ثبت نام در سامانه سجام و احراز هويت از طريق دفاتر منتخب 
پيشــخوان دولت و يا نرم افزارهاى تلفن همــراه مربوطه، اقدام و كد 

بورسى خود را دريافت كنند.
كامران حســن زاده افزود: خريد و فروش سهام چه در روش مستقيم 
و چه در روش غيرمســتقيم، دريافت مرحله آينده سود سهام، دريافت 
كارت اعتبارى ســهام عدالت و همچنين استفاده از ديگر مزاياى آينده 
اين ســهام مانند اعطاى وام از محل ســهام عدالت مستلزم ثبت نام در 

سامانه سجام و داشتن كد بورسى است.
وى اظهار كرد: همچنين افرادى كه روش غيرمستقيم را انتخاب كرده اند 
براى مشاركت در تصميم گيرى ها و شركت در مجامع عمومى شركت 
سرمايه گذارى استانى كه به صورت الكترونيكى برگزار خواهد شد، بايد 

در سامانه سجام ثبت نام كرده و احراز هويت كنند.
به نقل از روابط عمومى بورس منطقه اى همدان، حسن زاده خاطرنشان 
كرد: ســهامداران براى دريافت پاســخ پرســش هاى خود در اين باره 
مى  تواننــد بــدون نياز به گرفتن پيش شــماره 021، با شــماره تلفن 
1569(مركز تماس ذى نفعان بازار ســرمايه) تمــاس بگيرند، ازجمله 
خدماتى كه اين مركز ارائه مى  دهد مى توان به توضيح و رفع مشكالت 
ســهام عدالت، درگاه يكپارچه سهام عدالت، ســامانه سجام، مجامع 

الكترونيك و ... اشاره كرد.

رونق نسبى در بازار نقره در پى گرانى طال
 رئيس اتحاديه طال، جواهر، نقره و سكه ضمن بيان جايگاه خاص 
فلز نقره در تهيه مصنوعات زينتى، بازار اين فلز را داراى رونق نســبى 

نسبت به ساير فلزات گران بها اعالم كرد.
ابراهيم محمدولى در گفت وگو با ايســنا، نقره را جزو فلزات قيمتى و 
ارزشمند پس از پالتين و طال معرفى كرده و اظهار كرد: درحال حاضر 
باتوجه به پايين تر بودن قيمت مصنوعات نقره نســبت به طال، اين فلز 
در بازار مورد اســتقبال قرار گرفته و بازار نقره با رونق نســبى خوبى 

مواجه است.
وي ضمن تأكيد بر جايگاه فلز نقره، گفت: از ساليان پيش نيز مردم براى 
نقره احترام خاصى قائل بوده اند و خوشــبختانه امروزه نيز نقره مورد 
توجه قرار گرفته است و اين فلز را در جايگاه باالترى نسبت به ساير 
فلزات قرار داده اســت. نقره فلزى است كه پس از فروش قابل خريد 

بوده و در چرخه توليد همانند طال برگشت پذير است.
وى افزود: سازندگان نقره مى توانند از نقره فروخته شده، مصنوعات نقره 
جديد توليد كنند؛ اين درحالى است كه بدليجات ديگر قابل بازگشت 
به چرخه توليد نيستند و فلزات به كار رفته در آنها گاهى مى تواند براى 
ســالمتى و پوست مضر باشــد؛ لذا اين زيورآالت بدلى پس از خريد 

ديگر ارزش نداشته و قابل معامله نخواهند بود.
محمدولى خاطرنشــان كرد: فلز نقره از حوزه بدليجات جداســت و 
مسلماً نقره جزو بدليجات محسوب نمى شود و جداى از اين زيورآالت 
است؛ قرار دادن نقره در رســته بدليجات، برداشت اشتباهى است كه 

به تازگى نيز پيش آمده بود.
اين مقام صنفى ضمن اشاره به جايگاه اصيل بازار نقره در ايران، گفت: 
مصنوعات نقره را معموال هم آقايان و هم خانم ها به عنوان زينت مورد 
استفاده قرار مى دهند؛ مى بينيم كه در شهرهاى مذهبى همچون مشهد، 
قم و شــهررى نيز بازار نقره از استقبال خوبى برخوردار است. ضمن 
اينكه تقاضاى مســافرتى نيز براى مصنوعات نقره وجود دارد و زوار 
و برخى از زائران كشــورهاى عربى و اسالمى كه به شهرهاى زيارتى 

كشور سفر مى كنند، خريداران مصنوعات نقره هستند.

تعداد فروشگاه هاى اينترنتى استان 
95 درصد افزايش يافت

 با افزايش همه گيري ويروس، فروشــگاه هاي آنالين و خريد و 
فروش اينترنتي در همدان نزديك به 2 برابر شده است.

مديــركل پُســت اســتان همــدان از افزايش 95 درصــدى تعداد 
فروشگاه هاى خريد و فروش اينترنتى پس از شيوع ويروس كرونا در 
اين استان خبر داد و گفت: تعداد فروشگاه هاى آنالين طرف قرارداد 

با اداره پست استان از 42 به 80 مورد افزايش يافت.
محمد اميدى افــزود: بيش از 180 هزار مرســوله مبتنى بر خريد و 

فروش آنالين  در ســالجارى در سطح استان ارسال شده كه افزايش 
106 درصدى نسبت به 9 ماه نخست پارسال را نشان مى دهد.

به گفته وى، بيشــتر بسته ها و مرسوله هاى ارسال شده از خريدهاى 
اينترنتى در اين مــدت گياهان دارويى، لباس و قطعات الكترونيكى 

بودند. 
مديركل پســت اســتان همدان به ايرنا گفت: در پى شيوع ويروس 
كرونا و شكل گيرى پويش «در خانه بمانيم» رويكرد و استقبال مردم 
به خريد اينترنتى بيشتر شده كه در نتيجه فعاليت شركت براى ارسال 
به موقع و ايمن بسته هاى پستى نيز افزايش چشمگيرى يافته است. 

اميدى افزود: گســترش فناورى اطالعات نه تنها گســتره فعاليت و 

خدمات پســتى را كاهش نداده بلكه با طراحى سرويس هاى جديد 
در بســتر «آى-تى» خدمات بيشتر و بهترى متناسب با نياز مردم در 

شركت پست ارائه مى شود.
وى گفت: نياز به مجموعه اى با عنوان پُســت و اهميت آن به عنوان 
تكميل كننــده زنجيره خريد و فروش، به ويــژه در دوران همه گيرى 
كرونا و تأكيد بر خارج نشدن از خانه، بيش از پيش مورد توجه مردم 

و نهادها قرار گرفته است.
به گفته مديركل پُست استان همدان، آمار مجموع مرسوله هاى پستى 
وارده و صادره اســتان در 9 ماه نخســت امسال به بيش از 3 ميليون 

فقره رسيده است

 معــاون امــور عمرانى اســتاندار همدان 
دهبانى صابر  همدان،  شهردار  صوفى  به همراه 
مدير منطقه يك و على ضمير معاون خدمات 
شــهرى از روند اجرايى پروژه هاى ســاخت 
پارك فرامنطقه اى واليت، سايت موزه پياده رو 
مركزى و ساختمان چندمنظوره كوى مدرس 

در سطح منطقه يك بازديد كردند.
معاون امور عمرانى اســتاندار همدان در اين 
بازديد با اشــاره به توسعه نگاه انسان محورى 
و ايجاد پيوســت هاى فرهنگــى و اجتماعى، 
حركت شــهر همدان را به ســمت يك شهر 
ايــده آل براى شــهروندان دانســت و گفت: 
همدان خصوصيــات و ويژگى هاى خاصى از 
منظر فرهنگى، تاريخــى و اجتماعى دارد كه 
بايد در اجراى همه پروژه ها لحاظ شــوند، در 
اين صورت شاهد استقبال مردم از اين پروژه ها 

خواهيم بود.
فرهاد فرزانه ادامه داد: خوشبختانه در ساليان 
اخير شــهردارى همدان با استفاده از پرسنل 
جوان، متعهد و متخصص توانســته است اين 
رويكرد را در شــهر همدان توســعه دهد كه 

خروجى آن رضايت همشهريان است.
فرزانه گفت: اقدامــات و پروژه هاى بزرگى 
در همــدان درحال اجراســت كــه مى توان 
به پروژه هايــى همچون استانداردســازى و 
پياده روســازى هاى گســترده معابر، ساخت 
ســايت موزه پياده رو مركــزى كه يك نقطه 
تاريخى در شــهر همدان محسوب مى شود و 
ايجاد پارك فرامنطقــه اى مانند پارك واليت 
اشــاره كرد، اين اقدمــات عالوه بــر اينكه 
نشان دهنده نگاه مثبت شــهردارى به شهر و 
بافت تاريخى آن اســت، نشــان دهنده توجه 
شــهردارى به فضاى سبز و حرايم شهرى نيز 

است.
شــهردار همــدان نيز بــا بيان اينكــه پارك 
فرامنطقــه اى واليــت با توجه به مســاحت 
گســترده اى كــه دارد، مى توانــد يكــى از 
پارك هاى راهبردى شــهر همدان نيز باشــد، 
گفت: تاكنون اقدامات مناسبى در زمينه ايجاد 
راه هاى دسترســى اين پارك صورت پذيرفته 

است.
عبــاس صوفى بــا بيان اينكه مــوزه پياده رو 
مركزى در بافت تاريخى شهر و بازار قديمى 

همدان مى تواند بيش از پيش به جذب بيشتر 
گردشگر داخلى و خارجى كمك كند، اظهار 

كرد: ســاخت اين موزه اهميت ويژه اى براى 
شهروندان همدانى دارد، از اين رو در تابستان 
سالجارى ســاخت اين سايت موزه به منطقه 
يك شهردارى واگذار شــد تا شاهد تكميل 

هرچه سريعتر آن باشيم.
ــه  ــان اينك ــا بي ــز ب ــك ني ــه ي ــر منطق مدي
رونــد عمليــات اجرايــى پــارك فرامنطقــه اى 
ــون  ــال انجــام اســت و هم اكن ــت درح والي
و  حائــل  ديوارهــاى  ســاخت  عمليــات 
انجــام  درحــال  مربوطــه  ســنگچينى هاى 
ــا ايجــاد ايــن پــارك  اســت، اظهــار كــرد: ب
شــاهد رشــد قابــل توجهــى در ســرانه 
فضــاى ســبز شــهروندان خواهيــم بــود 
از  يكــى  مى توانــد  آينــده  در  قطعــا  و 
در  همــدان  شــهر  تأثيرگــذار  مكان هــاى 

ــد. ــگر باش ــذب گردش ج
مسعود دهبانى صابر همچنين از پايان عمليات 
كارگاهى ستون هاى سازه اصلى سايت موزه 
پيــاده  رو مركزى خبــر داد و گفت: عمليات 
نصب اين ســتون ها در روزهاى اخير درحال 
انجام اســت و اميدواريم هرچه ســريعتر با 
اجراى فوندانسيون اصلى روند اجراى پروژه 

را تسريع كنيم.

معاون امور عمرانى استاندارى همدان در بازديد از پروژه هاى منطقه يك شهردارى:

شهردارى همدان در اجراى پروژه ها
رويكرد انسان محورى دارد

 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان همدان با تأكيد بــر ثبت كاالهاى 
موجود در استان در سامانه جامع انبارها، 
گفت: ســرپيچى از اين قانــون احتكار و 

قاچاق كاال محسوب مى شود.
حميدرضا متين در جلســه ســتاد تنظيم 
بازار استان همدان اظهار كرد: تمام انبارها 
و مراكز نگهــدارى كاال بايــد موجودى 
خود را در ســامانه جامع انبارها به نشانى

www.nwms.ir ثبت نام كنند.
وى تأكيــد كرد: چنانچه واحدهاى صنفى 
و صنعتى مطابق ايــن قوانين عمل نكند 
مشمول مجازات هاى احتكار و قاچاق كاال 

مى شوند. 
به گزارش ايرنا، رئيس ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت همدان گفت: همدان رتبه 
دوم در ســامانه جامع انبارهاى كشور را 

دارد و بايد اين رويه ادامه يابد. 
متيــن خاطرنشــان كــرد: بنكــداران و صاحبان 
ــتند و  ــال هس ــه كهنس ــى ك ــداى صنف واح
تــوان و ســواد الزم را بــراى انجــام ايــن 
ــد و  ــك بگيرن ــابدار كم ــد از حس كار ندارن
ــازاد  در اســرع وقــت موجــودى كاالهــاى م

ــد.  ــت كنن خــود را ثب
به گفته اصناف و شــركت هاى پشتيبانى امور 
دام و غله نيز موظف به ثبت ليســت اقالم در 
سامانه جامع انبارها هستند تا مشمول جريمه و 

برخورد قانونى نشوند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان، يادآورى كرد: منظور از انبارها و مراكز 
نگهدارى كاال، تمامى مراكز بارگيرى، تخليه ، 

نگهدارى يا ذخيره سازى كاال است.

وى افزود: ايــن مراكز شــامل انبارها، مراكز 
دپو، سيلوها، سردخانه ها، واحدهاى توليدى، 
كارخانه ها، معادن، اصناف و مزارع كشاورزى 
است و به طور كلى هرجايى كه كاال به آن وارد 
يا از آن خارج و يا در آن نگهدارى مى شود در 

محدوده اين طرح مى گنجد.
متين گفت: براى تسهيل و تسريع فرايندهاى 
تجارى و همچنين نظارت و مديريت كارآمد 
ورودى و خروجى زنجيره تجارى بايد ابزارى 
براى شناسايى مكان نگهدارى هر كاال و ميزان 
خروج و ورود كاالها به هر انبار در هر لحظه 

وجود داشته باشد.
وى تأكيد كرد: مردم انبارهاى غيرقانونى را از 
طريق سامانه 124 اعالم تا در سريع ترين زمان 

ممكن به گزارش آنها رسيدگى شود.

 گرانفروشــان تخم مرغ در استان 
مجازات مى شوند

معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 
همدان هم با بيان اينكــه نرخ مصوب دولتى 
براى تخم مرغ اعالم شــده است، گفت: باالتر 
از اين نرخ گرانفروشــى محســوب شده و با 

گرانفروشان برخورد قانونى مى شود.
ظاهر پورمجاهــد اظهار كرد: براســاس اين 
مصوبه، تخم مرغ هر كيلوگرم 14 هزار تومان 
براى در مرغدارى و براى مصرف كننده كيلويى 

16 هزار و 900 تومان تعيين شده است. 
وى افــزود: براســاس ايــن نــرخ، تخم مرغ 
به صورت شــانه اى با قيمــت 30 تا 32 هزار 

تومان متناسب با وزن توزيع مى شود. 
معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 

همدان تأكيد كرد: فروش تخم مرغ بيشتر 
از اين نرخ در سراسر استان غيرقانونى 
است و متخلفان به جرم گرانفروشى به 

تغزيرات حكومتى معرفى مى شوند. 
روزانه  درحال حاضر  گفت:  پورمجاهد 
بيــن 40 تا 50 تُن تخم مرغ در اســتان 
توزيع مى شــود كه نيمى از آن توسط 
مرغدارى هاى تخم گذار استان و مابقى 

از مناطق ديگر تأمين مى شود. 
وى به دســتگاه هاى متولى توصيه كرد: 
سهميه تخم مرغ استان بين مناطق كمتر 
برخوردار و حاشيه شهرها توزيع شود تا 
شاهد فروكش كردن اين فرآورد باشيم. 
معــاون هماهنگــى امــور اقتصــادى 
اســتاندارى همدان با اشاره به افزايش 
توليد گوشت مرغ در استان، تأكيد كرد: 
شركت پشتيبانى امور دام مازاد توليد را 

خريدارى و براى عيدنوروز ذخيره كند. 
به گفتــه پورمجاهد، كشــتارگاه ها بايد براى 
خريد و كشــتار مرغ توليد شــده در اســتان 
نهايت همكارى و تعامل را داشــته باشــند تا 
توليدكنندگان استان دچار ضرر و زيان نشوند. 
وى همچنين به ميوه شــب عيد اشــاره كرد 
و افزود: كســانى كه توانايى مالى در حد 20
ميليارد تومان دارند براى خريد سيب و پرتقال 
مورد نيــاز عيدنوروز اعــالم آمادگى كنند تا 

اقدامات الزم صورت گيرد.
معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 
همدان پيش بينى كرد: براى عيد امســال هزار 
و 200 تن ســيب و پرتقال نياز داشــته باشيم 
و از ورود بخش خصوصــى به اين موضوع 

استقبال مى كنيم.

سرپيچى از ثبت موجودى كاال در سامانه جامع انبارها 
احتكار محسوب مى شود
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آگهـي مزايـده

شهردارى همدان

 شهردارى همدان با استناد مجوزهاى اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش يك قطعه زمين مسكونى از طريق مزايده كتبى 
اقدام نمايد. متقاضيان مى توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند. 

شرايط شركت در مزايده: 
1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه ماهه 
و يا اوراق مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى 99/10/27 تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه 

بوعلى سينا نمايند.
-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضا و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد 

قيمت را تكميل و در پاكت (ج) قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند. 
3-برنده مزايده مكلف است حداكثر ظرف هفت روز كارى از تاريخ ابالغ نتيجه مزايده نسبت به واريز 90٪ وجه پيشنهادى اقدام و 10٪ الباقى 

هنگام تنظيم سند در دفترخانه از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد. 
4- برنده مزايده مكلف است وجه مورد معامله را نقدا به حساب شهردارى واريز نموده و هيچ گونه تهاترى قابل قبول نمى باشد، درصورت عدم 

واريز نقدى وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزايده به نفع شهردارى ضبط و برابر مقررات اقدام خواهد گرديد.  
5- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهردارى خواهد ماند. 
7-شركت در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شركت كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند.

8- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است. 
9- متراژ زمين 264/50 متر مربع به ابعاد شماالً به طول 13/85 متر به كوچه 10مترى، شرقاً به طول 19/10 متر به پالك مجاور، جنوباً به ابعاد 
13/85 متر به پالك مجاور، غرباً به طول 19/09 متر به پالك مجاور از پالك 20379 بوده كه شهردارى متعهد ميگردد حداكثر ظرف مدت شش ماه 

سند ثبتى آن را تحويل خريدار نمايد. ضمناً قبل از نقل و انتقال سند و با تنظيم قرارداد واگذارى امكان صدور پروانه ساختمانى ميسر مى باشد.
10- انتقال سند بعد از انجام تشريفات قانونى (ثبتى) متعاقباً به برنده مزايده ابالغ ميگردد و برنده مزايده مكلف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
ابالغ شهردارى جهت انتقال سند و واريز الباقى وجه (10٪ باقيمانده) اقدام نمايد در غير اين صورت مزايده ابطال و سپرده برنده مزايده ضبط 
خواهد گرديد ضمنا سند بنام برنده مزايده و يا هرشخص ديگرى كه برنده مزايده وى را كتبا با رضايتنامه محضرى به شهردارى معرفى نمايد 

انتقال خواهد يافت.
11- پيشنهادات رسيده در تاريخ 99/10/29 ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت.

 (م الف 1413)

يف
مشخصات نوع ملك و كاربرىرد

ثبتى
مساحت 
مبلغ سپرده شركت كل مبلغ كارشناسى (ريال)(مترمربع)

آدرسدر مزايده (ريال)

1
استادان 18مترى ميالد 10/20379264/50137/540/000/00010/000/000/000زمين مسكونى معبر 10مترى

كوچه آبشار

https://www.farsnews.ir/hamedan

دان خبرگزارى فارس -   همدان -  اجتماعى -  اقتصادى - سياسى -  فرهنگ و هنر -  ورزشى -  فارس پالس -  فيلم - عكس - استانها تان  رس ا اری  ر
اهداى اعضاى 9 بيمار مرگ مغزى در همدان

 رئيــس تيــم هماهنگ كننــده اهــداى عضــو اســتان همــدان از اهداى 
اعضــاى 9 بيمــار مــرگ مغــزى طــى امســال در همدان خبــر داد.

ــدان از  ــارس در هم ــگار ف ــا خبرن ــو ب ــدى در گفت وگ ــد حمي مجي
ــدان  ــال در هم ــى امس ــزى ط ــرگ مغ ــار م ــاى 9 بيم ــداى اعض اه
خبــر داد و اظهــار كــرد: امســال 12 مــورد رضايت گيــرى بــه اهــداى 
اعضــاى بيمــاران مــرگ مغــزى را داشــتيم كــه 9 مــورد بــا موفقيــت 

انجــام شــد.

ــه اهــداى عضــو بيمــاران  ــا بيــان اينكــه تعــداد عــدم موافقــت ب وى ب
مــرگ مغــزى بــاال نبــوده اســت، گفــت: خوشــبختانه كاهــش تصادفــات 

در كاهــش تعــداد بيمــاران مغــزى مؤثــر بــوده اســت.
رئيــس تيــم هماهنگ كننــده اهــداى عضــو اســتان همــدان خاطرنشــان 
كــرد: ســال گذشــته 11 مــورد اهــداى عضــو بيمــاران مــرگ مغــزى در 

همــدان ثبــت شــد و امســال تاكنــون 9 مــورد اســت.
ــت  ــر اس ــدارد و بهت ــى ن ــزى درمان ــرگ مغ ــه م ــان اينك ــا بي وى ب
خانواده هــا بــه اهــداى اعضــاى عزيــزان خــود هرچنــد ســخت 

ــتند  ــو هس ــار عض ــه در انتظ ــانى ك ــه كس ــا ب ــد ت ــر كنن ــت، فك اس
ــدام همنوع دوســتانه  ــن يــك اق ــزود: اي ــاره ببخشــند، اف زندگــى دوب
ــو  ــاران عض ــى بيم ــه زندگ ــد در ادام ــندانه اســت و مى توان و خداپس

ــد. ــر باش ــدى مؤث پيون
رئيــس تيــم هماهنگ كننــده اهــداى عضــو اســتان همــدان بــا تأكيــد 
بــر اينكــه خوشــبختانه آگاهــى مــردم در ايــن زمينــه باالتــر مــى رود، 
ــاهد  ــا ش ــرد ت ــازى بيشــترى صــورت گي ــدوارم فرهنگ س ــزود: امي اف

اقدامــات خيرخواهانــه و خداپســندانه بيشــترى در اســتان باشــيم.

مدير خبرگزاري: مريم شهابي باهر
خبرنگاران: زهره عباسي صالح، الهام شهابي

 سولماز عنايتي، فريده حسيني فرزام، وحيد سيفي
شماره تلفن تماس:  38324330

نهاوند مستعد افزايش توليد روغن

 مدير جهاد كشاورزى نهاوند با بيان اينكه نهاوند از بستر مناسبى 
براى افزايش توليد روغن برخوردار اســت، گفت: 60 درصد محصول 
كلزا در اســتان توسط كشــاورزان نهاوندى توليد مى شود كه البته 
مدتى است بنا به داليلى رغبت كمترى به كشت آن نشان مى دهند.
كريم حاج باباعلــى در گفت وگو با خبرنگار فــارس در نهاوند اظهار 
كرد: شهرستان نهاوند با توجه به قرار گرفتن در موقعيت جغرافيايى 
مناسب يكى از مراكز مهم كشت دانه هاى روغنى در استان است كه 

مى تواند نقش مهمى در توليد روغن مورد نياز كشور داشته باشد.
وى افــزود: كلــزا و آفتابگــردان عمده ترين دانه هــاى روغنى اين 
شهرستان است كه در هر 2 محصول توانسته بيشترين توليد استان 

را داشته باشد.
مدير جهاد كشــاورزى نهاوند از كلزا به عنوان مهم ترين دانه روغنى 
توليدى در نهاوند ياد كرد و افزود: بيش از 60 درصد محصول كلزا در 
استان توسط كشاورزان نهاوندى توليد مى شود كه البته مدتى است 
كشــاورزان بنا به داليلى رغبت كمترى به كشت آن نشان مى دهند 
اما در ســال هاى گذشته ميزان توليد اين محصول به 5 هزار تن نيز 

رسيده است.
وى افــزود: حــدود 45 درصد هر دانه كلزا حاوى روغن اســت و در 
كارخانه هاى روغن كشى مورد استفاده قرار مى گيرد؛ عالوه بر آن مواد 

معدنى و غذايى باارزش فراوانى در اين گياه وجود دارد.
حاج باباعلــى با بيــان اينكه گياه آفتابگردان نيز به 2 شــكل آجيلى 
و روغنى در اين شهرســتان كشت مى شــود، افزود: در سال زراعى 
گذشــته بيش از يك هزار و 400 هكتار از مزارع شهرستان به كشت 
دانه آفتابگردان اختصاص داشت كه البته استقبال كشت آجيلى آن 

بيشتر است.
وى وجود كارخانه روغن در اين شهرســتان را يكى از مزيت ها براى 
تشويق كشاورزان به كشت دانه هاى روغنى عنوان كرد و افزود: وجود 
مجتمع كشــت و صنعت در اين شهرســتان مزيتى مهم براى رونق 
كشــت دانه هاى روغنى به ويژه كلزا از سوى كشاورزان منطقه است 
زيرا اين مجتمع تمام محصوالت توليد را با قيمتى مناسب خريدارى 

مى كند.
مدير جهاد كشــاورزى نهاوند در ايــن زمينه افزود: با توجه به وجود 
مجتمع كشت و صنعت به تازگى اين شهرستان به  عنوان محل ذخيره 
روغن غرب كشور معرفى  شــده كه انتظار مى رود در سال هاى اخير 
با حل مشكالت كشاورزان اين شهر حتى به قطب توليد دانه روغنى 

كلزا در كشور تبديل شود.
وى بر لزوم توجه بيشــتر به پتانســيل هاى موجود شهرستان نهاوند 
و ايجاد زمينه الزم براى توســعه توليد روغن تأكيد كرد و گفت: در 
شرايط كنونى كه دشمنان وارد جنگ اقتصادى با ما شده اند حمايت 
از توليدكننــدگان مى تواند ميزان اتكا ما به خــارج را كمتر كرده و 

شرايط الزم را براى خودكفايى فراهم سازد.

    خبرگزارى فارساستانهاهمدان

  بفرماييــد چه ســالى وارد حوزه علميه 
شديد؟ چند سال است به كار تبليغ مشغوليد؟

هادى خسروى هستم، متولد 1371، از سال 90 وارد 
حوزه علميه شدم البته پيش از ورود به اين مجموعه 
در برنامه هاى فرهنگى و مرتبط شــركت مى كردم، 
سال 97 وارد طرح پايگاه فرهنگى و اجتماعى منطقه 
پشت بيمارستان شدم و در مسجد اميرالمؤمنين(ع) 

كارم را آغاز كردم.
 فرموديد ده سال است كار تبليغى انجام 
منطقه  به عنوان  را  اسدآباد  شد  چه  مى دهيد، 

تبليغ انتخاب كرديد؟
يكى از داليل حضورم در اين منطقه اين بود كه خودم 
اهل آنجا هستم. ِدينى به گردنم بود كه بايد براى رفع 
آســيب هاى اجتماعى آن منطقه تالش مى كردم، در 
محله اى بودم كه متأســفانه پايلوت تمام آسيب هاى 
اجتماعى در شهرستان بود. سعى كردم در اين منطقه 
اتحاد بين نيروهاى ارزشــى را ايجاد كنم تا به كمك 

آنها مشكالت را در حد توان رفع كنيم.
مردم مرا مى شناختند و ارتباط زيادى با آنها داشتم، 
با مشكالت و آسيب هاى آنجا هم آشنا بودم. نخستين 
كارى كه انجام دادم «شبكه ســازى اجتماعى» بود؛ 
يعنى برنامه ريزى براى كار تشــكيالتى زيبا كه مورد 
اســتقبال اهالى هم قــرار گرفت. به نظــرم تنها راه 

برون رفت مشكالت در كشور شبكه سازى است.
 كار خود را چطــور آغاز كرديد؟ اقبالى از 

جانب مردم داشتيد يا خير؟
وقتى وارد منطقه شــدم مســجدى تازه ساز در آنجا 
وجود داشــت كه خيلى فعال نبود، بيشتر طلبه هايى 
هم كه پيشــتر وارد آنجا شده بودند تنها برنامه اقامه 
نماز و سخنرانى داشتند؛ بايد برنامه ريزى مى كرديم 
تا مســجد به پايگاهى براى رفع مشــكالت و انجام 
فعاليت هاى فرهنگى و تبليغى تبديل شود، اين شد 
كه كار شبكه سازى را انجام داديم كه حضور نيروهاى 

ارزشى در كنار هم را ممكن مى ساخت.
كار شبكه سازى با توجه به شناختى كه از سطح محله 
داشتم يك ماهى طول كشيد، كارگروه هاى مختلفى 
را تشــكيل داديم، آغاز كرديم بــه رصد جمعيتى و 
تعداد افراد شاغل و بيكار، كشاورزان، زنان، كودكان، 

دانش آموزان، خانواده ها و افراد زير پوشــش نهادهاى 
حمايتى را شناسايى كرديم، معتمدگيرى از محالت 
و شناسايى تعداد جمعيت جوان، پير، زير 60 سال و 

باالى 60 سال و... هم انجام شد.
 چه تعداد در منطقه زيرپوشش بودند، لطفا 

از آسيب هاى منطقه هم بگوييد.
تقريبا 7 هزار نفرى بودند. در حوزه شبكه سازى يكى 
از برنامه هاى اجرايى شــناخت آسيب هاى منطقه و 
فرصت ها و تهديدها بود، نخستين آسيب محروميت 
از خدمــات عمومى بود، يعنــى نهادهاى حمايتى و 
دولتى در حوزه خدماتى ضعيــف عمل كرده بودند. 
ما در منطقه حاشــيه  شــهر بوديم و كار خدماتى به 

انزوا رفته بود.
دومين موضوع بيكارى بود و فقر اقتصادى و فرهنگى، 
اعتيــاد و فروش مــواد مخدر، طالق و آســيب هاى 
ماهواره و فضاى مجازى، كمبود فضاهاى آموزشى و 
فرهنگى، مكان هاى تجمع معتادين، سرقت و مصرف 

مشروبات.
بــراى محله  هايى كه زبان و گويش خاصى داشــتند 
ســعى كرديم افراد معتمدى را انتخاب كنيم كه به 

زبان آنها آشنا باشند
 وجود حاشيه نشــينى و شدت آسيب هاى 
اجتماعى قطعا كار شــما را سخت مى كند، 
بفرماييد جذب مردم به مسجد خالى از سكنه 

چطور پيش رفت؟ 
با افرادى كه در كارگروه حضور داشتند محروميت ها 
و آسيب ها را در محله رصد كرديم، بنده مديريت آن 
را برعهده داشتم زيرا نحوه برخورد با مشكالت برايم 
مهم بود. وقتى مســائل را شناسايى كرديم تبديل به 
فرصت هم شد يعنى در موضوع محروميت و خدمات 
عمومى برنامه ريزى گرفتيم چه كارى را انجام دهيم تا 

بتوانيم مردم را كمى پاى كار بياوريم.
جلســات متعددى در اين زمينه تشكيل شد و براى 
هر كدام از ادارات و نهادها يك رابط قرار داديم، يعنى 
رابطى براى حل مشكالت در ادارات، البته شناسايى 
نهادهاى دولتى و غيردولتى را هم در سطح  محله در 

برنامه داشتيم.
 آن طور كه پيداســت بزرگ ترين آسيب 

اين منطقه 7 هزار نفرى «اعتياد» و «طالق» 
است، اين موضوع برنامه منسجم و راهبردى 
نيــاز دارد، در اين زمينه چه اقداماتى صورت 

گرفت؟
در مقابله با اعتياد و مشــكالت موجود در منطقه، در 
قالب برنامه شبكه ســازى تعداد افراد درگير اعتياد را 
شناســايى كرديم، اين خيلى مهم بود كه البته تمام 
اطالعات هم محرمانه است و اگر مشكلى هم باشد به 
آن اطالعات رجوع كرده و به صورت محرمانه بررسى 
مى شود، چون حفظ كرامت و آبروى ديگران براى ما 

بسيار مهم است.
 در منطقه چند نفر درگير مواد مخدر بودند 
و چطور كار را براى ترك اعتياد پيش برديد؟

افــراد زيادى درگير اعتياد بودنــد به طورى كه در هر 
كوچه از 4 نفر تا ده نفر مصرف كننده شناسايى شده 
بود، اين آســيب به نحوى آسيب شهرستانى هم بود 
اما چون تراكم جمعيت در محيط و محله ما باال بود، 

بيشتر به چشم مى خورد.
افراد زيادى را در سطح محله شناسايى كرديم، برخى 
براى ترك همراهى مى كردند و برخى خير، تا حدى 
كه در توان داشــتيم كار را انجــام داديم. به صورت 
آمــارى تقريبا 150 نفــر را شناســايى كرديم، آنها 
مصرف كنندگان ســنتى و صنعتى بودند از 150 نفر 

شناسايى شده توانستيم صد نفر را ترك دهيم.
 از كمك هايى كه به اين خانواده ها داشتيد 

بگوييد.
براى حمايت هاى مالى كار شناسايى را انجام داديم، 
حين كار متوجه شــديم بيشــتر اين خانواده ها زير 
پوشش هيچ نهادى نيســتند، با استفاده از ظرفيت 
خيرين شهرستان و اســتان هاى ديگر حمايت هايى 

انجام شد.
يكى از حمايت هاى ما مربــوط پرداخت هزينه هاى 
كمــپ ترك اعتياد بود، چون بســيارى از خانواده ها 
تــوان پرداخــت آن را نداشــتند، از ادارات مرتبط 
مانند دادگســترى، نيروى انتظامى و بهزيستى هم 
كمك گرفتيم. تا زمانى كــه افراد در كمپ بودند به 
خانواده هاى آنها با اهداى بســته هاى حمايتى كمك 
مى كرديــم، اگر كســى بيمار مى شــد در پرداخت 

هزينه هاى بيمارستانى و تهيه دارو نيز برنامه داشتيم.
 بســيارى از خانواده هاى درگير اعتيــاد توان خريد 
لوازم التحرير براى فرزندان خود را نداشــتند و حتى 
برخــى دانش آمــوزان از تحصيل بازمانــده بودند، 
به طورى كــه 20 دانش آموز را شناســايى كرديم كه 

اغلب درس را رها كرده بودند.
البتــه ترك كردن مهم نيســت و بســيارى از افراد 
مصرف كننــده بارها اقــدام به تــرك مى كنند و باز 
هم به اين ســمت گرايش مى يابند، نگهداشتن آنها 
خيلى مهم است تا ديگر ســمت اعتياد نروند، يكى 
از برنامه هايى كه ما در فضاى مسجد و محله داشتيم 
همين موضوع بود، پس به سراغ تأمين شغل رفتيم؛ 
30 نفــر از خانواده هاى درگير اعتيــاد را در مناطق 
مختلف شهرســتان مشــغول به كار كرديم. اين جز 

اشتغالى بود كه در سطح محله داشتيم.
كارگروه خيرين اين افراد را شناســايى مى كردند تا 
وارد چرخه كار شــوند و به سمت اعتياد برنگردند، از 
كار كشــاورزى گرفته تا شهردارى و نگهبانى 30 نفر 
مشغول شدند؛ از اين تعداد همچنان 25 نفر پس از 2

سال در كار خود مانده اند.
 در حوزه ترك اعتيــاد 150 نفر را جذب 
كرديد و صد نفر را ترك داديد، از مشكالتى 

كه در اين زمينه گفتيد بگوييد.
 يكى از مشكالت همراهى نكردن افراد مصرف كننده 
بــود، افرادى بودند كه پس از چندين بار ترك دوباره 
به دام اعتياد برگشــته بودنــد، بنابراين ايجاد انگيزه 
براى پاك ماندن خيلى مهم است؛ خوشبختانه كار ما 
تعطيل نشده و در اين چند روز گذشته هم توانستيم 
2 نفر ديگر را ترك بدهيم و كار همچنان ادامه دارد.

درست است در بين جمعيتى كه زير پوشش ما بودند 
150 نفر را شناسايى و صد نفر را ترك داديم كه شايد 
عدد كمى باشــد اما نســبت به كار نهادها و امكانات 
آنها قابل توجه است؛ ضمن اينكه چشم اندازى تعريف 

كرده ايم كه هر سال بتوانيم تعدادى از مصرف كنندگان 
مواد مخدر را ترك دهيم.

يكى ديگر از آسيب هاى جدى ما موضوع فروش مواد 
مخدر بود؛ توانســتيم در اين قضيه هم ورود كنيم و 
رويكرد درآمد 3 خانواده را تغيير دهيم تا به ســمت 

درآمد حالل گرايش يابند.
 در زمينه طــالق چطــور ورود كرديد و 

توانستيد اين معضل را كاهش دهيد؟
بررسى كرديم ببينيم چه چيزى باعث شد خانواده ها 
به سمت طالق بروند، با بهزيستى و اورژانس اجتماعى 
و شــوراى حل اختالف دادگسترى و كانون هايى كه 

مرتبط با اين موضوع بودند ارتباط گرفتيم.
بســيارى از آنها به خاطر مســائل هيچ و پوچ طالق 
مى گرفتند، مثال به خاطر چشم وهم چشمى، در قالب 
كارگروه خانــواده كار را پيش برديــم و كالس هاى 
متعــددى را با حضور افراد مؤثر مانند روانشــناس و 
پزشك و... مهيا كرديم، خوشبختانه در 2 سال جلوى 
27 مورد طالق را گرفته ايم كه اينها براى ما بســيار 

ارزشمند است.
 در اين 3 سال چقدر توانستيد شغل 

ايجاد كنيد؟
تقريبا 40 نفر به صورت مســتقيم مشــغول به كارند 
يعنــى 40 خانواده كه اگر اعضــاى آنها را 3 تا 4 نفر 

حساب كنيم 120 نفر را شامل مى شود.
 پرسش پايانى اينكه امام محله بايد چه 

خصوصيتى داشته باشد تا به اهداف 
تعريف شده دست يابد؟

 بايد در كنار مردم باشــد و آنهــا را درك كند، امام 
كاظم(ع) مى فرمايند افضل  عبادت ها خدمت به مردم 
و رفع مشكالت آنهاست. امام محله اى موفق است كه 
در كنار مردم، با مردم براى رفع مشكالت مردم قدم 
بردارد. او بايد پيشوا باشد تا ديگران پشت سرش راه را 

به درستى تشخيص دهند.

امام محله اى كه ناجى يكصد معتاد شد

 از شبكه سازى تا كمك به كسب روزى حالل

 نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى بر 
ضرورت تكميل محور چهارخطه ماليرـ سامن ـ بروجرد 

تأكيد كرد.
حجت االسالم والمســلمين احد آزادى خواه در بازديد از 
رونــد عمليات اجرايى محور چهارخطه مالير- ســامن- 
بروجــرد بر ضرورت تكميل و بهره بــردارى از اين پروژه 
تأكيــد كرد و افزود: تكميل ايــن پروژه يكى از مصوبات 
مهم جلسه اخير مجمع نمايندگان استان بود كه با حضور 
استاندار همدان و مديركل راه و شهرسازى استان و وزير 

راه و شهرسازى انجام شد.
وى افزود: درحال حاضر حدود 5 كيلومتر از اين محور 90 

درصد پيشــرفت فيزيكى دارد، آسفالت آن انجام شده و 
همه پل ها غير از 4 پل اجرا شده است.

نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى تصريح 
كرد: اميدواريــم با اعتبارى كه از محل نقاط حادثه خيز، 
راهدارى ها و اعتبارات منابع استانى اختصاص يابد، طى 

چند ماه آينده اين پروژه زير بار ترافيك برود.
وى در ادامه با اشــاره به اينكه در راستاى رفع مشكالت 
حوزه تأمين نهاده هاى دامى و نشســتى كه با مسئوالن 
جهاد كشاورزى م همدان و مالير انجام شد، افزود: نظارت 

بر توزيع نهاده ها يك ضرورت است.
آزاديخــواه با بيــان اينكــه حداقل تا 3 مــاه آينده 

هيچ مشــكلى براى توزيع نهاده هــاى دامى نداريم و 
قيمت ها تعديل شده است، خواستار مديريت درست 
و انجــام اقدامات به موقــع براى اخذ ســهميه اين 
شهرستان و فعال شــدن كارخانه هاى توليد خوراك 

دام در مالير شد.
وى عمده مشــكالت ايجاد شــده در نهاده هاى دامى را 
در شــيوه توزيع دانست و حل اين مشكل كشورى را در 
گرو اقدام اثرگذار كميســيون كشاورزى مجلس برشمرد 
و گفت: با احصا حدود 19 مشــكل، بخش قابل توجهى 
از مشــكالت رفع و اخيرا با راه اندازى سامانه بازارگاه، در 

حوزه توزيع نهاده ها سر و سامانى ايجاد شد.

آزادى 175 زندانى 
جرائم غيرعمد در همدان
 مديرعامل ستاد ديه اســتان همدان از آزادى 175

زندانى جرائم غيرعمد از ابتداى امســال تا پايان آذرماه 
در همدان خبر داد.

يــدا... روحانى منش در گفت وگو بــا فارس در همدان با 
اشاره به اقدامات ستاد ديه استان از ابتداى امسال اظهار 
كرد: در اين مدت 175 زندانى آزاده شده كه 162 نفر تا 

پايان آبان ماه و 12 نفر در آذرماه بوده است.
وى مبلغ بدهى ايــن مددجويان را 474 ميليارد و 369

ميليون و 77 هزار ريال دانســت و گفــت: اين مبلغ تا 
آبان ماه امسال 464 ميليارد و 255 ميليون و 517 هزار 
ريــال بود و آذرماه نيز ده ميليارد و 113 ميليون و 560

هزار ريال شد. 
مديرعامل ستاد ديه اســتان همدان با بيان اينكه تعداد 
پرونده هاى ديه 4 مورد بود، افزود: از 130 پرونده مالى، 
121 مــورد تا پايان آبان ماه را و 9 مورد آذرماه شــامل 

مى شد.
وى با اشاره به 35 پرونده مهريه كه 34 مورد متعلق به تا 
آبان ماه و يك مورد آذرماه است، خاطرنشان كرد: 6 مورد 

پرونده نفقه داشتيم.
روحانى منــش از آزادى 167 زندانى مرد و 8 زندانى زن 
خبــر داد و گفت: 157 مرد تا پايان آبــان  و ده مرد در 

آذرماه و 6 زن تا پايان آبان و 2 زن آذرماه آزاد شده اند.
وى با اشــاره به اخذ مبلغ 132 ميليارد و 196 ميليون و 
83 هزار ريال رضايت از شكات توسط ستاد ديه استان، 
بيان كرد: تا پايان آبان 131 ميليارد و 710 ميليون و 83

هزار ريال و آذرماه 486 ميليون ريال شكات بخشيده اند.
مديرعامل ســتاد ديه اســتان همدان پرداختى صندوق 
تأمين خســارت هاى بدنى را 4 ميليارد و 795 ميليون 
و 560 هزار ريال عنوان كرد و افزود: اين مبلغ متعلق به 

آذرماه است و پيش تر وجود نداشت.
وى با بيان اينكه 20 ميليارد و 177 ميليون و 900 هزار 
ريال مددجويان نقدينگى داشتند، گفت: مبلغ اعسار به 
تقســيط 239 ميليارد و 899 ميليون و 234 هزار ريال 

بود.
روحانى منش از 44 ميليــارد و 35 ميليون و 300 هزار 
ريال كمك پرداختــى براى پرونده هاى مالى و ديه خبر 
داد و افزود: 33 ميليارد و 265 ميليون ريال از بانك هاى 
ملت، ملى، تجارت و صادرات براى آزادى مددجويان وام 

دريافت شده است.

محور چهارخطه ماليرـ سامنـ  بروجرد سريعتر تكميل شود

 حجت االسالم هادى خســروى «امام محله» منطقه پشت بيمارستان اسدآباد با پوشش 
جمعيت 7 هزار نفرى توانسته اقدامات مهمى را با شبكه سازى به ثمر بنشاند؛ از ترك اعتياد 

معتادان گرفته تا كاهش طالق و ايجاد اشتغال در منطقه.
صحبت از «امام محله » و يك «مبلغ جهادى» در يكى از مناطق محروم اســدآباد اســت كه 
فعاليت هاى فرهنگى زيادى انجام داده و در نجات بسيارى از افراد گرفتار به دام اعتياد نقش 

مؤثرى ايفا كرده است.
مشتاق مى شويم با اين روحانى جوان كه اين روزها، زندگى طلبگى اش را به شكل ديگرى با 

زندگى آدم هايى كه به ته خط رسيده اند، پيوند داده، گفت و گويى داشته باشيم.
هادى خســروى، روحانى جوان، فعال، جهادى و يكى از امام محله هاى برتر اســتان از نگاه 
اداره كل تبليغات اسالمى اســت كه با تشكيل كارگروه هاى مختلف اقدام به شبكه سازى در 

راستاى رفع محروميت منطقه زيرپوشش تبليغى خود كرده است.
اين «امام محله» با تشكيل 12 كارگروه آقايان و 12 كارگروه بانوان در «منطقه پشت بيمارستان 
اســدآباد»، جمعيتى بالغ بر 60 نفر از معتمدين محلــه را گرد هم آورده تا با همكارى آنها از 

معضالت و آسيب هاى اجتماعى چون اعتياد، طالق، فروش مواد مخدر و بيكارى بكاهد.
در ادامه مصاحبه  فارس با اين «امام محله» را مى خوانيد.
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خبـرگردشگري

بناهاى تاريخى همدان
 بازگشايى شد

 با توجه به ســير نزولى كرونا و تبديل وضعيت 
اســتان همــدان از قرمز به نارنجى و ســپس زرد، 
براســاس مصوبات ســتاد مقابله با كرونا، تمامى 
بناهــاى تاريخى و جاذبه هاى گردشــگرى تحت 

نظارت اين اداره كل بازگشايى شد.
مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
استان همدان با بيان خبر فوق، اعالم كرد: همزمان 
با شيوع موج ســوم ويروس كرونا در منطقه غرب 
ايران، بناهــاى تاريخى و جاذبه هاى گردشــگرى 
تحت نظارت اين اداره كل براساس مصوبات ستاد 
مبارزه با ويروس كرونا از ابتداى آذرماه سالجارى 

تعطيل شد.
على مالمير با اشاره به نحوه بازديد از اين مجموعه ها، 
خاطرنشــان كــرد: براســاس دســتورالعمل هاى 
بهداشــتى صــادره از ســتاد مبارزه بــا ويروس 
كرونــا و همچنيــن مصوبات صــادره از وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى، ضمن 
اســتقرار دستگاه هاى ضدعفونى در ورودى بناهاى 
تاريخى شــاخص، بازديد از بناهاى داراى فضاى 
سرپوشــيده، با رعايت حضور محدود گردشگران 
در اين بناها انجام شــده و بناهاى داراى فضاى باز 
نيــز با محدوديت هاى كمتر ميزبان گردشــگران و 

دوستداران ميراث فرهنگى استان خواهند بود.

هتلداران استان بيش از 
250 ميليارد تومان خسارت 

ديدند

 بــر اثرشــيوع كرونــا و كاهــش 80 درصدى 
مسافران در هتل ها به اين مراكز اقامتى بيش از 250 

ميليارد تومان خسارت وارد شد.
معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى استان همدان با بيان اين مطلب، 
گفت: پيش از شــيوع كرونــا در يك دوره 8 ماهه 
نخســت سال گذشــته، بيش از 4 هزار و 200 نفر 
مسافر را پذيرش داشتند اما در مدت مشابه امسال 
به دليل شيوع كرونا مراكز اقامتى ده تا 20 درصد اين 

ميزان را پذيرش كرده اند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، على خاكسار 
با بيان اينكه 42 هتــل، ميهمانپذير، هتل آپارتمان و 
اقامتگاه بوم گردى در استان همدان فعاليت مى كنند، 
گفت: با كاهش بيش از 80 درصدى مســافران در 
هتل ها و مراكز اقامتى بيش از 250 ميليارد تومان به 

مالكان اين مراكز خسارت وارد شد.
معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى صنايع 
دستى و گردشگرى استان همدان با اشاره به اينكه 
تمامى مراكز اقامتى همدان زيرنظر بازرسان دانشگاه 
علوم پزشــكى اســت و هر هفتــه از نظر رعايت 
شيوه نامه هاى بهداشتى بازديد مى شوند، تأكيد كرد: 
شيوه نامه هاى بهداشتى در هتل ها رعايت مى شود و 
مسافران در موقع ورود به هتل تب سنجى مى شوند 
و درصورت مشــكوك بودن بــه ويروس كرونا به 
مراكز درمانــى ارجــاع و از پذيرش ها خوددارى 

مى شود.

ثبت جهانى تنها «منظر تاريخى» ايران از رؤيا تا واقعيت
دانشيار طراحى شهرى دانشگاه بوعلى سينا

 تكميل پرونده ثبت جهانى تا پايان امسال
 بعيد به نظر مى رسد

 تيرماه سالجارى بود كه معاون ميراث فرهنگى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى با اعالم اينكه به جاى هگمتانه، منظر تاريخى 
همدان را جهانى كنيم، گفت: اگر مســئوالن استان همدان همراهى كنند، 
مى توانيم ثبت جهانى هگمتانه را در ابعاد وســيع ترى انجام دهيم، يعنى 
مى توانيم برنامه ريزى ها براى ثبت جهانى محوطه  هگمتانه را به ثبت جهانى 

منظر فرهنگى همدان بسط دهيم.
محمدحســن طالبيان در گفت وگو با رســانه ها، با تأكيد بر اينكه متوليان 
شهرى همدان بايد كمك كنند تا بتوان ارزش هاى مركز تاريخى همدان را 
از هگمتانه تا معاصر با يكديگر مطرح كرد، يادآور شد: بايد به عنوان يك 
منظر تاريخى شــهرى، آن روند را دنبال كنيم، اقدامى كه ساده نيست اما 

براى حفظ و معرفى همدان و تاريخ شهر بهترين كار است.
معاون ميراث فرهنگى وزارت ميراث فرهنگى با تأكيد بر اينكه معتقدم اين 
بهترين كار براى هگمتانه و شــهر همدان و ثبت جهانى آنهاست، مطرح 
كرد: هنوز قضاوت براى جهانى شــدن هگمتانه يا منظر تاريخى شهرى 

همدان زود است.
وى اين پرونده را زمانى جالب تر و گسترده تر دانست كه بتوان مجموعه اى 
از دوره هاى مختلف را در شهر همدان كنار يكديگر قرار و بررسى هايش 
را انجام داد و افزود: معتقدم مى توان اين اقدام را به اين شرط كه اطالعات 
بيشــترى به جز آنچه در ميدان مركزى پيدا شده، داشته باشيم، مى توانيم 
انجام دهيم. از ســوى ديگر در گام بعدى بايد همه مســئوالن مانند ثبت 

جهانى يزد، با يكديگر همسو باشند.
به گزارش ايسنا، دانشيار رشته طراحى شهرى دانشگاه بوعلى سينا نيز بيان 
كرد: با توجه به تخريب هاى فراوانى كه در محوطه مورد بحث اتفاق افتاده 
بايد توجه خاصى به معيارهايى كه يونسكو و سازمان هاى بين المللى براى 

ثبت جهانى بر آن تأكيد دارند، بشود.
حسن ســجادزاده ادامه داد: به نظر مى رسد اگر اين تحقيقات شتاب زده، 
بدون مطالعات دقيق و كارشناســى شده و تشخيص تيم هاى تخصصى 
انجام شــود، اميدى نيست كه به سرانجام برســد زيرا معيارها و ضوابط 

سازمان هاى بين المللى سختگيرانه است.
وى اين ضوابــط را مربوط به بحث هويت هاى كالبــدى و تاريخى در 
مسيرها و بافت هاى تاريخى دانست و اضافه كرد: با توجه به توسعه هاى 
جديدى كه در محدوده مورد بحث اتفاق افتاده كه شــامل تخريب بافت 
اطراف مسير و محالت قديمى و بناهاى شاخص گذشته است، بايد ادله 
قوى پشت پرونده ثبت جهانى باشد تا سازمان هاى بين المللى را قانع كند.

به گفته ســجادزاده، با توجه به شرايط موجود نمى توان اميد زيادى براى 
راضى كردن سازمان هاى بين المللى داشت و تكميل پرونده ثبت جهانى تا 

پايان امسال بعيد به نظر مى رسد.
اين مدرس دانشــگاه اظهار كرد: به ظاهر متوليــان امر درحال جمع آورى 
اطالعاتى هســتند كه در وزارت ميراث فرهنگى هم روى آن كار شود و 
سپس به يونســكو  برود، اما به  هر صورت كه به قضيه نگاه كنيم در اين 

مدت زمان بعيد است اين اتفاق عملى شود.
وى معتقد است: اگر قرار بود اين پرونده روى مدار واقعى خود قرار بگيرد 
بايد تيم قوى دانشگاهى متشكل از اساتيد مختلف رشته هاى باستان شناسى، 
شهرســازى، تاريخ، معمارى و ... روى آن كار مى كردند و طى فرصتى 6 

ماهه آن را مطالعه مى كردند تا به نتيجه دلخواه مى رسيدند.
ســجادزاده ادامه داد: متوليان امر معتقدند در سازمان هاى بين المللى تنها 
بحث گذشــته نيست و زندگى معاصر هم مورد توجه است، اگرچه اين 
قضيه درســت است اما مثًال در تپه باســتانى هگمتانه در گذشته زندگى 
جريان داشــته اما امروزه همه تخريب شده و به ندرت مى توان مسيرها را 

در فضايى كه در دوره پهلوى اول و دوم تخريب شده است، پيدا كنيم.
وى با اشاره به اينكه تخريب فراوانى طى چند سال اخير در اين مسير اتفاق 
افتاده است، گفت: اينكه بخواهيم اميدوار باشيم ظرف 2  ماه پرونده كامل 
شود بعيد است، مگر اينكه مسئوالن مسيرهايى را براى به نتيجه رساندن 
پرونده در ارتباطات بين المللى پيدا كنند اما در كل بعيد به نظر مى رســد 
همچنين اندازه، قدرت و ســرعت تخريب به قدرى است كه قضيه را با 

دشوارى زياد مواجه كرده است.
سجادزاده يادآور شــد: همدان به عنوان پايتخت تاريخ و تمدن ايران اين 
جايگاه را دارد كه آثار و به ويژه تپه هگمتانه ثبت جهانى شود و اين ثبت 
مى تواند مشمول بافت تاريخى هم باشد اما در كل بايد طرح راهبرد كلى 
براى بافت تاريخى همدان تهيه كنيم و تا زمانى كه اين طرح تهيه نشــود 
هر مدير يا مسئولى سليقه اى عمل مى كند و اين سليقه گرايى كه گريبانگير 

بافت تاريخى شده شيرازه كار را از هم مى پاشد.
حال بايد ديد همدان به عنوان تنها كانديداى ثبت جهانى «منظر تاريخى» 
در ايران، مى تواند پرونده اى قابل دفاع براى ارسال به يونسكو آماده كند يا 
خير؟ اين درحاليست كه متأسفانه همدان به عنوان سرسلسله تاريخ و تمدن 
ايران زمين تاكنون نتوانسته حتى يكى از آثار تاريخى اش را به ثبت جهانى 
برساند بنابراين اميدواريم با تالش مسئوالن استان بتوانيم نخستين «منظر 

تاريخى» ايران را به نام همدان ثبت كنيم.

 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

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
چه باغ است اينكه دارش آذرينه                چه دشت است اينكه خونخوارش زمينه
مگر صحراى عشق نازنينه مگر بوم و بر سنگين دالن است  
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■ حديث:
امام على(ع):

شب  زنده دارى، نشانة پرهيزگاران و خوِى دلدادگان است. .   
غرر الحكم: ج4 ص140 ح5611

فناوري

«آنتى بادى طعمه» و مقابله با كرونا
 دانشــمندان تايوانى يك نوع «آنتى بادى طعمه» توليد كرده اند كه 
مى تواند با جلوگيرى از ورود ويروس كرونا به سلول هاى انسانى از 

عفونت جلوگيرى كند.
به نقل از ايسنا، دانشمندان آكادمى سينيكا (Sinica) و دانشگاه ملى 
تايوان مقاله اى با عنوان «آنتى بــادى طعمه كوويد-19» را كه به طور 
SARS-)2 -مؤثــر از ورود ويروس و عفونت به ســارس-كوو

CoV-2) جلوگيــرى مى كند را در تاريخ 30 نوامبر در پزشــكى 
مولكولى EMBO منتشر كردند. 

در اين گزارش، دانشمندان نحوه اتصال «آنتى بادى طعمه» به پروتئين 
سنبله سارس-كوو-2 را با قابليت جلوگيرى از آلوده شدن سلول هاى 

انسانى بيان كردند.

«ايربلز» نسل جديد فناورى هاى پوشيدنى 
خواهد بود

 University) «گروهى از مهندسان «كالج مهندسى دانشگاه ايلينوى گراينگر
of Illinois Grainger College of Engineering) درحــال 
كشــف و توســعه زيرمجموعه جديدى از فنــاورى موبايلى مبتنى بر 
ايرفون هاى پيچيده و متصل هســتند.به گزارش ايسنا، پروفسور «روميت 
روى چودورى»(Romit Roy Choudhury) متخصص مهندسى 
برق و كامپيوتر گفت: جهش از ايرفون هاى امروزى(earphones) به 
فناورى نوين ترى به نام «ايربلز»(earables) مى تواند همانند تحولى كه 
در صنعت تلفن همراه رخ داد، باشــد؛ زيرا در اين سال ها تغييراتى در 
ســاختار تلفن ها رخ داد كه اين موضوع سبب تفاوت تلفن هاى همراه 

قديمى با تلفن هاى همراه هوشمند امروزى شد.

ترميم ترك هاى نمايشگر موبايل 
با «روغن بزرك» در 20 دقيقه

 محققان كره اى با اســتفاده از «روغن بزرك» روشى ابداع كرده اند 
كــه مى تواند 95 درصد ترك هاى نمايشــگر موبايل را در 20 دقيقه 
ترميــم كند. به گــزارش مهر، محققــان كره جنوبى روشــى براى 
ترميم نمايشــگرهاى شكسته موبايل يافته اند. اين روش نوين شامل 
تقويت نمايشگر به وســيله «روغن بزرك» است تا آنها بتوانند خود 
 Composite Part B: را ترميم كننــد. اين تحقيق در نشــريه
Engeenring منتشر شــده و يونگ چا جونگ مدير مركزى در 
انستيتو علم و فناورى كره جنوبى(KIST) آن را رهبرى كرده است.

در اين پروژه محققان «روغن بزرك» را به شكل ميكروكپسول هايى 
در نمايشگر به كار بردند.

ساخت پيچيده ترين مينى ربات مفصل دار 
چوبى جهان

 پژوهشــگران چين، يك ربات كوچك را طراحى كرده اند كه از 
چوب ساخته شــده است و به دليل داشــتن مفاصل بسيار مى تواند 

به سادگى حركت كند.
به گزارش ايســنا، پژوهشــگران چينى، نوعى مينى ربات طراحى 
كرده اند كه از مفاصل زيادى تشــكيل شده است و به همين دليل 
مى تواند تحرك زيادى داشــته باشــد. اين ربات اگرچه بســيار 
كوچك اســت اما تعداد قابل توجه مفاصل، قابليت هاى بســيارى 

را به آن مى بخشند.
همه بخش هــاى اين ربات به صورت جزئى طراحى شــده اند و در 

ساخت آن از مواد طبيعى مانند چوب نيز استفاده شده است. 

انگليس يك عنكبوت فضايى به ماه مى فرستد
 (Asagumo)«كاوشگر و ماه نورد كوچك انگليس كه «آساگومو 
نام دارد، توسط متخصصان رباتيك شركت مستقر در لندن موسوم به 
«اسپيس بيت»(Spacebit) طراحى شده و قرار است در سال 2021 

به كره ماه فرستاده شود.
به گزارش مهر، كاوشگر كوچك «آساگومو» قرار است تابستان امسال 

با همكارى ناسا به سطح ماه برسد.
اين نخستين بارى است كه يك كاوشگر انگليسى به كره ماه مى رود 
و مهندســان «اسپيس بيت» به جاى چرخ در آن از چند پا بهره برده اند 
تا بتواند به خوبى و بدون مشكل از موانع و دست اندازها عبور كند و 
از راه هاى زيرزمينى موسوم به كانال ها يا لوله هاى گدازه بخزد تا ببيند 

آيا براى انسان قابل سكونت است يا نه.

 روســتايى كوهستانى كه در جنوب غربى استان 
همدان و شمال غربى شهرستان تويسركان در ارتفاع 
2020 مترى از ســطح دريا، در دامنه هاى رشته كوه 

الوند قرار دارد.
طبق تقســيمات مركز ملى آمار ايران به عنوان يك 
آبادى جزو دهســتان خــرم رود، بخــش مركزى، 

شهرستان تويسركان وابسته به استان همدان است. 
فاصلــه روســتاى بكر و پرچشــمه كهنــوش با 
نزديك ترين شهرستان يعنى تويسركان 32 كيلومتر 
و با نزديك ترين اســتان يعنى همــدان 35 كيلومتر 
است. فاصله كهنوش با اسد آباد كه بيشتر  تردد اهالى 
در زمســتان براى رفتن به همــدان از آنجا صورت 

مى گيرد، 50 كيلومتر است.
روستا شــكلى پلكانى دارد و بيشتر ساختمان هاى 
قديمى با مصالح بومى، مانند خشت و سنگ ساخته 
شده اند، ســتون ها و سقف از چوب چنار و درهاى 
منازل از چوب گردو يا چنار ساخته شده است. براى 
ساخت ساختمان هاى جديد بيشتر از آهن و سيمان 

و آجر استفاده مى كنند. 
روســتا مانند نقطه اى در نعل اسبى كوهستانى قرار 
دارد كه پايين آن را باغ ها گرفته اند. روخانه كاسا از 
شمال كوهستان روستا مى آيد كه از ميان باغ ها عبور 
مى كند و رودخانه اليس كه از شــرق كوهستان هاى 

روستا مى آيد، از ميان روستا عبور مى كند.
جريان اين رودخانه ها روستا را به يك منطقه سرسبز 
و پرآب تبديل كرده است كه هر گردشگر داخلى و 

خارجى را مدهوش اين طبيعت بكر خواهد كرد. 
طبيعت صخره اى و كوهســتانى كوهنوش موجب 
شده است در سال هاى اخير هرازگاهى روستا قربانى 

بهره بردارى هاى غيركارشناسى شود.
در سال هاى اخير اين تخريب ها در سطح كوهستان 
موجب از بين رفتن طبيعت بكر صخره اى كوهستانى 
مى شود كه طبيعت در طول ميليون ها سال گذر زمان 
آن را ساخته است، صخره از جمله داشته هاى طبيعى 
است كه درصورت آسيب ديدن ميليون ها سال زمان 

مى برد تا دوباره متولد شود.
محيطى  زيســت  فاجعه آميز  اثــرات    

استخراج سنگ
پوريــا گل  محمدى پژوهشــگر و مردم شــناس در 
اين بــاره در گفت وگو با همدان پيــام درباره اثرات 
زيان بار و فاجعه آميز زيست محيطى استخراج سنگ 
در منطقه كهنوش كه در سال هاى اخير دامان طبيعت 
روستا را گرفته است، مى گويد: انفجارها و استخراج 
ســنگ ها كه از گذشته و گاهى تا امروز حتى اتفاق 

افتاده است، باعث تغيير مسير آب هاى زيرزمينى و 
فرو ريختن كانال برخى قنات ها و خشــك شــدن 

چشمه هاى آب شده است. 
وى با بيان اينكه در كنار مخدوش شــدن سيماى 
طبيعت روســتا حيــات جانــوران و پرندگان در 
محيط طبيعى روســتا نيز درصورت آســيب وارد 
شــدن به خطر افتاده اســت، افزود: خاكه و پودر 
سنگ حاصل از برش ســنگ ها به صورت گرد و 
غبار بر روى گياهان و درختان روستا اثر گذاشته 
و نه فقط ســبب خشك شــدن درختان باغات و 
مزارع مجاور، بلكه ســبب نابارورى آنها نيز شده 

است.
اين پژوهشــگر مى گويد: شكل اســتخراج سنگ 
نه تنها مناظر زيباى روســتا را نابــوده كرده، بلكه با 
ايجاد راه هاى موقت براى حمل سنگ با ماشين هاى 
سنگين خاك هاى طبيعى را به خاك هاى مرده تبديل 
كرده اســت. درحالى كه اين معادن نه تنها در بهبود 
وضع معيشتى مردم كوچك ترين نقشى نداشته بلكه 
سبب ايجاد اختالف بين مديران روستايى و مردم و 

مهاجرت برخى از اهالى از روستا شده است.
وى تأكيد مى كند: فعاليت شــركت هاى معدنى با 
تخريب مراتع و امكانات زيســت محيطى منطقه، 
گردشگرى،  كشــاورزى،  (دامدارى،  ظرفيت هاى 

منابع غنى و مثمر ثمر طبيعى) را مى تواند به ويرانه 
تبديل كند و آلودگى اين معادن به تدريج ســبب 
نابودى مشاغل بومى مانند دامدارى و زنبوردارى 

مى شود.
مسئوالن ملى و اســتانى بايد بدانند كه با ادامه اين 
شــرايط در تخريب مراتع و مزارع، مســموم شدن 
آب هاى ســطحى و زيرزمينى و از بين رفتن منابع 
آب و اكوسيســتم طبيعى در شرايط زيست محيطى 
مناطق روستايى و مهاجرت شديد مردم اثر خواهد 

گذاشت.
 كمپينگ گردشگرى در كهنوش 

اما در آخرين اتفاقات حوزه گردشــگرى كه براى 
اين روســتا رقم خورده اســت، فرماندار شهرستان 
تويسركان از ايجاد كمپينگ اقامتى در روستاى هدف 

گردشگرى كهنوش به رسانه ها خبر داده است. 
سيدرسول حسينى درباره اهميت روستاهاى هدف 
گردشگرى عنوان كرده است، اجراى طرح روستاى 
هدف گردشــگرى در روستاهاى اســتان زمينه ساز 
ايجاد اشتغال، درآمدزايى، رضايت گردشگر و حفظ 

محيط زيست است.
فرماندار شهرستان تويسركان معتقد است: با توجه 
به نيازســنجى انجام شده و با همكارى دستگاه هاى 
مربوطــه، زمين مناســبى بــراى ايجــاد كمپينگ 

گردشــگرى در روستاى كهنوش براى خدمت بهتر 
به گردشگران اختصاص مى يابد.

  نداشتن اقامتگاه بوم گردى 
بزرگ ترين مشكل

از ســوى ديگر دهيار روستاى «كهنوش» شهرستان 
تويسركان نيز نبود اقامتگاه بوم گردى را بزرگ ترين 
مشــكل اين روســتاى هدف گردشگرى دانست و 
عنوان كرد: به علت نداشــتن خانه بوم گردى جذب 

توريست نداريم.
حميدرضا مرادقلى ئى در يك گفت وگوى رسانه اى، 
گفت: برخى از  اهالى روســتا حدود يك سال است 
كه براى تأسيس اقامتگاه بوم گردى اقدام كرده اند اما 

تاكنون به نتيجه نرسيده اند.
وى با بيان اينكه كهنوش 3 ســال است كه روستاى 
هدف گردشگرى شناخته شــده، افزود: كوهستانى 
بودن اين روستا به همراه باغات، چشمه سارها، قنات 
و رودخانه هــا، طبيعت بى نظيرى به وجود آورده كه 

براى گردشگران جذابيت خاصى دارد.
مرادقلى ئى با اشــاره به اينكــه روزانه تعداد زيادى 
از هموطنان از روســتا بازديد مى كنند، اظهار كرد: 
توريســت هاى خارجى هم گه گاه به روستا مى آيند 
كه متأســفانه به دليل فراهم نبودن شرايط اسكان، در 

روستا نمى مانند.
دهيار روســتاى كهنوش افزود: كهنوش هزار و صد 
نفر جمعيت دارد و خوشــبختانه قاليبافى هنوز در 
بيشــتر خانه هاى آن رونق دارد همچنين گردو و آلو 
محصوالت روستا هســتند كه اهالى به گردشگران 

ارائه مى كنند.
وى با اشــاره بــه اينكه در روســتا بازارچه محلى 
وجود ندارد، گفت: محصوالت نامبرده و داروهاى 
گياهــى در خانه و مغازه هاى روســتا به خريداران 
ارائه مى شود و متأسفانه در طول اين 3 سال ميراث 

فرهنگى اقدام مفيدى در روستا انجام نداده است.
به هر ترتيب در كنار طبيعت بكر روستا و روستاى 
هدف گردشگرى بودن، كهنوش تنها روستاى كشور 

است كه نزديك به 600 معلم دارد.
در كنار غنــى فرهنگى، روســتاى كهنوش تنوع 
خوبى در زمينه پوشــش گياهى دارد. بسيارى از 
اين گياهــان به ويژه انواع علــف و بوته هايى كه 
در كوهســتان به صورت خودرو ديده مى شــوند، 
محصــول انــواع بارش، جوشــش چشــمه ها و 
جريان آب هاى ســطحى مانند رودخانه، ايسيل و 
آب و هوا، خاك مناســب و ارتفاع از سطح دريا 
هستند. اميد آن مى رود نگاه ويژه به ظرفيت چنين 
روســتاهايى بــا حمايت از جامعه محلى شــاهد 
حفظ محيط زيســت و رونق گردشگرى و ايجاد 

واحدهاى مسافرپسند بوم گردى باشيم. 

كهنوش نقطه اى در نعل اسب كوهستانى

از تخريب صخره ها تا نبود بوم گردى

عكس روز

عكس: مهدى كلوندى حضور در بناهاى تاريخى و مذهبى بار ديگر ممكن شد- مسجد جامع همدان

دى
حم

گلم
ريا 

 پو
س:

عك
ال 

رس
ا


	Pa 02
	Page 01
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

