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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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يادداشت روز
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چه طالهاى نابى كه 
تبديل به مس مى شود

 كنترل روند رو به رشد بيكارى و ايجاد 
اشــتغال همچنان از دغدغه هاى اصلى دو 
لت ها در كشــورمان اســت درصورتى كه 
بسيارى از مشاغل ديرينه و پايدار در جامعه 

ايران به دليل دگرديسى هاى...

# من _ ماسك _ مى زنم

با كـادرى مجـرب و متعهـد و كارآمـد با كـادرى مجـرب و متعهـد و كارآمـد 
با سابقه هشت سالـه درخشـان در سال تحصيلى با سابقه هشت سالـه درخشـان در سال تحصيلى 14001400--13991399

از بين دانش آموزان موفق درسى و اخالقى پايه اول تا ششم و پيش دبستانى ثبت نام 
مى نمايد.

شيفت ثابت صبح ، شهريه اقساطى و با توافق خانواده هاى محترم 
زمان ثبت نام: همه روزه شنبه تا چهارشنبه

از ساعت 9 الى 12:30
آدرس: ابتداى شهرك الوند، باالتر از آتش نشانى، دبستان و پيش دبستانى غيردولتى 

دخترانه رضوانه 
تلفن تماس: 09189122834 
34251567-34254604

آید...  عمل کار 
دبستان و پيش دبستانى غيردولتى دخترانهدبستان و پيش دبستانى غيردولتى دخترانه

رضـوانهرضـوانه
با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى و كالس هاى كم جمعيت 

و آموزش مجازى در روزهاى تعطيل

مدير عامل و هيأت مديره مدير عامل و هيأت مديره 
شركت احرار همدانشركت احرار همدان

مقام معظم رهبرى مدظله العالى:

سال هاى مجاهدت خاموش و دشوار آزادگان عزيز ما فراموش ناشدنى است

در نشست هم انديشى فعاالن گردشگرى و نماينده مردم همدان در مجلس مطرح شد

از اعتبار70ميلياردى تا جمعيت غيرواقعى شهرى 
شهردار نهاوند:

بافت شهرى بايد فراخور 
پيشينه شهرى باشد

■ رئيس شوراى شهر: نهاوند، مقصد گردشگرى به جاى معبر آن 
■ اعتماد مردم، بهترين سرمايه شهردارى نهاوند

كانون هاى آلودگى پسماند همدان 
برچيده مى شود

2

3

به مناسبت سالروز ورود 
آزادگان به كشور

«آزاده» 
نماد مقاومت 
و سرافرازى
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

چه طالهاى نابى كه تبديل به مس مى شود
مهدى ناصرنژاد »

 كنترل روند رو به رشــد بيــكارى و ايجاد اشــتغال همچنان از 
دغدغه هاى اصلى دو لت ها در كشورمان است درصورتى كه بسيارى از 
مشاغل ديرينه و پايدار در جامعه ايران به دليل دگرديسى هاى نامتعارف 
فرهنگى و مصرفى از چرخه زندگى و بدنه اقتصاد مولد خارج مى شود 

و هيچ جايگزينى هم نخواهد داشت.
هم اينك گفته مى شــود كه در جامعه ما حدود هزار و 500 تا هزار و 
600 گونه شــغل رايج اســت كه بايد تا ميانگين حدود 5 هزار شغل 
رايج در كشورهاى توسعه يافته در جهان افزايش داده شود، اما هيچ گاه 
بررسى نشده اســت كه چگونه افزون بر 400 نمونه از مشاغل سنتى 
و بومى و مولد و كارآفرين در ســطح كشــور منقرض شده و از بين 
رفته اســت و هرگز هم مشاغل جديد و هزينه زا براى مردم و جامعه 
نخواهد توانست جاى حرفه هاى مفيد و كم هزينه در بين اقوام ايرانى 
را پر كند. مثال چطور مى شــود وقتى صنعت فرش دستبافت با حدود 
12 ميليون نفر اشــتغالزايى در كشور را از دست مى دهيم، با مشاغلى 
نظير سبزى پاك كنى و بسته بندى سبزيجات، اين خأل عظيم را جبران 
كــرد؟! يا وقتــى صنعت كهن و مولد و كارآفرينى نظير مســگرى يا 
صد ها هنر و صنعت سنتى و بومى نظير آن را در كشورمان نابود شده 
مى دانيم! چگونه مى شــود با شغل هاى موقت و فصلى و ناچارى مثل 
پيك موتورى و هزاران دست فروشى و ضايعاتى جبران مافات كرد!؟

شــهروند نگون بختى را مى شناســم كه روزگارى در بــازار پررونق 
مســگرخانه همدان، ســرآمد هنرمندان و صنعتگران توليدات مسى 
بود، امــا هم اينك با بدترين وضعيت ممكــن از طريق زباله گردى و 
جمع آورى ضايعات دور ريختنى روزگار پريشان خود را مى گذراند! يا 
يك صنعتگر فرش دستبافت را مى شناسم كه در هنر رفوگرى و ترميم 
فرش هاى نفيس و قديمى از معدود شناخته شده هاى اين صنعت در 
بازار فرش همدان محسوب مى شد و تاجران عمده  فرش تهران براى 
سفارش كارهاى سنگين به اين هنرمند همدانى در نوبت مى ماندند، اما 
او هم اينك با وجود اينكه سن و سال چندانى هم ندارد، با يك وانت 
به باركشــى و كسب و كار موقتى و پيش پا افتاده معاش خانواده خود 
را تأمين مى كند! روزى از او پرسيدم، فالنى تو كجا و وانت بار گردانى 
كجا! نام و نشانت را كجا جا گذاشتى!؟ پاسخ داد كه تمام اسباب كار 
و وســايل خرده ريزى كه داشتم پراكنده و نابود شد و رفوگرى هم نه 
براى اهــل اين فن نان و آب دارد و نه براى صاحبان فرش! چون كه 
تهيه يك فرش دســتبافت تازه ارزانتر از دستمزد بازسازى فرش هاى 

كهنه خواهد بود! 
اين سرنوشت صاحبان حرفه هاى سنتى و بومى در كشور ما است كه 
اغلب به دليل بى توجهى و نبــود حمايت هاى الزم و همچنين عجله 
كردن در گذار از شكل و شــيوه زندگى هاى سنتى به فضايى لوكس 
و آپارتمانى از الگوهاى زندگى امروزى، حادث شــده است و در اين 
شرايط هم احياى مشاغل سنتى به راحتى ممكن نيست چون حكايت 
شــرح و آموزش سينه به سينه مشاغل قديمى از نسلى به نسل ديگر، 
فراموش شده و اين زنجيره زندگى آفرين گسسته و نابود شده است 
و به قولى نه از تاك نشانى باقى مانده و نه از تاك نشان ! و چه راحت 
گنج هاى پنهان و طال هاى ناب در ساختار اقتصاد هزاران ساله ايرانى، 

مس شدند و از سكه افتادند!

بى توجهى به نوبت دهى، عامل شلوغى 
مركز تعويض پالك همدان

 دليل شلوغى در مركز تعويض پالك همدان مردم هستند كه گاهى به 
نوبت دهى توجه نمى كنند.

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى اســتان همدان گفت: در مركز تعويض 
پالك همدان زمان بندى براى مراجعه انجام شــده است و مردم مى توانند 
در زمان هــاى خاصى به مركز مراجعه كنند اما متأســفانه برخى رعايت 

نمى كنند.

على فكرى در گفت وگو با ايســنا، بيان كرد: بين ســاعت 8 تا 10 صبح 
بيشترين حجم ورودى مراجعه كننده براى گرفتن خدمات است، از ساعت 
10 صبح به بعد حجم مراجعه كمتر مى شــود و پس از ساعت 13 مركز 

خلوت است و مردم به صورت موردى مراجعه مى كنند. 
فكرى افزود: ســعى مى كنيم مردم  را با رعايــت فاصله گذارى اجتماعى 
در قســمت محوطه انتظار نگه  داريم و به صورت چند نفره براى گرفتن 

خدمات به داخل بفرستيم تا از ازدحام جلوگيرى شود. 
وى با بيان اينكه مردم انتظار دارند بين ساعت 8 تا 10 صبح كارشان انجام 
شود، خاطرنشان كرد: موضوع تاريخ انقضاى وكالت نامه ها در حوزه ثبت 

اسناد و  قضا است و ما نمى توانيم ورود پيدا كنيم. 
فكرى با اشاره به اينكه استفاده از ماسك و پروتكل هاى بهداشتى در مركز 
تعويض پالك رعايت مى شــود، اظهار كرد: خود را ملزم مى دانيم به تمام 
مراجعه كنندگان خدمات ارائه دهيم و نارضايتى را به حداقل برســانيم و 

به دنبال خدمات دهى سريع و آسان هستيم.
رئيــس پليس راهنمايى و رانندگى اســتان همدان با بيان اينكه روزانه 
حداقــل 500 تا 800 نفر بــه مركز تعويض پــالك مراجعه مى كنند، 
گفت: ثبت خودروهاى قرعه كشــى دليل شــلوغى مركز در چند روز 

گذشته بود.

كانون هاى آلودگى پسماند همدان 
برچيده مى شود

نمايندگى مؤسسه دارااليتام مهديه همدان 
در تهران بازگشايى شد

 مؤسســه دارااليتام مهديه همدان به منظور گســترش فعاليت هاى 
خيرخواهانه خود و جذب مشاركت خيّرين همدانى مقيم تهران براى 
حمايت بيشتر از مددجويان تحت حمايت خود، نمايندگى مؤسسه را 

در شهر تهران بازگشايى كرده است.
ســيدامير آقاميرى مدير روابط عمومى مؤسســه در ديدار با كاركنان 
دفتر نمايندگى مؤسســه در تهران گفت: نيكوكاران تهرانى مى توانند 
براى هرگونه همكارى با اين مؤسسه و نمايندگى آن با دفتر مركزى 
مؤسســه دارااليتام مهديه همدان با تلفــن 38260960-081 تماس 

بگيرند.

استان همچنان در شرايط هشدار است 
 شهرهاى بهار و تويسركان همچنان در وضعيت قرمز هستند و ساير 

شهرستان هاى استان در وضعيت زرد و نارنجى قرار دارند
رئيس دانشگاه علوم پزشكى گفت: روند شيوع ويروس كرونا در استان 

كاهشى است اما هنوز هم در مرحله هشدار هستيم.
رشيد حيدرى مقدم رئيس دانشگاه علوم پزشكى استان همدان افزود: 
تاكنون 3 هزار و 374 نفر مبتال به كرونا، مثبت بوده اند و در سراســر 

استان 398 نفر، به دليل ابتال به كرونا بسترى هستند.
وى ادامه داد: مردم در رعايت نكات بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى 

و زدن ماسك، نهايت همراهى همكارى را داشته اند.
حيدرى مقدم افزود: براى حفظ روند كاهشــى شيوع ويروس كرونا، 
ضرورت دارد كه مردم همچنان ماســك بزنند، فاصله گذارى فيزيكى 
را رعايت كنند و به مصوبات ستاد كرونا در استان، توجه داشته باشند.

وى از مردم خواست در ايام محرم از اجتماعات پرهيز و فاصله گذارى 
اجتماعى را رعايت كنند.

دادستان همدان:
نتيجه كارشناسى آتش سوزى مقبره 
«استر و مردخاى» درحال بررسى است

 نتيجه كارشناسى آتش سوزى مقبره «استر و مردخاى» اعالم شده و 
توسط بازپرس پرونده درحال بررسى است.

دادستان عمومى و انقالب استان همدان با عنوان اين مطلب اعالم كرد: 
پس از اعالم نظر كارشناسى آتش سوزى مقبره استر و  مردخاى بازپرس 
پرونده موضوع را بررســى مى كند و دستوراتى به نيروى انتظامى داده 

كه اقداماتى انجام شود تا تصميم گيرى نهايى را اعالم كنيم.
به گزارش ايســنا، حســن خانجانى، در تشــريح خبر بيان كرد: نظر 
كارشناســى اين است كه آتش ســوزى داخلى است كه البته اين نظر 
قابل اعتراض بوده و در مرحله بررسى قرار دارد تا جزئيات مشخص 
شود، به عبارت ديگر آتش سوزى از داخل ساختمان آغاز شده و اينكه 

توسط چه كسى بوده درحال بررسى است.
خانجانى درباره انتشار خبرى مبنى بر اينكه «آتش سوزى مقبره استر و 
مردخاى توســط فرد نفوذى اتفاق افتاده است»، گفت: كلمه «نفوذى» 
توســط منبع منتشــركننده خبر اضافه شده اســت و  نتيجه نهايى در 

هفته هاى آينده اعالم مى شود. 
دادستان همدان در ادامه درباره پرونده تيراندازى به نوجوان 14 ساله 
در حفارى غيرمجاز در قهاوند كه چند روز پيش اتفاق افتاده اســت، 
يادآور شد: اين نوجوان به همراه پدرش در كاوش حضور داشته است 
و وقتى به دليــل بى توجهى به اخطار پليس فرار مى كنند، اين نوجوان 

ابتدا مجروح شده و سپس فوت مى كند.
وى افزود: ســربازى كه تيراندازى كرده در بازداشت است و موضوع 
توسط كميسيون تيراندازى درحال بررسى بوده اما تا جايى كه بررسى 

شده سرباز در حد مقررات، تيراندازى را انجام داده است.

هنوز حكمى براى پرونده جاده زيگزاگ 
صادر نشده است

 مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان درباره سرانجام 
پرونده شــكايت در زمينه دخل و تصرف در جاده زيگزاك واقع در 
دل الوند پاسخ داد: اين پرونده كارشناسى شده و تحقيقات مورد نياز 

صورت گرفته اما هنوز حكمى صادر نشده است.
اسفنديار خزائى در گفت وگو با ايسنا، در ادامه با اشاره به كاهش 2/5
برابرى آتش ســوزى مراتع استان در سالجارى اظهار كرد: خوشبختانه 
نســبت به سال گذشته وضعيت اســتان از نظر آتش سوزى در مراتع 
بسيار عالى بوده، به طورى كه امسال 56/4 هكتار آتش سوزى در مراتع 
اســتان رخ داده اســت.وى با بيان اينكه در 5 ماهه سال گذشته 140
هكتار آتش سوزى در مراتع استان رخ داده است، تصريح كرد: امسال 
با به كارگيرى ديده بان ها ميزان آتش سوزى در مراتع كاهش 2/5 برابرى 

داشته كه نشان دهنده عملكرد خوب استان بوده است.
خزائى با اشــاره به وقوع آتش ســوزى در 213 هكتار از مراتع استان 
همدان، يادآور شد: سال گذشته در مجموع 213 هكتار آتش سوزى در 
مراتع استان رخ داد كه 140 هكتار از مراتع در 5 ماهه نخست پارسال 

دچار آتش سوزى شده بود.
وى با بيان اينكه ســاخت 2 پد هلى كوپتر در دستور كار منابع طبيعى 
اســتان قرار دارد، تأكيد كرد: تهيه دســتگاه دمنده در استان وضعيت 

خاموش كردن آتش را مناسب تر كرده است.

1- نزديك شــدن محرم دليلى بر افزايش عروســى ها در استان شده 
اســت، گويا اين افزايش ضمن افزايش شــادى در جامعه، نگرانى از 
رعايت نشــدن پروتكل ها و برگزارى مراسم توسط برخى زوجين و 
افزايش مبتاليان به كرونا را به دنبال داشــته است. گفتنى است بيشتر 
زوجين به مراســم عقد ساده با حضور كمى از اعضاى خانواده بسنده 
كــرده و زندگى خود را با وعده برگزارى جشــن پس از كرونا آغاز 

مى كنند.
2- احياى نخست وزيرى و حذف رياست جمهورى اين بار از سوى 
اصالح طلبان مطرح شــده اســت. گويا عباس عبــدى، روزنامه نگار 
اصالح طلب اين پيشــنهاد را به دليل شــرايط راحت تغيير نخســت 
وزير، مطرح كرده اســت. گفتنى اســت به نظر، اين پيشنهاد واكنشى 
به اظهارات يكى از نزديكان رئيس مجلس درباره ضرورت نداشــتن 

برگزارى انتخابات است.
3- ماجراهاى فتاح همچنان ادامه دارد. گويا احمد توكلى، خواســتار 
مداخلــه دفتر رهبر انقــالب براى تعيين تكليــف داوطلبان احتمالى 
انتخابات رياســت جمهورى كه با حكم مقــام معظم رهبرى قدرت 
اجرايى دارند و مدير هستند، شده است. گفتنى است در اين پيشنهاد، 
به مديران اين مجموعه ها تا پايان شــهريور فرصت داده مى شــود تا 
مســئوليت خويش را وا  بگذارند و بروند پى تبليغات يا آنكه به طور 
رســمى اعالم كنند كه در انتخابات رياست جمهورى نامزد نخواهند 

شد.
4- يكى از نمايندگان خواستار اعالم تعطيلى 4 روزه در كشور همزمان 
با روزهاى برگزارى كنكور شــده است. گويا اين پيشنهاد براى ايجاد 
احساس آرامش در خانواده ها مطرح شده است. گفتنى است پيشنهاد 
تعطيلى كشــور آن هم در شرايط ركود و كرونا، پيشنهادى قابل تأمل 

است.
5-وزارت كشــور تعيين جدولى به عنوان محل هــاى اقامت اجبارى 
محكومان دادگاه ها از سوى اين وزارتخانه را ادعايى خالف واقع اعالم 
كرده اســت. گويا وزارت كشور ادعا كرده در سال 97 نيز اين ادعاها 
را تكذيب كرده است. گفتنى است وزارت كشور، وزارت دادگسترى 

را مسئول تهيه آئين نامه مربوط به اقامت اجبارى اعالم كرده است.

 با توجه بــه پايان مطالعــات ناحيه بندى 
پســماند ماليــر كانون هاى آلودگى زيســت 
محيطى كاهش يافته و زباله بيش از 100 نقطه 

جنوب استان در يك محل دفن مى شود.
اداره كل  انســانى  زيســت  محيط  معــاون 
گفت:  همــدان  زيســت  محيط  حفاظــت 
مطالعــات طــرح جامع مديريت پســماند 
ناحيه جنوب اســتان همــدان به منظور دفن 
زباله هاى شــهرى و روستايى مالير، نهاوند 
و تويســركان در محل تعيين شده در مالير 
از حدود 3 ســال پيش آغاز شد و در مرداد 

امسال به پايان رسيد.
سيدعادل عربى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: 
از اين پس به جاى دفن زباله در بيش از 100
نقطه شــهرى و روستايى، تمامى زباله ها براى 
دفن اصولى و بهداشــتى بــه يك محل منتقل 
مى شود و محل هاى پيش بينى شده در شهرها 

و روستاها برچيده مى شود.
معاون محيط زيست انسانى اداره كل حفاظت 
محيط زيست همدان يادآورى كرد: با اجرايى 
شــدن اين طرح تعداد كانون هــاى آلوده در 
جنوب اســتان كاهش مى يابــد به ويژه كه در 
روســتاها محل و شــيوه دفن زباله با ضوابط 

زيست محيطى تطبيق نداشت.
وى ادامــه داد: فراينــد مديريــت پســماند، 
جداســازى، پردازش و دفن در مناطق شهرى 

و روســتايى جنوب اســتان به خوبى صورت 
نمى گرفت و شكايت هاى زيادى در اين زمينه 

وجود داشت.
عربى افــزود: با تجميع زبالــه در يك مكان 
و بــاال بودن حجم پســماندها، زمينه جذب 
سرمايه گذار براى پردازش، بازيافت و تبديل 
زبالــه به كود و اســتحصال انــرژى افزايش 

مى يابد؛ زيرا اين طرح توجيه اقتصادى براى 
سرمايه گذار دارد.

وى ادامه داد: با توجه به اتمام طرح مطالعات 
ناحيه بندى پسماند مالير و تأييد اين محل در 
كارگروه مديريت پســماند، بايد با همكارى 
فرماندارى و شــهردارى ماليــر و دفتر امور 
شهرى و شوراهاى استاندارى نسبت به انعقاد 

تفاهم نامه با ســرمايه گذار هرچه زودتر اقدام 
شود.

وى گفــت: هم اينك زباله هاى توليدشــده در 
منطقه شمال و مركز استان به سايت موجود در 
شهر همدان منتقل شده و شهرها و روستاهاى 
جنوب استان شامل مالير، تويسركان و نهاوند 

نيز به سايت مالير منتقل مى شود.

 فضاى مدارس و باشگاه هاى استان براى 
برگزارى آئين هاى عزادارى امام حســين(ع) 
اختصاص مى يابد و به دســتور استاندار همه 
دستگاه ها مكلف به همراهى در اين رويكرد 

هستند.
مديــركل تبليغــات اســالمى اســتان همــدان 
گفــت: خيمــه عــزاى سيدالشــهدا بــه همــت 
شــما برپــا خواهــد بــود ولــى امســال 
ــتى  ــتورالعمل بهداش ــا دس ــديم ب ــف ش مكل

كــه از طــرف ســتاد ملــى مقابلــه بــا كرونــا 
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  و 
ــم ها را در  ــن مراس ــد اي ــالغ ش ــكى اب پزش
چارچوب هــاى اعــالم شــده برگــزار كنيــم.
ــان  ــرى بي ــادى نظي ــالم محمده حجت االس
ــد  ــز در عي ــالب ني ــم انق ــر معظ ــرد: رهب ك
ــزا  ــه ع ــه در اقام ــد ك ــان فرمودن ســعيد قرب
بــراى سيدالشــهدا معيــار ايشــان آن چيــزى 
اســت كــه در ســتاد ملــى كرونــا مصــوب و 

ــود. ــالم مى ش اع
ــم  ــزارى مراس ــه برگ ــان اينك ــا بي ــرى ب نظي
عــزادارى بــا رعايت دســتورالعمل بهداشــتى 
بــا هــم منافاتــى ندارنــد، اظهــار كــرد: اهــل 
ــد  روضــه، مداحــان و منبرى هــا نشــان دادن
بــراى رعايــت مســايل بهداشــتى آمــاده 
اصــول  ديگــران  از  دقيق تــر  و  هســتند 

بهداشــتى را رعايــت مى كننــد. 
وى ادامــه داد: اداره كل تبليغــات اســالمى 

همدان به عنــوان خدمتگزار مردم در خدمت 
عزاداران بوده و دســتورالعمل هاى بهداشتى 
تبيين شــده براى محرم را در رســانه براى 

مداحان و مردم تبيين و تشريح كرده است.
نظيــرى گفت: خــط قرمز عــزادارى براى 
امام حســين(ع) در ماه محرم حفظ سالمت 
عــزاداران و مؤمنــان اســت؛ بنابراين همه 
جمله  از  ابالغــى  دســتورالعمل هاى  بايــد 

فاصله گذارى اجتماعى را رعايت كنند.

 رئيس قوه قضاييه گفت: شــوراها بايد 
همكار تمامى بخش هاى كشــور باشــند و 
مقابل فســاد ادارى بايستند كه از اين حيث 
بايد با دســتگاه قضايى همــكار بوده و ما 

خودمان شوراها را همكار خود مى دانيم.
ابراهيم رئيســى در اجالس ســى وچهارم 
بررسى  به منظور  اســتان ها  شــوراى عالى 
حــوزه  قضايــى  مشــكالت  رفــع  و 
شوراهاى شهر و روســتا با حضور حميد 
و  همدان  اســتان  نماينده  بادامى نجــات، 
نايب رئيس شــوراى عالى استان ها، اظهار 
كرد: شــوراها، جلوه حضور و اراده مردم 
بوده و مردم بــا اين انتخاب اراده خود را 
در اجراى امور نشــان داده و نقش آفرينى 
كرده است و بر اساس خواسته خود، امور 

را مديريت مى كند.
به گزارش روابط عمومى شــوراى اسالمى 
شهر همدان؛ وى ادامه داد: ما موافق پيشرفت 
هســتيم؛ اما هر توســعه اقتصــادى فرع بر 
محيط زيست اســت و نبايد توسعه موجب 

ضربه به حقوق عامه شود.
رئيــس قــوه قضاييه همچنين اعــالم كرد: 

شــورايى كه مقابل فســاد مى ايستد مورد 
حمايت دستگاه قضايى و نظام است.

در ادامه ضمن تأكيد بر هم افزايى و همكارى 
قوه قضاييه و مديريت شــهرى و روستايى؛ 
بر اســاس اظهارنظر اعضاى شوراى عالى 
اســتان ها، نبايد خدمات شــوراهاى شهر و 

روستا ناديده گرفته شود.
همگان بر اين نظرند كه ارسال طرح از سوى 
شــوراى عالى اســتان ها به مجلس ظرفيت 
قابل توجهى محسوب مى شــود و متأسفانه 
در ســال هاى اخير از اين ظرفيت، به درستى 

استفاده نشده است.
با توجه به اينكه ســامانه ملى ثبت تخلفات 
و شــكايات مردمى شــوراى عالى استان ها 
راه انــدازى شــده اســت؛ از قــوه قضاييه 
درخواست شد در شــوراى حل اختالف، 
شــعبه خاصى براى رسيدگى به پرونده هاى 

اشاره شده، اختصاص داده شود.
اجراى طرح شفافيت در شوراها با محوريت 
شــوراى شيشه اى خطر قرمز شوراها مطرح 
شد و اينكه اين مهم عاملى مهم در مبارزه با 

فساد محسوب مى شود.

 معاون حفاظت و بهره بردارى شــركت 
آب منطقه اى اســتان همدان از انسداد 299

حلقه چــاه غيرمجاز از ابتداى ســالجارى 
تاكنــون خبــر داد و گفت: 2 هــزار چاه 
غيرمجاز موجود در استان همدان بايد طى 

سنوات آينده پلمب شوند.
داود شاهسوند در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اينكه از ابتداى ســال 93 تاكنون 4 هزار و 
328 حلقه چاه غيرمجاز در اســتان همدان 
پلمب شده اســت، اظهار كرد: 85 درصد 
از چاه هاى غيرمجاز پلمب شــده در بخش 

كشاورزى بوده است.
وى با اشــاره به اينكه با انســداد 4 هزار و 
328 حلقه چاه غيرمجاز از برداشــت 238

ميليــون مترمكعــب آب جلوگيرى شــده 
است، تصريح كرد: استان همدان تعهد دارد 
در ســالجارى 320 حلقه چاه غيرمجاز را 
مســدود كند كه تاكنون 299 حلقه محقق 

شده است.
شاهســوند با بيان اينكه در اســتان همدان 
60 درصــد از چاه هاى غيرمجــاز از نوع  
دســتى و دهانه گشاد براى مصارف شرب 

و بهداشت اســت، افزود: عمده تمركز در 
بخش چاه هــاى غيرمجاز بر روى پر كردن 

چاه هاى عميق بوده است.
وى با تأكيد بر اثرگذارى انســدادچاه هاى 
غيرمجاز، درباره نحوه برخورد و شناسايى 
چاه هاى غيرمجاز، يادآور شد: شركت آب 
منطقه اى بدون حكم قضايى براى انســداد 
چاهها اقدام نمى كند بلكه به مالكان چاه هاى 
غيرمجــاز اخطاريه مى دهد و درصورتى كه 
توجه نشــود پس از ســير مراحل قضايى 
حكم انسداد چاه صادر و در نهايت توسط 

شركت اجرا مى شود.
معاون حفاظت و بهره بردارى شــركت آب 
منطقه اى استان همدان از نصب 130 دستگاه 
كنتور هوشمند بر روى چاه هاى استان خبر 
داد و گفت: از ابتداى سالجارى تاكنون 130

دستگاه كنتور هوشمند نصب شده است.
شاهسوند در پايان با اشاره به هدف گذارى 
نصــب 380 دســتگاه كنتــور در چاه هاى 
استان، بيان كرد: امسال نصب 380 دستگاه 
كنتور هوشمند در استان همدان هدفگذارى 

شده است.

مديركل تبليغات اسالمى استان:

فضاى مدارس و باشگاه هاى همدان به مراسم محرم اختصاص مى يابد

شوراها در بحث فساد
همكار دستگاه قضايى هستند

299 حلقه چاه غيرمجاز در همدان 
مسدود شد

مردم در تصميمات 
شهرى مشاركت كنند
 در جلســه اى كــه اعضاى شــوراى 
اجتماعــى محله ســعيديه بــا رضوان 
فرهنگى  كميســيون  رئيس  سلماســى، 
اجتماعى شــوراى شــهر برگزار كردند 

مشكالت اين محله مطرح شد.
رئيــس كميســيون فرهنگــى اجتماعى 
شــوراى شــهر همــدان با بيــان اينكه 
تصميمات زيادى در كشــور براى مردم 
گرفتــه مى شــود اما به اينكــه مردم چه 

مى خواهنــد توجه نمى شــود، گفت: در 
خيلى از موارد ديده مى شــود كه بودجه 
و وقــت را براى انجام يك پروژه صرف 
مى كنيم ولى پس از اتمام پروژه مى فهميم 
كه اصًال مشكل مردم آن منطقه پروژه اى 
كه ما انجام داديم نبوده و اولويت هاى آنها 
فرق مى كند. رضوان سلماسى با بيان اينكه 
مردم بايد در تصميمات شهرى مشاركت 
كنند و خودشــان مشكالت را حل كنند، 
اظهار كرد: بودجه بايــد صرف مواردى 

شود كه بازخورد مناسب داشته باشد.
وى در ادامــه افزود: عالوه بر شــوراى 

اجتماعــى محــالت با توجه بــه اينكه 
به تازگى همدان پايلوت شــهر دوستدار 
كودك شــده است، بايد شــهر را براى 
كودكان هم آماده كنيم و به خواســته آنها 
نيز توجــه كنيم به همين دليل تشــكيل 
شــوراى كودكان محله هم در برنامه هاى 

آينده شهر است.
سلماســى با بيان اينكه ســند محله بايد 
هرچه ســريع تر تدوين شــود، گفت: با 
تدوين سند چشم انداز محله ها مى توانيم 
آنها را بر اساس اولويت در بودجه ساليانه 

شهردارى قرار دهيم.

روزهاى خنك همدان از راه رسيد
 در چند روز گذشــته هواى خيلى گرمى داشتيم و انتظار 

داريم در اين هفته هواى استان به تدريج خنك شود.
كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان در تشريح 
آب و هــواى اســتان در هفته جارى بيان كــرد: در چند روز 
گذشته هواى خيلى گرمى داشتيم، ديروز هم به نوعى آخرين 
روز ايــن هواى گرم بود و انتظار ما اين اســت اين هفته هوا 

مقدارى خنك شود.
روح ا... زاهدى در گفت وگو با ايســنا، ادامه داد: تا پايان هفته 
هوا مى تواند به تدريج تا 5 درجه نيز خنك تر شود، به طورى كه 
از صبح فردا دماهاى كمينه خنك تر خواهد شد و دماى طول 

روز نيز به تدريج تا پايان هفته كاهش پيدا خواهد كرد.
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ايميل

 لطفا از آقاى فرماندار، بخشدار و بقيه مسئوالن نهاوند بپرسيد كه 
آيا خانواده خودشــان هم 2 هفته بدون آب مى توانستند زندگى كنند؟ 
مردم وراينه 2 هفته اســت كه آب ندارنــد. وراينه نه دهيار دارد و نه 
شورا. چه كسى مســئول پيگيرى است؟ از مسئوالن مربوطه تقاضاى 

رسيدگى دارم.
* شهروندى از نهاوند

 قيمت پوشــك و شيرخشك به طور سرســام آورى افزايش يافته 
اســت، با يارانه 45 هزار تومانى يك قوطى شير خشك هم نمى توان 
خريد! لطفا صداى ما را به گوش مسئوالن برسانيد.گرانى و قيمت هاى 

متغير تا كجا مى خواهد پيش رود؟
* شهروندى از همدان

 قيمت مسكن غيرقابل باور است. در اين وضعيت كرونايى، گرانى 
اقالم ضرورى و افزايش سرســام آور و بى منطق مسكن هم مزيد بر 
علت شده است. چه كسى در اين شهر پيگير قيمت مسكن است؟ چرا 
بايد در ســعيديه خانه اى با 8 سال ساخت به مترى 23 ميليون تومان 
برســد؟ براى قشر متوسط جامعه خريد خانه تبديل به يك آرزو شده 
است. از مســئوالن عاجزانه تقاضا داريم به معضل مسكن در همدان 

خاتمه دهند.
* با تشكر شهروندى از همدان

بهبودى 90 درصدى بيماران كرونايى در 
اسدآباد

 اسدآباد در زمينه كنترل بيماران كرونايى در كشور عملكرد خوبى داشته 
است، به طورى كه 90 درصد بيماران كرونايى در اسدآباد بهبود يافته اند.

رئيس دانشكده علوم پزشكى اسدآباد اظهار كرد: نزديك به 6 ماه است 
كه گرفتار بحران كرونا شده ايم و اتفاق جديدى كه متأسفانه در ژن اين 
ويروس منحوس رخ داده، سبب شده اين ويروس بيشتر به سمت افراد 

جوان و كودكان برود.
بهنام رضا مخصوصى با اشــاره به اينكه تــالش بى دريغ نيروهاى كادر 
درمان و بهداشــت قابل قدردانى اســت، گفت: مكتب بزرگ اسالم به 

ما آموزه هاى زيادى آموخته  كه يكى از آنها نجات جان بشريت است.
وى بيان كرد: اين مكتب از طرفى به ما مى آموزد كه اگر فردى را نجات 
داديــد، انگار جامعه را نجات داده ايد و از طرفى مى گويد، اگر فردى را 

هم كشتيد انگار جماعتى را كشته ايد.
مخصوصى با تأكيد به اينكه تالش هاى شبانه روزى دلسوزان شهرستان 
اسدآباد به خطر نيفتادن سالمت مردم است، گفت: از طرفى معاندان با 
گرفتن انگشت اشاره به سوى مذهب، به دنبال ايجاد دستاويزى به قصد 

مقصر جلوه دادن مراسم مذهبى در شيوع ويروس كرونا هستند.
وى بــا بيان اينكه مقام معظم رهبرى بســيار خاضعانه فرمودند «وقتى 
مى بينم مردم رعايت نمى كنند شــرمنده پرستاران و پزشكان مى شوم» 
افزود: ايشان، معيار برگزارى مراســمات محرم را مصوبات ستاد ملى 

كرونا خوانده اند كه بسيار مورد توجه است.
وى خاطرنشــان كرد: با برگزارى جلسات مختلف و هماهنگى هاى 
صورت گرفته به دنبال اجراى دســتورالعمل هاى ســتاد ملى كرونا 
در مراســمات محرم هســتيم. مخصوصى به ميزان 99/5 درصدى 
غربالگرى افراد نســبت به ويروس كرونا در اســدآباد اشاره كرد و 
گفت: اسدآباد با 85 تا 90 درصد بهبودى بيماران كرونايى در سطح 
كشــور خوش درخشــيده كه اين را مرهون زحمات تمام نيروهاى 

كادر درمان و بهداشت هستيم.
وى با اشاره به دســتورالعمل ها و مصوبات جلسه ستاد ملى كرونا در 
رابطه با مراســم محرم، گفت: از تمامى مســئوالن شهرستان خواستار 
اجراى دقيق اين مصوبات هســتيم. مخصوصــى با اهميت به رعايت 
فاصله گذارى هوشمند حداقل تا 2 متر افزود: مراسمات بايد در فضاى 

باز برگزار شود و شركت كنندگان نيز از وسايل شخصى استفاده كنند.
وى به ممنوعيت استفاده از طبل، سنج و زنجير مشترك و وسايل مرتبط 
با آن اشــاره كرد و گفت: پخش نذورات ممنوع اســت مگر در قالب 

نذورات خشك و لوازم بهداشتى و حفاظت فردى باشد.

آغاز برداشت سيب زمينى 
در شهرستان بهار

 برداشــت ســيب زمينى از 6 هزار هكتار از اراضى كشــاورزى 
شهرستان بهار آغاز شد.

مديــر جهاد كشــاورزى شهرســتان بهـــار اظهار كرد: برداشــت 
سيب زمينى هر ســاله از پايان تيرماه آغاز شده و تا پايان شهريورماه 

در مناطق مختلف شهرستان ادامه دارد.
عبدالحسين اكبرى درباره ارقام كشت شده سيب زمينى، افزود: ارقام 
كشت شده سيب زمينى در اين شهرستان بانبا، جلى، سانته، آگريا بوده 
كه در اسفندماه تا پايان فروردين ماه در اين شهرستان كشت مى شود.
وى در ادامه عنوان كرد: پيش بينى مى شــود از مزارع سيب زمينى اين 

شهرستان حدود 270 هزار تن محصول برداشت شود.
اكبرى در پايان اظهار كرد: اســتفاده از ارقام اصالح شده، استفاده 
مناسب از كودهاى دامى، شــيميايى و ريزمغذى و مبارزه به موقع 
با آفــات و بيمارى ها و كنترل علف هاى هرز، ســبب شــده در 
ســالجارى محصول توليــدى از نظر كمى و كيفــى در وضعيت 

باشد. مناسبى 

بوستان  تاريخى سيفيه مالير ايمن سازى شد
 اهميت فضاى ســبز شهرى در حيات شهر و پايدارى آن و تأثير فيزيكى، طبيعى و 
اجتماعى آن در سيستم شهرى امرى انكارناپذير است و بوستان ها بايد يكى از امن ترين 

مكان هاى شهرى براى استفاده شهروندان باشد.
شــهردار مالير تصريح كرد: يكــى از دغدغه هاى جدى شــهروندان هنگام ورود به 
بوســتان هاى شهر، تردد موتورســيكلت  سواران است كه ســبب ايجاد ناامنى در اين 
مكان هاى عمومى شده و گاهى حوادث ناگوارى را به دنبال داشته و آرامش شهروندان 

را برهم مى زنند.

حســين بابائى با بيان اينكه ايمن  سازى بوســتان ها عالوه بر امنيت روانى، امنيت جانى 
را نيــز دربردارد، هدف از اجراى اين طرح را ممانعت از تردد موتورســواران، كاهش 
جرايم، افزايش احســاس امنيت مردم و پاكســازى سيماى بوســتان هاى شهر به ويژه 
بوستان تاريخى سيفيه از كج روى ها و نابهنجارى ها اعالم و اظهاراميدوارى كرد: اجراى 
اين طرح ســبب افزايش احساس آسايش و امنيت شهروندان و مسافران در بوستان ها 

شود.
وى در ادامه از آغاز عمليات لوله گذارى و اجراى سيستم آبيارى تحت فشار به طول 2 
كيلومتر در بلوار آيت ا... شهيد بهشتى خبر داد و يادآور شد: برنامه  ريزى به منظور توسعه 
فضاهاى سبز شــهرى، نيازمند رعايت معيارها و استانداردهاى توسعه اين عرصه هاى 

ســبز اســت و با توجه به تحوالت صورت گرفته در گستره زندگى شهرنشينى، ايجاد 
فضاهاى سبز از نيازهاى ضرورى سطوح مختلف شهرى به حساب مى آيد.

بابائى با بيان اينكه با توجه به كاهش ســطح آب هاى زيرزمينى، تأمين آب فضاى سبز 
شهرى از دغدغه هاى مديريت شهرى است، هدف از اجراى اين عمليات را بهينه  سازى 
مصــرف آب، حفاظت از منابع آب هاى زيرزمينى، افزايــش راندمان آبيارى و كاهش 

استفاده از ماشين آالت و آبيارى تانكرى عنوان كرد.
وى يادآور شد: تكميل شبكه آبيارى تحت فشار در فضاى سبز شهرى را در دستور كار 
داريم و در تالش هستيم با گسترش اين سيستم در فضاى سبز شهرى بتوانيم راندمان 

آبيارى فضاى سبز را افزايش و هزينه هاى آبيارى را كاهش دهيم.

 مالير - خبرنگار همدان پيام: با تفاهم وزارت 
آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات در ســال 
تحصيلــى جديد اينترنت تمام مــدارس رايگان 
اســت از مجموع 300 مدرســه شهرستان مالير 
هيچ كدام مشــكلى درباره دريافت ديتا و اينترنت 
ندارند، حتى در روستاهايى كه زيرساخت الزم را 
نداشتند با مساعدت و همكارى شركت مخابرات 
تمهيــدات الزم در برقــرارى شــبكه اينترنــت 

انديشيده شده است. 
مدير آمــوزش و پرورش مالير بــا بيان اين 
مطلــب در جمع خبرنــگاران ضمن قدردانى 
و تجليــل از خبرنگاران اظهــار كرد: با توجه 
به شــيوع كرونا و پيش بينى شرايطى سخت تر 
در زمســتان، وزارت آموزش و پرورش براى 
مدارس  كرد  مصــوب  جديد  تحصيلى  ســال 
15 روز زودتر از هرســال و در 15 شهريور 

شود.  بازگشايى 
هادى سلگى در تشــريح وضعيت آموزشى سال 
تحصيلى جديد گفت: در شــرايط قرمز كرونايى 
آموزش به صــورت غيرحضورى و در شــرايط 

نارنجى و زرد آمــوزش به صورت غيرحضورى 
و در برخى رشــته ها به صورت حضورى اســت 
اما ســنجش و ارزيابى ها در اين شرايط حضورى 

انجام مى گيرد. 
وى گفت: از اسفندماه و با شيوع كرونا در كشور، 
آمــوزش و پرورش به عنوان يكى از مراكز تجمع 
تحت تأثيــر اين ويروس قرار گرفــت و به ظاهر 
تعطيل شــد اما در واقعيت فعاليت هاى آموزشى 
همچنان ادامه داشــت، به گونــه اى كه با قاطعيت 
مى توان گفت هيچ مدرســه اى در كشور تعطيل 

نشد.
سلگى با اشاره به مضاعف شدن فعاليت معلمان، 
افــزود: در فضاى مجازى و تعطيلى ظاهرى هيچ 
فرصتى بــراى تعطيلى معلمان وجود نداشــت 
و معلمــان از صبح تا نيمه هاى شــب به فعاليت 

آموزشى پرداختند.
وى پيگيرى و همكارى خانواده ها را در اثربخشى 
آموزش مجازى بســيار مهم قلمداد كرد و گفت: 
با پيگيرى بهتر خانواده هــا در پايه ابتدايى نتيجه 
مطلوب آموزش مجازى مشهود است اين درحالى 

اســت كه در دوره متوسطه اول و دوم به تناسب 
اينكه اطالعات خانواده ها از دروس كمتر اســت 

نتيجه اى كه بايد گرفته مى شد حاصل نشد.
ســلگى با اشــاره بــه طراحى شــبكه آموزش 
دانش آمــوزى شــاد توســط وزارت آموزش و 
پــرورش بيان كرد: اين پيام رســان بــا توجه به 
شرايط به وجود آمده در راستاى آموزش مسائل و 
ارتباطات معلم و دانش آموزى طراحى و با امنيت 
بااليى اجرا شد، به گونه اى كه بر اساس اطالعاتى 
كه در ســامانه ســناد ثبت كرده اند، فردى غير از 
معلم، دانش آموز يا عضو ستاد آموزشى نمى تواند 
در آن عضــو شــود، در آن تمامــى تدابير الزم 
انديشيده شده و معلم مى تواند فضا را كنترل كند. 
به گفته وى، از 38 هزار نفر جمعيت دانش آموزان 
مالير 36 هزار دانش آموز در سامانه سناد (سامانه 
ثبت نام  دانش آمــوزى)  الكترونيكى  نام نويســى 
كرده اند و 2 هزار دانش آموز باقيمانده در مدارس 
شاهد و تيزهوشــان هستند كه ســامانه وزارت 

آموزش و پرورش باز نيست.
سلگى افزود: در سامانه شــاد پرسشنامه اى در 

اختيار دانش آموزان قــرار مى گيرد كه وضعيت 
زيرســاخت ها در خانواده ها ســنجيده مى شود 
و بــراى دانش آموزانى كه هيچ گونــه امكاناتى 
فراهم نيســت درســنامه اى به تفكيك پايه ها و 
دروس طراحى شــده كه كار آموزش راحت تر 

انجام شود. 
وى با بيان اينكه در شرايط زرد و نارنجى كرونايى 
مدارس با 50 درصــد ظرفيت فعاليت مى كنند و 
روزهاى پنجشــنبه نيز مدارس باز هستند، گفت: 
در راستاى صد درصدى آموزش و براى اينكه از 
يك سخت افزار در يك خانواده براى چند گروه 
دانش آموزى استفاده شــود برنامه ريزى هاى الزم 
انجام شــده است و حتى اگر دسترسى به گوشى 
و لپ تاپ فراهم نباشــد، تلويزيون و ذخيره فايل 
آموزشــى بروى فلش يا سى دى مى تواند مشكل 

را برطرف كند. 
ســلگى در ادامه با بيان اينكه در ســال تحصيلى 
گذشته 98 درصد پوشش مسائل آموزشى توسط 
صداوســيما انجام شــد، افزود: با توجه به اينكه 
آموزش فرايندى دوطرفه است، به موازات پوشش 

صداوســيما و آموزش مجازى پيش از برگزارى 
امتحانــات با رضايــت خانواده هــا كالس هاى 
نيمه حضورى براى رفع مشــكالت دانش آموزان 
برگزار كرديــم و در دوره ابتدايى كمتر از ده نفر 
در روســتاهايى كه امكانات دسترسى به اينترنت 
نداشــتند با رضايت خانواده ها كالس حضورى 

برگزار كرديم. 
ســلگى از كاهش چشــمگير ثبت نــام نوآموزان 
پيش دبســتانى در ســال جديد خبر داد و گفت: 
در ســال تحصيلــى جديد در مجمــوع مدارس 
دولتى و غيردولتى بيــش از 38 هزار دانش آموز 
در شهرســتان مالير وجــود دارد كه بيش از 21
هزار دانش آموز در دوره ابتدايى، 8 هزار در دوره 
متوســطه اول و بيش از 8 هزار در دوره متوسطه 

دوم مشغول به تحصيل مى شوند.
وى بــا بيان اينكه آمــوزش و پرورش هيچ گاه 
رســالت تعليــم و تربيــت را رهــا نمى كند، 
خاطرنشــان كرد: به همت زحمــات همكاران 
آمــوزش و پــرورش، مالير وضعيت بســيار 
مطلوبى بين مناطق اســتان دارد، كســب رتبه 
نخســت نتايــج امتحانات نهايى، كســب رتبه 
نخست حوزه پرورشــى و قرآن و نماز، كسب 
رتبه نخست حوزه آموزش ابتدايى و دوره دوم 
متوسطه و رتبه دوم دوره متوسطه اول و ... در 
اســتان را از جمله مواردى برشمرد كه نشان از 

ظرفيت باالى شهرستان دارد.

سپيده راشدى»
 محمد حســين پور از آغاز فعاليت شوراى پنجم 
به عنوان شــهردار نهاوند انتخاب شده و درحالى كه 
ماه هــاى پايانى عمــر خدمت اين شــورا درحال 
سپرى شدن اســت، همچنان بدون حاشيه هايى كه 
در دوره هاى پيش، از جانب شــورا بر فعاليت هاى 
مديريت شــهرى سايه انداخته بود، حضورش ادامه 

دارد.
حسين پور را به جسارت و قدرت ريسك پذيرى اش 
در اجرا و آغــاز برخى پروژه هايى كه ســال ها در 
ليست مصوبات جلسات شــورا و شهردارى خاك 

مى خورد، مى شناسند.
پروژه هايى مثــل چهارباغ و بــام نهاوند كه به نظر 
مى رســد خود به تنهايى انقالبى در صنعت توريسم 
نهاوند ايجاد كرده و مســيرهاى گردشــگرى را از 
سراب ها به اين چشــم انداز و دورنماى فوق العاده 
شهر جذب كند، ساماندهى مسيل و پياده راه سعدى 
كه هر كدام توانمنــدى خاص خودش را مى طلبيد 
تا به فاز اجرا وارد شــود، آن هم در شرايط مالى و 
اعتبارى فعلى كه مديريت شهرى با آن دست وپنجه 
نرم مى كند و نيز در شرايطى كه پروژه هاى نيمه كاره 

ديگرى هم از دوره هاى پيش مانده است.
شــايد هم بيراهه نگفته ايم اگر بگوييم تنها دوره اى 
از شورا كه بدون حواشى با مديريت شهرى سپرى 
شده است، همين دوره شــهردارى حسين پور بوده 

است.
از شوراى ســوم كه تقريبا 7 شــهردار را تغيير داد 
و معرفى كرد و در كشــور توانست نام خودش را 
اين چنين مطرح كند، تا برخى حواشــى دوره پيش 
كه اعتماد مردم را از ريشــه خشكاند، مسئوليت و 
مأموريت مديريت شــهرى و در رأس آن مسئوليت 

حسين پور را دشوارتر كرد.
حســين پور در دوره اى فعاليت كرد كه شورا تقريبا 
همه امور را از صفر تا صد به وى ســپرد و خود از 

دور نظاره گر شد!
مديريت شــهرى كه ســرش به الِك كارى خودش 
بود و يكبــاره از آغاز اجراى يك پروژه بزرگ خبر 
مى داد و روز معارفه هم گفته بود كه اهل شعار و چه 
مى كنم نيستم و هر وقت رفتم، كارنامه اى مشهود و 

ماندگار برجاى خواهم گذاشت.
شــايد همين دليــِل تمجيــد و تعريف هاى رئيس 
شوراى شهر از مديريت شــهرى اش باشد كه او را 
يك فرد تمام عيار در شهردارى  مى داند و با اطمينان 
بر توانمندى و قدرت ريســك او صحه مى گذارد و 
حضورش را در بازسازى اعتماد از دست رفته مردم 

نسبت به مديريت شهرى و شورا مؤثر مى داند.
ملكى تاكنون 2 دوره متوالى شوراى شهر را مديريت 
كرده هم معتقد اســت شوراى پنجم به نسبت ساير 
دوره ها، فضايى بدون تنش و حاشيه داشته است و 
بيشــترين فرصت را براى توسعه شهرى در خدمت 
شهردار گذاشته و شايد راه را براى دور بعدى شورا 
هموارتر هم كرده اســت! هرچند بــار اين اعتماد 

بازسازى شده بيشتر بر دوش حسين پور بود.
موضوعى كه وى هميشــه در صحبت هايش به آن 
اشــاره مى كند، ظرفيت هاى بسيار شــهر نهاوند و 
وسعت كار در اين داشته ها و موجوديت است كه به 
اعتقاد حســين پور بال استفاده و رهاشده مانده است 
و حاال بايد با اين شرايط مالى و درآمدى شهردارى، 

فقط با حسرت به اين داشته هاى راكد نگاه كرد!
هرچنــد نبايد توقعات مردم را كه از همين اقدامات 
بزرگ جان گرفته اســت را هم ناديده گرفت؛ زيرا 
حاال مردم مطالبات بيشترى از شورا و شهردار دارند 
و فعال هم تا پايان عمر اين شورا، چند ماهى فرصت 
مانده اســت، آن هم فرصــت كارى و فصل اتمام 

كارهاى آغازشده و كلنگ خورده و نيمه تمام.
 شهرســتان نهاوند به عنوان سهامدار تاريخ و تمدن 
ايران زمين، به فراخور، يكه تازى در بافت شــهرى 

را نيز مى طلبد.
شهردار نهاوند در ديدار با خبرنگاران همدان پيام گفت: 
شهر نهاوند از لحاظ تاريخ و تمدن همتا ندارد، پس در 
شهرسازى نيز نبايد همتا داشته باشد. در ابتداى حضور 
در شــهردارى بى اعتمادى را در نــگاه مردم مى ديدم. 
مردم از شــعار دادن خسته شــده بودند. مردم نهاوند 
مورد بى مهرى قرار گرفته اند به همين دليل تاكنون تمام 
تالش شهردارى و شوراى شهر اين بود كه بهترين بافت 

شهرى را تقديم مردم كند.
محمد حسين پور با اشــاره به اينكه نهاوند را شهر 
اول خودم مى دانم و به شــهرم تعصب دارم، افزود: 

نهاوند، شــمالى خدادادى البته بدون هواى شرجى 
اســت و در آينده كشور، مكانى بكر خواهد شد كه 
وجود 120 هزار هكتار باغ و كوه گرين كه در تمام 
سال از برف پوشيده است، اين مهم را اثبات مى كند. 
البته رسيدن به اين هدف، منوط به برنامه ريزى دقيق 
و مدون اســت.وى با اشاره به استقبال خوب مردم 
از بام نهاوند تشريح كرد: با وجود تمام ابهاماتى كه 
شــورا به راه اندازى پروژه بام نهاوند داشت اما پس 
از حدود 50 ســال به ثمر نشســت. يكى از عوامل 
موفقيت شهردارى، آزادى عملى است كه شورا در 

اختيارمان گذاشته است. 
وى در ادامه به بخشــى از كارهــاى زيربنايى انجام 
شده در شهر پرداخت و خاطرنشان كرد: محل پروژه 
چهارباغ لجنزارى بود كــه درحال حاضر تبديل به 
پارك شده است. ميدان مركزى شهر نيز پر از شن و 
خاك بود كه درحال حاضر داراى آبنماى موزيكالى 

است كه نظيرش در غرب كشور وجود ندارد.
وى با اشــاره به پارك آزادگان كه تبديل به فضاى 
تفريحى براى مردم شده است، به طورى كه تا ساعات 
پايانى شــب را در اين پارك سپرى مى كنند، افزود: 
شــهردارى يك موجود زنده است مدام بايد به روز 
شود و هميشه درحال تغيير باشد. درست است كه 
پروژه هاى بزرگ ديگرى هم در دســتور كار است 
اما هيچ وقت نمى توانيم ادعا كنيم كه شــهر تكميل 

شده است.
حسين پور با اشاره به ســاخت حمام در نهاوند كه 
به واســطه يك پيام مردمى شكل گرفت، افزود: 19

ميليارد تومان براى رنگ آميزى و سيمان كارى ميادين 
شهر هزينه و ميدان 15 خرداد نيز ساماندهى شد.

وى ضمــن تأكيد بــر اينكه معضــل آبگرفتگى و 
ايجاد ســيل در نهاوند رفع شــده است، گفت: در 
زمان بارندگى نقطه شناســى كرديــم و به دنبال آن، 
كانال هايى با لوله 800 ميليمتر در بســتر رودخانه ها 

ايجاد كرديم كه درحال حاضر با وجود باران دغدغه 
آبگرفتگى را نداريم. 

 مجوز توليد در معادن نهاوند
شــهردار شــهر نهاوند با بيان اينكه مجوز توليد در 
معدن در حدود 5 هكتــار را گرفته ايم، ادامه داد: با 
راه اندازى كارخانه آسفالت و كارخانه توليد كفپوش 
تمامى آسفالت و كفپوش ها مورد استفاده در سطح 

شهر توليدى خودمان است. 
حسين پور گفت: سال 97 نسبت به 96، 5 ميليارد تومان 
اضافه بودجه داشتيم و هم اكنون اعتبارى نزديك به 19
ميليارد اضافه بر بودجه كســب كرده ايم. سرانه فضاى 
سبز در ابتداى حضور در شهردارى 9/8 بوده است كه 

درحال حاضر به 11/2 درصد رسيده است. 
حسين پور افزود: هرساله بخشى از درآمد شهردارى 
صرف رنگ آميزى جداول مى شــد كه به جاى آن از 
سنگ گرانيت استفاده كرديم و اين به معنى استفاده 

بهينه از منابع و مديريت هزينه ها است.
 اجراى طرح جى نف

وى با اشاره به اينكه شورا جانانه شهردارى را حمايت 
كرده است، افزود: طرح جى نف در نهاوند درحال 
اجرا است(ســرويس جست وجوى مكان محور)  و 
در شهرك حيدرى به عنوان پايلوت درحال استفاده 

است؛ 700 معابر نيز در شهر نامگذارى شده اند.
حسين پور با اشــاره به اينكه از ســرعت پروژه ها 
كاسته نشــده و تعداد پيمانكاران بيشــتر شده اند، 
افزود: كارخانه شــن و ماســه نهاوند تا 3 ماه آينده 

فعال مى شود. 
  توسعه برنامه هاى كالن 

با مديريت شهردار
رئيس شوراى شــهر نهاوند نيز در اين ديدار گفت: 
شــهردار نهاوند با مديريت خود توانسته پروژه ها و 
برنامه هاى خوبى را در ســال 99 انجام دهد. تجربه 
2 دوره شــوراى شــهر را داريم. ســعى كرديم در 
انتخاب شهردار، كسانى را انتخاب كنيم كه نگاهشان 
تعامل گرا باشد. در تمام حوزه هاى شهردارى شاهد 

رشد كمى و كيفى بوديم. 
عبدالعلــى ملكى ضمن تأكيد بــر تجربه خود در 2

دوره حضور در شــورا، ادامه داد: معتقدم شــوراى 
پنجم رويكرد متفاوتى نسبت به ساير دوره ها داشته 
است. شورايى مشرف بر تنگناها و فرصت ها، تعامل 
قوى، دورى از حاشــيه ها، با اولويــت منافع مردم 
به عنوان خط قرمز و تالش بــراى جبران زيان ها و 

فرصت سوزى هاى شوراى سوم رخ داد.
 حال مديريت شهرى نهاوند

 خيلى خوب است

وى افزود: حســين پور شــهردار و مديرى توانمند 
است. امسال هم به عنوان شهردار برتر استان معرفى 
شــد و تاكنون حالمان با پروژه هاى زيرساختى كه 
در شــهر اجرا شــده يا درحال اجرا است، خوب 
اســت. كارهاى كالنى را هدفگذارى كرده ايم كه با 
مديريت شخص شهردار اداره مى شود و اين جرأت 
و جسارت و توانمندى حسين پور بود كه پروژه هاى 
اين چنينى بزرگــى را به مرحله اجــرا آورد و اين 
قدرت ريسك پذيرى ايشان را نشان و تأييد مى كند.

ملكى افزود: مطالبات مردم را به مرحله اجرا و تحقق 
درآورده ، كار را براى شــورا و شهردار آينده راحت 
كرده ايــم. برخالف تنگناهاى اقتصــادى، پرداخت 
عوارض از جانب مردم با استقبال مواجه شده است، 
درحالى كه مى توانيم بگوييم به دليل اينكه دور آينده 
شورا در راه اســت، ببخشيم و راه را براى دور بعد 
باز كنيم، اما هدف مان بازســازى اعتماد از دســت 
رفته اســت و معتقدم خوب كار كرده ايم. براى مثال 
موضوع مســيل نهاوند يك مطالبه جدى از جانب 
شــهروندان بود، بام نهاوند هم كه مشكل 40 ساله 
مديريت شهرى از لحاظ بى آبى و مشكالت موجود 
و خشــك شــدن فضاى ســبز و.. و ديگر پياده راه 
سعدى همه مدركى بر تأييد اين قدرت و توانمندى 

حسين پور است.
 بودجه شــهردارى رشــد قابل توجهى 

داشته است
وى ضمن تأكيد بر اينكه 2 ســال متوالى اســت كه 
بودجه شــهردارى رشــد منطقى و قابــل توجهى 
داشته است، خاطرنشــان كرد: معتقدم اعتماد مردم 
به شهردارى و شــورا بازگشته و ترميم شده است، 
اين را از پرداخت هاى عوارض و مشــاركت مردم 
در تأمين و اجراى برنامه هاى مديريت شهرى عنوان 
كرد. هم نماينده پيشــين هم نماينده فعلى ارتباط و 
تعامل خوبى با مديريت شهرى داشته و دارند و اين 
كمك بزرگى به تحقق برنامه هاى خدماتى عمرانى 

و...  شهردارى است.
ملكى در پاسخ به پرسش خبرنگار همدان پيام مبنى 
بر اينكه قابليت هاى توســعه شهرســتان را در چه 
بخش هايى مى بينيد؟ گفت: پياده راه ســعدى كمك 
بســزايى به توسعه شــهرى مى كند. نهاوند قابليت 
توســعه خوبى دارد. نخســتين قابليت توسعه شهر 
قابليت گردشــگرى آن است كه در حوزه مديريت 
شــهرى توجه شــايانى به آن مى كنيم. نهاوند را به 
سمت مقصد گردشگرى مى بريم، به طورى كه نهاوند 
به جاى معبر گردشــگرى به مقصد گردشگرى بدل 

شود.

شهردار نهاوند:

بافت شهرى بايد فراخور 
پيشينه شهرى باشد

■ رئيس شوراى شهر: نهاوند، مقصد گردشگرى به جاى معبر آن 
■ اعتماد مردم، بهترين سرمايه شهردارى نهاوند

تمام مدارس شهرستان مالير به اينترنت مجهزند

سال تحصيلى جديد از 15 شهريور آغاز مى شود
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لغو رواديد زمينه ساز آشنايى جهانيان با ايران است
 لغو رواديد در توسعه صنعت گردشگرى، حائز اهميت است، اگر دولت بتواند اين مهم 
را ميان ايران و كشــورهايى كه تبادالت بيشــترى با آنها دارد ايجاد كند، زمينه نشر مقوالت 

فرهنگى را فراهم كرده است.
ســخنگوى كميســيون فرهنگى مجلس در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به ضرورت لغو 
روايد ايران با تعداد بيشــترى از كشــورها و تأكيد بر اهميت اين مسأله در توسعه صنعت 
گردشــگرى، گفت: ايران براى توسعه صنعت گردشــگرى بايد به اين مهم اهتمام بيشترى 
ورزد؛ زيرا لغو رواديد توســعه فرهنگى، اقتصادى و شــرايط آشنايى جهانيان با فرهنگيان 

انقالبى مردم ايران را فراهم مى سازد.

حجت االسالم والمسلمين احد آزاديخواه با بيان اينكه يكى از شعارهاى تبليغاتى رئيس جمهور 
در دوران انتخابات بازگرداندن احترام به پاســپورت ايرانى بود، افزود: اگرچه معتقدم دولت 

يازدهم مى توانست از ابتداى آغاز به كار تاكنون عملكرد بهترى در اين زمينه داشته باشد.
نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه لغو رواديد زمينه تبادالت فرهنگى 
را فراهــم مى كند، گفت: اگر دولت بتواند اين مهم را ميان ايران و كشــورهايى كه تبادالت 
بيشترى با آنها دارد ايجاد كند، زمينه نشر مقوالت فرهنگى ايران همچون سينما، تئاتر و كتاب 

و فتح قله هاى بسيار ديگر را فراهم كرده است. 
به گفته آزاديخواه لغو نظام رواديد توســعه سياســى ايران را به همراه دارد، درواقع ايران در 
حوزه سياســت خارجى به مرحله اى رســيده كه توانســته با لغو رواديد اعتماد دولت ها را 

جلب كند.

برنامه درسى 
مدارس براى 
سال تحصيلى 

جديد اعالم شد
پايه هاى ميانى غير حضورى و  پايه دهم به صورت حضورى مطابق با نوبت 

اعالم شد

مديران هنرستان برنامه هاى مناسب با شروع فعاليت آموزشگاه  را در فضاى 
مجازى باالخص شبكه آموزش دانش آموز (شاد) اجرا نمايد

فرآيند آموزش در دروس عمومى،شايستگى هاى  غير فنى، شايستگى هاى 
پايه فنى،  مشــترك زمينه هاى كشاورزى، خدمات  و هنر شايستگى هاى 
فنــى و دانش فنى پايه و دانش فنى تخصصى شايســتگى فنى،  و فرايند 
ارزشيابى  پيشرفت  تحصيلى آن ها مطابق آيين نامه هاى مربوط به شيوه 
غير حضورى و با رعايت مقررات  مربوط انجام مى شــود آموزش هاى غير 

حضورى تا حد امكان در فضاى مجازى ارائه مى شود
فرآيند ياددهى آن دســته از هنرجويانى كه به هر دليل امكان استفاده از 
فضاى مجازى را ندارند از طريق درســنامه ، جزوات و.. انجام خواهد شد. 
مشــخصات دانش آموزانى كه فقط از طريق ارســال درسنامه و جزوات با 
تكاليف در معرض يادگيرى قرار مى گيرند از طريق مدير مدرسه در فضاى 
پيش بينى شده در سستاد وارد وخدمات ارائه شده در آن به صورت مستمر 

ثبت مى شود.

پايه هاى مبانى غيرحضورى 
و پايه هاى هفتم و دهم 

به صورت حضورى

حضورى

حضور تمام وقت در مدرسه 
مطابق با جدول مصوب دروس

براساس تكاليف محوله توسط 
دبيران

استفاده از ظرفيت شاد براى 
انجام فعاليتهاى آموزشى 
مكمل و ساير فعاليتهاى 

پرورشى و ورزشى در ساعات 
فراغت

برنامه هفتگى دانش آموزان 
به روال معمول تدوين و 
در اختيار دانش آموزان 

قرار گرفته و اجرا مى شود. 
آموزش در فضاى مجازى 

به عنون فرصتى در خدمات 
فعاليت هاى آموزشى و 
تربيتى قرار مى گيرد.

پايه هاى مبانى غيرحضورى و پايه هاى هفتم و دهم به صورت 
حضورى مطابق با نوبت اعالم شده

با حضور تعداد اندكى از دانش آموزان و پخش زنده مراسم از 
طرق شاد براى ساير دانش آموزان

با تصويب شوراى مدرسه هر دانش آموز حداقل دو روز در 
برنامه هفتگى تحت آموزش هاى حضورى قرار گيرد.

براساس برنامه هفتگى مدرسه جهت اجراى آموزش هاى 
دروس غيرحضورى

دوره اول متوســطه: به تشخيص شــوراى مدرسه (درصورت 
تقسيم يا عدم تقســيم دانش اموزان به دو گروه)، يك روز در 

هفته را به ارائه آموزش هاى غيرحضورى اختصاص دهند.
دوره دوم آموزش متوســطه نظرى: با تصويب شوراى مدرسه 
(درصورت تقسيم يا عدم تقســيم دانش آموزان به دو گروه) 
حداكثر دو روز در هفته را به آموزش هاى غيرحضورى اختصاص 
دهند. مدارسى مى توانند دو روز در هفته را به ارائه آموزش هاى 
غيرحضورى اختصاص دهند كه از ظرفيت روزهاى پنجشــنبه 

جهت ارائه خدمات آموزشى و تربيتى  استفاده كنند.

دوره اول متوســطه: به تشخيص شــوراى مدرسه (درصورت 
تقسيم يا عدم تقســيم دانش آموزان به دو گروه) يك روز در 

هفته را به ارائه خدمات  غصر حضورى اختصاص دهند.
به تشخيص شــوراى مدرسه و با توجه به ماهيت دروس( نظرى 
يا عملى) نســبت به ارائه تمام يا يخشى از ساعات دروس به 
شــيوه غير حضورى اقدام نمايند. با توجه به سياست توسعه 
آموزش هاى مهارتى دوره اول متوسطه، توصيه مى شود دروس 
كار و فناورى و فرهنگ و هنــر در بر نامه هفتگى در يك روز 
ارائه شود تا امكان اجراى برنامه هاى آتى مهارت آموزى به شيوه 

تراكمى(تجميعى) در اين زمينه مهيا باشد.
مديران دبيرستان دوره دوم آموزش متوسطه نظرى مى توانند 
با تصويب شوراى مدرسه متناسب با تعداد روزهاى آموزش هاى 
غيرحضورى و با توجه به ماهيت دروس(نظرى يا عملى)، نسبه 
به ارائه تمام يا بخشى از ساعات دروس به صورت غيرحضورى  
اقدام نمايد.  ارائه ساير دروس هر پايه/ رشته در برنامه هفتگى 
به صورت حضورى مى باشد. به گونه اى كه هر دانش آموز حداقل 

دو روز در برنامه هفتگى تحت آموزش هاى حضورى قرار گيرد.

پايه هاى غيرحضورى و پايه  هاى هفتم و دهم 
به صورت حضورى مطابق  با نوبت اعالم شده

مديران مدارس برنامه هاى مناسب با شروع 
فعاليت  آموزشگاه را در فضاى مجازى باالخص 
شبكه آموزشى دانش آموز (شاد) اجرا نمايند.

تمام روزهاى هفته مطابق با جدول دروس و 
روزهاى پنجشنبه براى انجام فعاليت هاى مكمل 

و تربيتى و پرورشى

همه آموزش ها به شيوه غيرحضورى و با رعايت 
مقررات مربوط انجام مى شود. آموزش هاى 
غيرحضورى تا حد امكان در فضاى مجازى 

ارائه مى شود.

همه آموزش ها به شيوه غيرحضورى و با رعايت 
مقررات مربــوط اناجام مى شــود. آموزش هاى 
غيرحضورى تا حد امكان در فضاى مجازى ارائه 

مى شود.
فرايند ياددهى يادگيرى ان دسته از دانش آموزانى 
كه به هر دليل امكان استفاده از فضاى مجازى را 
ندارند، از اطريق درسنامه ها و جزوات و ... انجام 
از  فقط  كه  دانش آموزانى  مشخصاب  شد.  خواهد 
طريق ارسال درســنامه و جزوات يا تكاليف در 
معرض يادگيرى قرار گيرند از طريق مدير مدرسه 
در فضاى پيش بينى شده در ستاد وارد و خدمات 

ارائه شده در آن به صورت مستمر ثبت مى شود.
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نيش و نوش

خبر

تصميم گيرى درباره لباس فرم دانش آموزان 
با شوراى مدرسه است

 مديركل دفتــر انجمن اوليا و مربيان وزارت آموزش و پرورش اعالم كرد كه طبق 
آئين نامه اجرايى مدرسه، تصميم گيرى درباره لباس فرم با شوراى مدرسه است.

به گزارش فارس، نورعلى عباســپور با بيان اينكه خانواده و انجمن هاى اوليا و مربيان 
بايد متناسب با شــرايط موجود نقش آفرينى كنند گفت: اكنون عمال مديريت آموزش 
در درون خانواده اتفاق مى افتد و مدرسه پشتيبان است. انجمن هاى اوليا و مربيان حلقه 
واسطى ميان مدرســه و خانواده هستند و تالش كرديم برنامه ها را از طريق انجمن ها 
به خانواده ها منتقل كنيم. وى افــزود: تعامالت انجمن هاى اوليا و مربيان با خانواده ها 

بيشتر است.

فاصله گذارى اجتماعى كنكور 99 افزايش يافت
 وزير علــوم، تحقيقات و فناورى از ميزان فاصله گذارى كنكور سراســرى 99 در 
حوزه هــاى امتحانى خبــر داد و گفت: براى رفع نگرانى داوطلبــان، از يك متر و 60 

سانتيمتر به يك متر و 80 سانتيمتر افزايش يافت.
منصــور غالمى در گفت وگو با ايرنا گفت: بحث فاصله گــذارى يك مقدار تعديل و 
ظرفيت فاصله گذارى اجتماعى صندلى ها افزايش يافت. وى در توضيح بيشــتر اظهار 
كرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى پذيرفت كه فاصله گذارى صندلى ها از 
يك متر و 60 سانتيمتر به يك متر و 80 سانتيمتر افزايش يابد. وزير علوم افزود: با توجه 
به اينكه داوطلبان كنكور كارشناسى ارشد رضايت 91 درصدى از رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى داشتند، مقرر شد فاصله گذارى توافق شده يك متر و 80 سانتيمتر اعمال شود.

پوشش خدمات روانشناسى وارد بسته بيمه تكميلى مى شود
 مديركل مشاوره و امور روانشناختى ســازمان بهزيستى كشور بسته هاى خدماتى 
پيش، حين و پس از ازدواج اين ســازمان را تشــريح كرد و گفت: سازمان بهزيستى 
تأييديه پوشش خدمات روانشناسى در بيمه تكميلى را از شوراى عالى سالمت دريافت 

كرده است.
بهزاد وحيدنيا در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه سازمان بهزيستى به دنبال وظيفه قانونى 
و اسناد باالدستى در طراحى برنامه هاى حوزه ازدواج و طالق پيشگام بوده و برنامه هايى 
را در طــول مدت فعاليت خود انجام داده اســت، گفت: يكى از اين اقدمات خدمات 
پيشــگيرى اوليه از آســيب هاى اجتماعى و برنامه هاى ارتقايى حوزه آموزش خانواده 

است كه در قالب هاى مختلف اجرا مى شود.

ضرورتى به نام پدافند غيرعامل
 اردشير مظاهرى»

 سال گذشــته در گزارشــى با عنوان «بايدها و نبايدهاى حمل و 
نقل مواد خطرناك در همدان» اشــاره اى داشتم به ضرورت توجه به 
مقوله اى بازدارنده و اساســى به نام «پدافنــد غيرعامل» امروز وقوع 
برخى رخدادها از جمله حادثه ويرانگر شهر بندرى و زيباى بيروت، 

ضرورت توجه به پدافند غيرعامل را بيش از پيش نمايان مى كند.
به هر جهت حدود ده روز پيش در ســاعت 3 بامداد صداى غيرقابل 
تصورى اهالى خيابان سعيديه جنوبى (سعيديه باال) همدان شمار قابل 
توجهى از ســاكنان منطقه را از خواب شبانگاهى بيدار كرد. منشأ اين 
صداى مهيب كه براى حدود نيم ســاعت تداوم داشت ناشى از ايجاد 
مشكل فنى در يك ايستگاه كنترل فشار و يا تقويت فشار گاز شركت 

گاز بود كه در اين منطقه مسكونى از خيابان سعيديه استقرار دارد.
 صداى خروجى ناشى از اين مشكل فنى اين ايستگاه به قدرى شديد 
بود كه جمعى از شهروندان ساكن در اين منطقه بالفاصله اقدام به ترك 
ساختمان هاى خود، خارج كردن خودروها از پاركينگ ها و ترك محل 

كردند كه صدالبته اقدام آنها توجيح عقالنى داشت.
هر چند پس از گذشت حدود نيم ســاعت با ورود به موقع عوامل فنى 
شــركت گاز و آتش نشانى اين اتفاق ختم به خير شد اما ترديد نبايد كرد 
درصورت وقوع انفجار و يا آتش سوزى احتمالى، مى توانست خسارت 

جانى و مالى قابل توجهى به بار آورد كه شايد جبران آن امكان پذير نبود.
اشــاره به اين 2 مصداق به دليل ضرورت اقدامات پيشگيرانه يا همان 
پدافند غيرعامل، پيش از وقوع رخداد اســت كه در اين راستا نخست 
اينكه ضرورى اســت برنامه ريزى شــود اين گونه مراكز يا تأسيسات 
پرخطر از محل هاى مســكونى خارج شــده و در نقاط غيرمسكونى 
اســتقرار يابد، دوم اينكه درصورت نبود امكان انتقال، ســازوكارهاى 
تخصصى سخت افزارى و نرم افزارى الزم براى تاب آورى بيشتر سازه 
يا تأسيســات موجود فراهم شود تا درصورت بروز مشكل، خسارات 
احتمالى به صفر رسيده يا به حداقل ممكن برسد و سوم اينكه به نظر 
مى رسد مقوله مهم برگزارى جلسه هاى پدافند غيرعامل استان نسبت 
به گذشــته كمرنگ تر شده و از قوام الزم برخوردار نيست كه با توجه 
به اينكه هر مزيتى آنقدر كه يك فرصت اســت، مى تواند يك تهديد 
تلقى گردد، ضرورى اســت با تداوم نشســت هاى تخصصى همواره 
نگاهى بهنگام به پدافند غيرعامل داشته باشيم و تالش گردد اين مقوله 
مهم به يك گفتمان عمومى تبديل شــده و در زمره مطالبات مردم از 
مسئوالن قرار گيرد تا فردا مصداق ضرب المثل «نوشدارو پس از مرگ 

سهراب» نشويم.

كيهان: تحريم ها يا بى تدبيرى ها از كدام بيشتر ضربه مى خوريم 
 تدبير و اميد كه بى عيب و نقصه!!

ايران: واكسن ايرانى كرونا در راه مراحل نهايى
 راهش آسفالته يا ريل؟؟

تجارت: بنزين تك نرخى با تغيير در سهميه بندى 
 آى مردم به هوش باشيد بنزين هم مثل نفت اومد تو سفره هاتون، 

مراقب باشيد زيادى نخوريد سرگيجه بگيريد!!
همدان پيام: بازنشستگى روزگار افسردگى نيست 

 اونم با اين همه حقوق!!
ابتكار: 5 مشكل سهام عدالت

  چرخ سبد سهام عدالت پنچر شده!!
تجارت: حال نزار كارگران خودرو سازى 
 چرخ، چرخ سازان هم از كار افتاد!!

قدس: اختالف بر سر محدوديت هاى مراسم محرم بين مجلس و دولت
 كرونا از اين اختالف ها ماهى هــاى خوبى مى گيره به ويژه كه 

درگيرى فيزيكى باشه!!
اطالعات: مديران بايد خود را وقف آبادانى كنند

  وقف كردن االن 10 ســاله وقتشونو گذاشتن براى ساختن پل 
سردار همدانى هنوز هم كم آوردن!!

همدان پيام: تئاتر پيش از كرونا هم زنده نبود
 باالخره يه مشكل از دوش كرونا برداشته شد!!
مردم ساالرى: رد پاى سهام عدالت در ريزش بورس

 بدون شرح!!
جام جم: قهرمانان هم ماسك مى زنن

 بدتر از اون، از اين به بعد دخترا تو عروســى ماسك چه مدلى 
بزنن؟؟

خراسان: شاخ به شاخ با كرونا
 مراقب باشيد شاخ كرونا ســالم بمونه چند سال ديگه قيمتى 

مى شه!!
اقتصاد ملى: رفتار 30 ساله تورم و بازار ها 

 بدون شرح!!

انجام تست كرونا در منزل 
زير پوشش بيمه نيست

 مديركل درمان غيرمستقيم ســازمان تأمين اجتماعى درباره انجام 
تست PCR تشخيص كرونا در منزل توسط مراكز ارائه خدمات در 
منزل، گفت كه انجام اين تســت در منزل، جزو خسارات متفرقه بوده 

و زير پوشش بيمه نيست.
شهرام غفارى در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اينكه برخى به انجام 
تســت كرونا در منزل اقدام مى كنند، آيا تست در منزل، تحت پوشش 
بيمه قرار مى گيرد؟ اظهار كرد: در بخش سرپايى، خسارات متفرقه را 

نمى پذيرند.
وى افزود: دليلش هم اين اســت كه مديريت بازار براى ما ســخت 
مى شــود. بازار هدف ما، بازار گسترده اى است و 40 ميليون بيمه شده 
داريم و در اين صورت ممكن است يك تقاضاى القايى ايجاد شود و 
چند ميليون نفر كه عالئم مشكوك دارند، بخواهند چنين تستى انجام 

دهند؛ درحالى كه انجام تست براى همه الزم نيست.
مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تأمين اجتماعى ادامه داد: البته تست 
PCR هم اســتانداردهايى دارد، اما در نهايت نظر پزشك مهم است. 

پزشك مى تواند بگويد نظرم اين بود كه بيمارم در منزل تست بدهد.
غفارى در پاسخ به اينكه برخى افراد با عالئم مشكوك در تماس تلفنى 
با آزمايشگاه، درخواست ارائه تست در منزل مى كنند، گفت: اگر زنگ 
بزنند و از آزمايشــگاه بيايند كه ديگر يــك بيزينس و خارج از رفتار 
پزشــكى است و كااليى است كه يكى مى خرد و يكى مى فروشد و با 
اســتانداردهاى نظام سالمت هم نمى خواند. ضمن آنكه ممكن است 

طبق تعرفه مصوب، پول نگيرند و قيمتگذارى متفاوتى داشته باشند.
وى افزود: تســت كوويد-19 هم استانداردهايى دارد و آنها كه عالئم 
شــديد دارند، ممكن است در معرض بيمار مبتال بوده  باشند، ريسك 
باال دارند، بيمار ريوى اند، ســرطان دارند، باردار هستند و يا سن باال 
دارند كه پزشــك ترجيح مى دهد ســريع تشخيص دهد. انجام تست 
براى افراد معمولى با عالئم اندك در نظام ســالمت چندان توجيهى 

ندارد.

مدد 18 ميلياردى موقوفات استان 
براى شكست كرونا

 پنج موقوفه  بزرگ استان از ابتداى سالجارى تاكنون، 18 ميليارد ريال به 
بخش درمان و معيشت مردم كمك كردند. موقوفات مرحومان بهاءالملك، 
بكايى، زبيده خانم، ســيف الدوله و تاجماه خانم از جمله موقوفات بزرگ 
استان همدان هستند كه در اين شرايط بحرانى در كنار دولت و مردم قرار 
گرفته و بخش مهمى از مشكالت جامعه را حل كرده اند. اين مبلغ صرف 
خريد لوازم بهداشــتى مانند ماســك، مواد ضدعفونى كننده و ساير اقالم 
بهداشــتى و همچنين سبد كاالست كه در چند مرحله در اختيار نهادهاى 
دولتى از جمله بخشــدارى ها، فرماندارى ها، مراكز بهداشتى و درمانى و 
مردم قرار داده شــده است. اســتان همدان يكى از استان هاى موقوفه خيز 
استان است و اين نشان مى دهد كه از گذشته هاى دور تاكنون مردم همواره 
به نيكوكارى و وقف اهتمام داشــته اند؛ همچنين از ابتداى سال تاكنون، 6

وقف جديد به ارزش ده ميليارد ريال در استان اتفاق افتاده كه نشان از اقبال 
عمومى به اين سنت حسنه دارد. 

پنج موقوفه  يادشده به ترتيب در شهرستان هاى زير قرار دارند و بخش هايى 
از استان را زير پوشش دارند:

■ موقوفه  مرحوم بهاءالملك: در شــهر همدان و در محله  اعتماديه واقع 
شده و نيت واقف آن دارو و درمان رايگان اهالى 32 روستاى استان است.

■ موقوفه  مرحوم سيف الدوله: در شهرستان مالير است و نيات گسترده اى 
از جمله نيت هاى درمانى، آموزشى، عتبات عاليات و... دارد.

■ موقوفه  مرحوم بكايى: در شهرســتان اسدآباد قرار دارد و از رقبات آن 
يك پمپ بنزين و امالكى در اســدآباد است و نيت آن درمانى و خيرات 

و مبرات است.
■ موقوفه  زبيده خانم: در شهر جهانى اللجين قرار دارد و نيت آن ساخت 

پل و كاروانسرا، عتبات و خيرات و مبرات است.
■ موقوفه  تاجماه خانم: در شــهر همدان قــرار دارد و نيت آن خيرات و 

مبرات و كمك به نيازمندان است. 
رســيدگى و حفاظت از موقوفات و اجراى نيات واقفين از وظايف ذاتى 

سازمان اوقاف و امور خيريه است. 
آگهى فراخوان مجمع عمومى فوق العاده 

انجمن شركت هاى مشاوره سرمايه گذارى و نظارت برطرحهاى استان همدان

 انجمن شركت هاى مشاوره سرمايه گذارى و نظارت برطرحهاى استان همدان 
برطرحهاى  نظارت  و  گذارى  سرمايه  مشاوره  هاى  شركت  انجمن  اعضا  كليه  از  بدينوسيله 
پنجشنبه  روز  در  العاده  فوق  عمومى  مجمع  در  كه  آيد  مى  عمل  به  دعوت  همدان  استان 
برگزارميگردد  همدان  اتاق  جلسات  سالن  در محل  كه  صبح  مورخ 99/06/20 ساعت 10:00 

شركت نماييد. 
دستور جلسه: 

1-انحالل انجمن و انتخاب هيأت تصفيه 

كارت پرسنلى محمدرضا پورش همدانى فرزند ناصر به 
شماره ملى 3874487334 شركت فرودگاه ها و ناوبرى 

كشور (فرودگاه همدان) به شماره پرسنلى 20403000953 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

نيلوفر بهرمندنژاد »
 سى سال پيش يعنى در 26 مرداد 1369، 
نخســتين گــروه آزادگان به ميهن اســالمى 
بازگشــتند و ايران را از عطــر حضور خود 
آكنده كردند. آن روز، يادآور خاطره شــيرين 
بازگشــت آزادگان به ميهن اســالمى است. 
روزى مبارك كه در آن، صابران راست قامت 
جمهورى اسالمى ايران، پس از سال ها دورى 
از وطــن به خاك ميهن پاى گذاشــتند و به 

آغوش خانواده و ملت بازگشتند.
در متن زير و به مناســبت سالروز بازگشت 
آزادگان بــه ميهن اســالمى، بــا 2 آزاده و 
جانباز 8 ســال دفاع مقدس، مهدى فتحيان و 
سيدجعفر دعوتى كه هر يك به مدت 4 سال 
به عنوان رزمندگان اسالم در عمليات كربالى 
4، همكالم شــديم تا گوشــه اى از رنج هاى 
خود را در اردوگاه هاى دشمنان برايمان بازگو 

كنند:
ســيدجعفر دعوتــى رزمنــده لشــكر 132 
انصارالحســين(ع) همــدان در گفت وگو با 
خبرنــگار همــدان پيام  گفــت: در تاريخ 4 
دى ماه ســال 65 در جريان عمليات كربالى 
4 با مجروحان شــديدى كه داشتيم با توجه 
به نبود پشتيبان در جريان عمليات به اسارت 
عراقى هــا درآمديم و مــدت 63 روز را در 
شــهر بصره پشت سر گذاشتيم، پس از واقعه 
شهادت 175 غواص، عراقى ها تصميم گرفتند 
كه از اين اسرا يك استفاده تبليغاتى بكنند به 
همين منظور به تأكيد صدام باقيمانده اسرا را 
زنده نگه داشــته و در يك برنامه تبليغاتى با 
خودرويى نظامى اسرا را به نمايش گذاشتند.

به مدت 45 روز در سلول هاى الرشيد بدون 
هيــچ امكانات رفاهــى و بهداشــتى، دريغ 
از حتــى يك قطــره آب براى شــرب و يا 
شست وشوى دســت ها، با همان مجروحيت 
شــديدى كه اسرا داشــتند آن ايام سخت را 
پشت سر گذاشــتند. با توجه به نبود امكانات 
بهداشــتى، از همان باندهاى پانسمان شده اى 
كــه در دوران جنگ بر دســتان خــود بود 
براى جراحتشــان استفاده مى كردند و توسط 
يكســرى از اسيران كه به عنوان امدادگر براى 
خدمت رسانى آمده بودند، باند ها را مى شستند 
و مجددا براى چندمين بار زخم هايشــان را 

پانسمان مى كردند.
در كنار تمام اين ها، بســيارى از اســرا دچار 
شــپش زدگى شدند و برخى ديگر هم به دليل 
عمق جراحتى كه داشتند بدن بسيارى از آنها 
كــرم انداخته بود ولى آن ايام را هم با صبر و 
شكيبايى پشت سر گذاشتيم و در 5 اسفندماه 

به اردوگاه منتقل شديم.
دعوتى در ادامه گفــت: اردوگاهى كه ما در 
آن قرار گرفتــه بوديم، يكى از مخفى ترين و 

منفورتريــن اردوگاه هايى بود كه در آن چند 
ســالى كه جنگ آغاز شده بود وجود داشت؛ 
بنابرايــن با يك عقده و روحيه  خصمانه اى با 
اسرا برخورد مى  كرند كه صحنه  دلخراشى را 

براى ما رقم مى زد. 
پس از پايان 4 سال اين قصه به پايان رسيد و 
نخستين اسرا در 26 مرداد 69 كليد آزادى شان 

رقم خورد.
از طرفــى خانــواده من هيچ خبــرى از من 
نداشــتند. حدود يك ســال مرا مفقوداالثر 
قلمــداد كــرده بودند و حتى برايم مراســم 
شــهادت گرفته، شــبه قبرى نيز برايم ساخته 
بودند اما در نهايت 5 شــهريورماه 1369 ما 
نخســتين گروه از آزادگان اردوگاه بوديم كه 

به كشور بازگشتيم. 
مهدى فتحيان يكى ديگر از آزادگانى اســت 
كه گفت وگوى خود را با خبرنگار ما اين گونه 
آغاز كــرد: دوران دفاع مقــدس هر مقطعى 
ويژگــى خاص خود را داشــت، يكى از آن 
مقطع ها، ورود آزاده ها و اسرا است. در زمان 
دفاع مقدس همه جوان هــا در برابر دفاع از 
كشور خودشان احســاس وظيفه كردند، در 
آن زمان در دبيرستان شريعتى همدان مشغول 
تحصيــل بــودم و مانند بقيــه جوان ها، اين 
احساس را درك كردم كه بايد حتماً به جبهه 
بــروم. براى اين مرحلــه وارد يگان غواصى 
جعفر طيار شدم و پس از چند ماه آموزش در 
دزفول، عمليات كربالى 4 انجام شــد.وى از 
دوران سخت و خاطرات اسارتش مى گويد: 
لحظه اسارت لحظه بسيار تلخى است، همه 
به فكر پيروزى و شــهادت بوديــم، گرفتار 
عراقى ها شــديم و به محض اسارت به دليل 
اينكه حساســيت خاصى نسبت به غواص ها 

داشــتند با برخورد بدى از ســوى دشمنان 
روبه رو شديم و مورد ضرب و شتم آنها قرار 
گرفتيم كه در آن لحظه صحنه تلخ اســارت 
حضرت زينب براى بسيارى از ما يادآور شد.
اردوگاه مــا اردوگاه مفقودين بود و اســامى 
تمام كســانى كــه در ايــن اردوگاه حضور 
داشــتند در صليب سرخ ثبت نشده بود و از 
ديد خانواده ها، همه شهيد شده بوديم و هيچ 

كسى از زنده بودن ما خبر نداشت.
پس از پذيرفته شــدن قطعنامه، چون اثرى از 
ما نبود بــاز هم آزادى ما قطعى نبود، كه طى 
يك روز صليب ســرخ آمد و اسامى را اعالم 
كرد، بعداز ظهر همان روز ما به سمت كشور 
برگشتيم. در اين فاصله يك روزه كار جالبى 
كه انجام داديم اين بود كه با نوارهاى كنار پتو 
پيشانى بندى با نام يا حسين و يا زهرا درست 
كرده و هر يك را جاسازى كرديم و در اختيار 
اســيران قرار داديم و مخفيانه با خود تا مرز 
برديم و هر يك با پيشــانى بند يا حسين و يا 
زهرا از اتوبوس پياده شــدند و اين براى من 

صحنه جالب و خاطره انگيزى بود.
 حــدود 1000 آزاده و جانبــاز در 

همدان داريم
مديركل بنياد شــهيد استان همدان نيز ضمن 
گراميداشــت اين روز گفت: در 26 مردادماه 
ســالروز ورود قهرمانان ايــران عزيز به  نوان 
آزادگان سرافراز هر ســاله يك روز مباركى 
را كــه امروز به عنوان روزم يوم ا... براى ملت 
بزرگ ايران است در نظر گرفته است. ويژگى 
اين روز اين اســت كه اگر به ســال 1369 
برگرديــم، مى بينيم كه همه مردم ايران منتظر 
چنين روزى بودند و انتظار آمدن فرزندان و 
همسرانشان را كشيدند كه اين روز براى ملت 

ايران روز خوب و شادى آور بود.
احمد عباســيه بزرگى در ادامه افزود: اين 
افــراد در واقــع رزمندگان مكتب اســالم 
بودند، در دوران دفاع مقدس درحال جنگ 
با دژخيمان، گرفتار دشــمن شده بودند و 
همه اين عزيزان داراى يك ويژگى منحصر 
به فردى بــه نام تك تيراندازهــاى عملياتى 
بودند كه هرگز تســليم دشمن نشدند، در 
پشــت خاكريزهــا مجروح شــده بودند و 
اسلحه شــان تا آخرين فشنگ تمام شده بود 
و تنها توان دفاعى آنها جنگ تن به تن بود 
و در اين جنگ هم گرفتار دشمن شدند، به 
طور كلى مى توان گفت وقتى گرفتار شدند 
در واقع اســير نشــدند بلكه موقعيت دفاع 
و جهــاد آن تغيير كرد و با جســم خود در 
مقابل گلوله هاى دشمن مقاومت مى كردند، 
ايــن عزيزان ده ســال براى ايــن مملكت 

جانفشانى كردند. جنگيدند و 
 وى در پايان عنــوان كرد: در همدان حدود 
هزار نفر آزاده و جانباز هســتند كه باالى 25 
درصد هســتند. برخى از ايــن آزاده ها قطع 
عضو شــده اند. اعضا و جوارح خود را پيش 
از اينكه در دســت عراقى ها گرفتار شوند از 
دست دادند و مجروح شدند و تعداد زيادى 
از اين جانبازان 70 درصد و برخى ديگر هم 

به شهادت رسيده اند.
عباســيه بزرگى با بيان اينكه تجليل و تكريم 
از آزادگان ســرافراز هر ســاله در اين ايام با 
برنامه هاى متنوع و گردهمايى متعدد در سطح 
استان برگزار مى شد، اظهار كرد: به دليل شيوع 
ويروس كرونا در ســالجارى، سمت و سوى 
برنامه ها تغيير كرده و به صورت محدودترى 

اين مراسم برگزار خواهد شد.

به مناسبت سالروز ورود آزادگان به كشور

«آزاده» نماد مقاومت و سرافرازى

 در تاريخ 75 ســاله ســازمان ملل سابقه 
نداشته آمريكا تا اين حد منزوى باشد، آمريكا 
توانســت فقط يك كشور كوچك را با خود 

همراه كند.
ســخنگوى وزارت امــور خارجــه ايران 
روزگذشــته در واكنش به شكست تاريخى 
آمريــكا در برابــر ايران در ارائــه قطعنامه 
به شــوراى امنيــت براى تمديــد تحريم 
تســليحاتى ايران در توئيتى نوشت: به رغم 
همــه ســفرها، فشــارها و دوره گردى ها، 
آمريكا توانست فقط يك كشور كوچك را 
با خود همراه كند. ديپلماســى فعال ايران 
در كنار اســتحكام حقوقــى برجام آمريكا 
را بــراى چندمين بار در شــوراى امنيت 

شكست داد.
به گــزارش ايلنا، عباس موســوى در پيامى 
ديگر گفت: رژيم آمريكا بايد از شكست هاى 
مطلق درس گرفته و از بى آبرو كردن خود در 
سازمان ملل دست بردارد. در غير اين صورت، 

منزوى خواهد شد، حتى بيشتر از حاال.
كابينــه دولت دونالد ترامــپ رئيس جمهور 
اياالت متحــده آمريكا پــس از چندين ماه 
ارتباطات ديپلماتيــك و رايزنى، بامداد روز 
گذشته(شنبه) بار ديگر در شوراى امينت در 
برابر استحكام حقوقى برجام و تيم ديپلماتيك 

كشورمان، در انزوا شكست خورد. 
خبرنگار سى بى اس در سازمان ملل گزارش 
داده قطعنامه آمريكا با 11 رأى ممتنع، 2 رأى 
موافق و 2 رأى مخالف به تصويب نرســيده 
اســت. آمريكا و جمهورى دومينيك به اين 
قطعنامه رأى مثبت دادند، چين و روســيه به 
آن رأى مخالف دادند و بقيه اعضا رأى ممتنع 

دادند.
طبق گزارش منتشرشــده از فارس، در ادامه 
واكنش طر ف هاى معاهده برجام و آمريكايى 

كه از برجام خارج شده است را كه به صورت 
بيانيه  صادر كرده اند، مى خوانيم:

 آمريكا 
قصور شــوراى امنيت در اقــدام قاطع براى 
دفاع از صلح و امنيت بين المللى قابل توجيه 
نيست. شوراى امنيت درخواست هاى مستقيم 
بسيارى از كشــورهايى در خاورميانه را كه 
خشــونت ايران آنها را به خطــر مى اندازد 
براى تمديد اين تحريم هاى تسليحاتى ناديده 

گرفت. 
ملــل عرب و اســرائيل قويــاً از تمديد اين 
تحريم ها حمايت مى كردند. هفته گذشــته، 
6 عضو شــوراى همكارى خليــج فارس با 
يكديگــر متحد شــده و از شــوراى امنيت 
خواستند اين تحريم ها را تمديد كند. اسرائيل 
نيز از اين شــورا خواست همين كار را انجام 

دهد. 
  انگليس

مــا مكــرراً نگرانى هاى خودمــان را درباره 
رفتارهاى بى ثبات كننده ايــران در منطقه، از 
جمله رفتارهاى اين كشــور در انتقال سالح 
به يمن، لبنان، سوريه و عراق با نقض قطعنامه 

2231 را ابراز كرده ايم.
پادشاهى متحده انگليس به اين قطعنامه رأى 
ممتنع داد؛ زيرا مشــخص بود كه از حمايت 
شورا برخوردار نيست و مبنايى براى رسيدن 

به اجماع فراهم نمى آورد. 
  روسيه

ما همواره با تالش ها با تحميل «تحريم هاى 
تسليحاتى» عليه ايران از طريق شوراى امنيت 
ســازمان ملل مخالفيم. رويــه تأييد مورد به 
موردِ انتقال سالح به داخل ايران يا خارج از 
اين كشــور در قطعنامه 2231 شوراى امنيت 
نه ارتباطى به حق ايران براى توســعه برنامه 
صلح آميز هسته اى داشته و نه مشروط به هيچ 
شرط ديگرى بوده اســت. اين رويه از آغاز 
موقت بوده و دقيقاً براى يك دوره 5 ســاله 
معرفى شده و هرگز قرار نبوده تمديد شود. 
ما كماكان بر اساس اين فرضيه عمل مى كنيم 
كه هيــچ دليل حقوقى و يا داليل ديگر براى 
تجديدنظر در چنين رويكردى وجود ندارد. 

 چين
امروز شــوراى امنيت ســازمان ملل متحد، 
پيش نويس قطعنامــه آمريكا عليه ايران را رد 
كــرد. اين نتيجه بار ديگر نشــان مى دهد كه 
يكجانبه گرايــى از هيچ حمايتــى برخوردار 
نيست و زورگويى شكســت مى خورد. هر 
تالشــى براى باالتر قرار دادن منافع شخصى 
نسبت به منافع مشترك جامعه بين المللى به 

بن بست خواهد خورد.
طرف هــاى  جــزو  ديگــر  كــه  آمريــكا 
مشاركت كننده در برجام نيست از هيچ حقى 

براى درخواست از شوراى امنيت جهت فعال 
كردن مكانيسم ماشه برخوردار نيست. 

  آلمان
آلمان به اجراى كامل قطعنامه 2231 شوراى 
امنيت كه براى تأييد برجام صادر شده متعهد 
اســت. ما به همراه فرانسه و پادشاهى متحده 
انگليس، به رغم چالش هاى ايجادشده توسط 
خــروج آمريــكا از برجام در مــى  2018 و 
عدم پايبندى سيســتماتيك ايران به تعهدات 
كليدى اش از جوالى 2019، سرسختانه براى 
حفظ برجام تالش كرده ايم و به تالش هايمان 

در اين زمينه ادامه خواهيم داد.
  فرانسه

از آنجا كه ما به برجام متعهديم، به شــدت از 
نقض تعهدات هسته اى ايران ذيل اين توافق 
نگرانيم. ما از ايران مى خواهيم تمامى اقدامات 
مغايــر با برجــام را بدون تأخيــر به عقب 
برگرداند و ما به تالش هاى مســتمر خود در 
چارچوب مكانيسم حل و فصل اختالفات در 
برجام براى بازگرداندن ايران به پايبندى كامل 

برجام ادامه خواهيم داد.
  مكانيســم ماشــه آخرين تالش 

ترامپ 
طبق گزارش هاى رســانه ها مايك پامپئو كه 
در بيانيه پس از رأى گيرى شوراى امنيت،  از 
ادامه تــالش آمريكا براى تمديد تحريم هاى 
تســليحاتى ايران خبر داده بود، كلى كرافت 
نماينده آمريكا در ســازمان ملل نيز گفت كه 
دولت اين كشــور در روزهاى آينده تالش 
خواهد كرد با اســتفاده از مكانيســم ماشه 

تحريم هاى بين المللى عليه ايران را احيا كند.
روز گذشته همچنين رابرت اوبرايان مشاور 
امنيت ملى دولت آمريكا در مصاحبه با شبكه 
فاكس نيوز گفت كه هنوز چيزى تمام نشده 

است.

قطعنامه تمديد تسليحاتى ايران توسط 
آمريكا در شوراى امنيت شكست خورد

■ در تاريخ 75 ساله سازمان ملل سابقه نداشته آمريكا تا اين حد منزوى باشد
■  چين: زورگويى شكست خواهد خورد

آغاز مهلت ثبت نام آزمون استخدامى 
دانشگاه هاى علوم پزشكى

 داوطلبان شركت در آزمون استخدامى دانشگاه هاى علوم پزشكى سال 
99 بر اســاس مهلت مجدد اختصاص داده شده براى نام نويسى، از 25 تا 
روز دوشــنبه 27 مردادماه مى توانند براى شــركت در اين آزمون ثبت نام 
كرده و يا نسبت به ويرايش و بارگذارى مدارك مورد نياز در سايت مركز 

سنجش آموزش پزشكى اقدام كنند. 
به گزارش ايســنا، تمامى مراحل ثبت نام به صورت اينترنتى خواهد بود و 
داوطلبان جهت ثبت نام، بايد با مراجعه به ســايت مركز سنجش آموزش 
پزشكى، نســبت به پرداخت اينترنتى مبلغ 616 هزار ريال (با احتساب 6 
هزار ريال خدمات پيامكى) اقدام كرده و با دريافت كد پرداخت، مراحل 

ثبت نام را انجام دهند.
پس از تكميل فرم ثبت نام و ارســال مدارك، بالفاصله پس از فشار دادن 
دكمه ثبت توســط داوطلب، براى وى كد رهگيرى صادر مى شود و براى 

افرادى كه كد رهگيرى دارند،كارت ورود به جلسه صادر خواهد شد.
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خريد گندم در همدان ركورد زد
 مديركل شركت غله و خدمات بازرگانى استان همدان از ركوردزنى 
خريد گندم در همدان خبر داد و گفت: پيش بينى مى شود خريد گندم در 

استان به 450 هزار تن برسد.
مسعود بكايى از خريد 415 هزار و 25 تن گندم تضمينى تا 22 مردادماه 
در همدان خبر داد و اظهار كرد: ارزش اين ميزان گندم خريدارى شــده 

يك هزار و 473 ميليارد تومان است.
وى به فارس گفت: با خريد تضمينى گندم به مقدار 415 هزار تن تا 22
مردادماه، ركورد خريد كل سال گذشته كه 410 هزار بود، شكسته شد.

مديركل شركت غله و خدمات بازرگانى استان همدان خاطرنشان كرد: 
پيش بينى مى شــود كه با بيش از ده درصد رشــد خريد نسبت به سال 

گذشته، به ميزان خريد گندم به 450 هزار تن برسيم.
وى با بيان اينكه 836 ميليارد و 750 ميليون تومان از مطالبات گندمكاران 
پرداخت شده اســت، گفت: 210 ميليارد و 566 ميليون تومان نيز بايد 
پرداخت شود. بكايى از پرداخت 79/89 درصدى مطالبات گندمكاران 
خبر داد و افزود: از گندم خريدارى شده در استان، 15 هزار و 958 تن 

توسط مراكز دولتى انجام شده است.
وى ادامه داد: 24 هزار و 245 تن توســط كارخانجات آرد، 203 هزار و 
99 تن توسط سيلوهاى بخش خصوصى و 171 هزار و 723 تن توسط 

مباشر(تعاونى هاى روستايى) خريدارى شده است.
مديركل شركت غله و خدمات بازرگانى استان همدان با تأكيد به خريد 
415 هزار و 25 تن گندم تضمينى در سطح استان تصريح كرد: 14 هزار 

و 888 تن نيز از سوى كارخانجات خريد توافقى انجام شده است.
وى با اشاره به اينكه سال گذشته 410 هزار و 476 تن گندم خريدارى 
شــد كه مقدار خريد گندم تا 22 مرداد 368 هزار و 907 تن بود، افزود: 
اين ميزان نســبت به امســال 46 هزار و 118 تن اختالف دارد و شاهد 

رشد 13 درصدى هستيم.
وى به خريد يك هزار و 937 تن كلزا در سطح استان اشاره كرد و گفت: 

ارزش اين ميزان كلزا 90 هزار و 279 ميليون ريال است.
بكايى بيان كرد: كل مطالبات كلزاكاران پرداخت شــده و بدهى وجود 

ندارد.

درخواست كد ملى از اكانت هاى مشكوك 
در اينستاگرام

 اينســتاگرام براى بررســى هويت اكانت هايى كه مشكوك به نظر 
مى رسند، درخواست ارائه شماره شناسايى ملى خواهد داد.

به گزارش ايســنا، اينستاگرام با اعالم اين خبر تأكيد كرد هدف از اين 
سياســت جديد، هدف گرفتن اكانت هايى اســت كه الگويى از رفتار 

نادرست در آنها مشاهده مى شود.
 اگر اكانتى حاضر نشــود به درخواست بررسى هويت خود از سوى 
اينســتاگرام پاسخ دهد، ممكن است در اينســتاگرام غيرفعال شود يا 
پست هايش توزيع كمترى پيدا كنند يعنى در صفحه فالوئرها در رنك 

پايين ترى نمايش داده شوند. 
اكانت هايى كه بيشتر فالوئرهايشان در كشور متفاوتى نسبت به موقعيت 
صاحب اكانت هستند يا به نظر مى رسد اكانت هاى بات هستند، هدف 

بررسى هويت قرار مى گيرند.
با اين همه مشخص نيست اين سياست چه تأثيرى روى اكانت هايى 
خواهد داشت كه با اسم مستعار فعاليت مى كنند و نگرانى هاى حريم 
خصوصى را براى اكانت هايى ايجاد مى كند كه فاش كردن هويتشــان 
ممكن اســت آنها را در معرض آسيب قرار دهد، مانند اكانت هايى كه 
اعتراضات «زندگى سياه پوستان اهميت دارد» را سازماندهى مى كنند يا 
كسانى كه از اينستاگرام براى اشتراك گذارى اطالعات حساس استفاده 

مى كنند. 
اينستاگرام در يك پست وبالگ خود اعالم كرد هدف از اين سياست 
كمك به اين شركت شــبكه اجتماعى براى شناسايى اكانت هايى كه 
تالش مى كنند مخاطبانشــان را گمراه كنند و امن نگه داشــتن جامعه 

اينستاگرام است.
بر اساس گزارش بيزنس اينســايدر، اينستاگرام درباره تعريف اكانت 

مشكوك حاضر نشد توضيحى دهد.
تالش براى شناســايى اكانت ها در اينستاگرام در فاصله چند ماه باقى 
مانده به برگزارى انتخابات رياســت جمهورى آمريكا و در بحبوحه 
تالش فيس بوك - شركت مادر اينستاگرام- براى مبارزه با اطالعات 

نادرست و فعاليت هاى غيرقانونى صورت مى گيرد.

معاون روابط كار استان:
بيش از ده هزار همدانى مشمول دريافت بيمه بيكارى شدند

 معــاون روابط كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان همدان با بيان اينكه تا 
پايان خردادماه 14 هزار نفر متقاضى بيمه بيكارى در همدان ثبت نام كردند، گفت: در استان 

همدان بيش از ده هزار نفر متقاضى مشمول دريافت بيمه بيكارى شدند.
حميدرضا اســالمى در گفت وگو با ايسنا، با اشــاره به بيكارى بخش زيادى از كارگران 
صنوف مختلف به دليل شــيوع كروناويروس، اظهار كرد: در استان همدان 14 هزار نفر به 
واســطه شيوع كروناويروس بيكار شده و در سامانه بيمه بيكارى ثبت نام كردند كه از اين 

تعداد ده هزار و 140 نفر مشمول دريافت بيمه بيكارى شدند.
معاون روابط كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان همدان افزود: اسفندماه سال 
گذشــته 2 هزار و 845 نفر، فروردين ماه امسال 6 هزار و 881 نفر و ارديبهشت ماه 5 هزار 

و 183 نفر در استان همدان بيمه بيكارى دريافت كردند.
وى با اشاره به اينكه برخى از متقاضيان كد ملى و شماره شباى اشتباهى ثبت كرده بودند، 
بيــان كرد: حدود 700 تا 800 نفر اطالعات ناقصى ثبت كرده بودند كه پس از اصالح به 

تهران ارسال كرده ايم اما زمان پرداخت هنوز مشخص نيست.
اســالمى با تأكيد بر اينكه الزاماً هر كسى كه بيكار مى شــود و يا در سامانه ثبت نام كند، 
مشمول دريافت بيمه بيكارى نخواهد بود، يادآور شد: از ابتداى خردادماه سامانه جديدى 

با عنوان ســامانه جامع روابط كار راه اندازى شــده و مشموالن بيمه بيكارى بايد از طريق 
اين سامانه ثبت نام كنند.

وى با بيان اينكه استان همدان نسبت به استان هاى همجوار كمترين بيمه بيكارى را دارد، 
ادامه داد: هر ساله در استان همدان حدود 2 هزار و 800 تا 3 هزار نفر بيمه بيكارى دريافت 

مى كنند اما امسال به دليل شيوع كرونا اين عدد به ده هزار نفر رسيده است.
اين مقام مســئول با اشاره به اينكه درحال حاضر تعداد زيادى از واحدهاى صنايع تبديلى 
نيــاز به نيروى كار دارند، تصريح كرد: متأســفانه فرهنگ كار در كشــور مــا ايراد دارد، 
به طورى كه همه به دنبال پشــت ميزنشينى هســتند درحالى كه تعداد زيادى از واحدهاى 

صنعتى و صنايع تبديلى نياز به نيروى كار دارند.

آگهي مناقصه عمومي

 محمد حسين پور - شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و رعايت قوانين و مقررات مالي در نظر دارد پروژه اصالح رفيوژ بلوار استقالل 
كه شامل:

تخريب كف پوش هاي قديمي،اجراي جدول سنگي و كف پوش سنگي را از طريق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir به پيمانكاران 
واجد صالحيت و گريدار حداقل 5 ابنيه و مورد تآييد سازمان برنامه و بودجه و با شرايط ذيل واگذار نمايد:

 شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.
 پيمانكاران مي بايست مبلغ 380/000/000 ريال بعنوان ضمانت شركت در مناقصه را به صورت نقدي به شماره حساب 0104868466003 نزد بانك ملي 
حساب سپرده شهرداري واريز و فيش واريزي را در پاكت ( الف ) قرار دهند متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد و خزانه كه 

اعتبار آن از تاريخ ارائه حداقل سه ماه مي باشد استفاده نمايند.
 به پيشنهادهاي مخدوش،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 كليه كسورات شامل بيمه،ماليات و ... بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
 كليه هزينه هاي مربوط به چاپ آگهي در روزنامه و كليه هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

 متقاضيان مي بايست تا پايان وقت اداري  ازمورخ 99/5/25 لغايت 99/6/1 در سامانه ثبت نام نمايند وتا پايان وقت اداري مورخ 99/6/15 درسامانه ستاد 
بصورت فايل پي دي اف اسناد را بارگذاري نمايند

 قيمت پيشنهادي بر اساس فهرست بهاء ابنيه سال 1399 و بدون تعديل مي باشد.
 پيمانكاراني مي تواند در مناقصه شركت نمايند كه ضمن رعايت حد نصاب رعايت تعداد كار و سقف قرارداد رعايت گرديده باشد و حداكثر تعداد كار 

مجاز قرارداد از ( منابع داخلي و منابع استاني ) در اين شهرداري دو كار مجاز مي باشد در غير اينصورت بعنوان برنده مناقصه اعالم نمي گردد.
 كميسيون عالي معامالت روز دوشنبه مورخ 99/6/16 ساعت 11 در محل شهرداري تشكيل و چنانچه در صورتي كه حداقل سه پيشنهاد دهنده وجود 

داشته باشد كميسيون برگزار مي گردد.
شماره حساب 0104868466003 بانك ملي واريز و فيش واريز در سامانه ستاد و به صورت فايل پي دي اف بار گذاري نموده و همچنين فيش واريزي را در 

داخل پاكت الف قرار داده و تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند.
 پيمانكاران مي بايست اسناد مناقصه و رزومه شركت و گواهي صالحيت را در سامانه ستاد به صورت فايل پي دي اف بار گذاري نمايند.

 سقف پروژه تا 25٪ كاهش و يا افزايش خواهد داشت.
 اعتبار پروژه از محل اعتبارات داخلى مى باشد.

 پيمانكاران مي بايست فرم پيشنهاد قيمت را در سامانه ستاد به صورت فايل پي دي اف بار گذاري نمايند./غ - (م الف653)
آگهي چاپ نوبت اول: 99/5/25 
آگهي چاپ نوبت دوم: 99/6/2    

مبلغ سپرده شركت  گريدمبلغ برآورد قيمت پايهشرحرديف
در  مزايده(ريال)

توضيحات

پروژه اصالح رفيوژ بلوار استقالل كه شامل:تخريب 1
انواع قطعات بتنى قديمى،جداول اجراى جدول 

سنگى،اجراى كف پوش سنگى مطابق فهرست بهاء 
ابنيه و شبكه توزيع آب سال  بدون تعديل99

متقاضيان مى بايست 380/000/000 ريالحداقل 5 ابنيه7/395/438/874 ريال
جهت شركت در مناقصه از 
طريق سايت ستاد شركت 

نمايند

همدان پيام همدان پيام 
منتشر مى كند

براى شانزدهمين بار

 سال پايانى دولت تدبير و اميد
 همدان و افق 1404
 يك قرن با دولتى ها

به مناسبت هفته دولت 
يادنامه اى براى شهداى دولت، شهيدان رجايى و باهنرشهيدان رجايى و باهنر

ويژه ويژه 
هفته دولتهفته دولت

با ما تماس بگيريد - تلفن:38264433

نگاهى به عملكرد بخش خصوصى و دولتى

مصاحبه، تحليل، گزارش، عملكرد، رپرتاژ، آگهى

 انتشــار خبــر لغــو عرضه 
دارادوم در هفته گذشته موجب 
شد بازار روندى نزولى به خود 
بگيرد و درحالى كه وارد كانال 2 
ميليون واحد شده بود، دوباره به 
كانال يك ميليون واحد بازگردد. 
البته چراغ شاخص با خبر عرضه 
دارادوم هم سبز نشد و همچنان 
روند نزولى داشــته و در كانال 
يك ميليون و 900 هزار واحد در 

حركت است.
ايــن درحالى اســت كــه روز 
چهارشــنبه هفته گذشته، برخى 
كارگزارى هــا به فروش ناگهانى 
و يكجــاى ســهام عدالت اقدام 
كــرده و موجب پيشــى گرفتن 

عرضه از تقاضا شــدند. موضوعى كه بسيارى 
از تحليلگــران آن را علت ريزش بازار در اين 
روز مى دانستند. البته دامنه ريزش بازار به شنبه 
(ديروز) نيز كشــيده شد و كارشناسان بر اين 

باورند كه بازار درحال اصالح خود است.
طبق بررســي برخــي تحليلگران بورســي، 
نوســانات و اصالح بازار شــبيه به نوساناتي 
خواهد بود كه وارد كانال يك ميليون شــده 
بود. در پايان ارديبهشــت ماه سالجاري بازار 
ســرمايه با اصالح قابل توجهي مواجه شد و 
تا پايان خرداد نيز ادامه داشــت اما از تيرماه 

با صعودهاي شــارپي مواجه شد. اكنون نيز 
به نظر مي رســد در اين دوره بازار شــبيه به 
نوسانات ارديبهشت و خرداد باشد و اصالح 
تا شــهريورماه ادامه بيابد و در مهر و آبان با 

صعود شارپي مواجه شويم.
 بازار درحــال جبران اختالف قيمت 

است
در اين باره، يك كارشناس بازار سرمايه با تأكيد 
بر اينكه بازار به دنبال اصالح است، توضيح داد: 
در چند ماه گذشته اختالف زيادى بين قيمت 
تابلو و ارزش ذاتى برخى ســهم ها ايجاد شده 

بــود؛ بنابراين بازار بايد اين اختالف را جبران 
مى كرد. در اين راســتا هــر اتفاق و اطالعات 
مثبت و منفى، خرد و كالن بهانه اى براى بازار 

مى شود تا قيمت ها را اصالح كند.
فرديــن آقابزرگى ادامه داد: اين اتفاق در بازار 
درحال انجام اســت و نمى تــوان گفت علت 
ريزش صرفا نحوه فروش سهام عدالت است. 
اصالح قيمت به اين شكل از خروج نقدينگى 
از بازار نيز جلوگيرى مى كند؛ زيرا بسيارى از 
سهام داران هستند كه مايل نيستند به دليل اين 
حد از كاهش شاخص سهام خود را بفروشند 

و دست نگه مى دارند.
*ادامه اصالح بازار تا شهريور

كارشــناس ديگر بازار سرمايه هم با 
اشــاره به برگزارى مجامع در 2 ماه 
اخير، به ايســنا گفت: بــازار احتياج 
بــه اســتراحت دارد. به دليــل ورود 
ســهام داران جديد به بازار ســرمايه 
انتظــار رشــد ناگهانى فصــل بهار 
ســالجارى را از بــازار دارند كه اين 
اشتباه بزرگ تنظيم گرها است. به نظر 
مى رسد بسيارى از ســهم ها درحال 
اصالح خود هستند كه به نظر من اين 

اصالح تا شهريورماه ادامه دارد.
مصطفــى صفارى ادامــه داد: زمانى 
كــه صورت هاى مالــى 6 ماهه ارائه 
شود، شــركت هايى كه موفق بودند، 
دوباره رشــد مى كنند؛ زيرا كرونا روى 3 ماه 
نخست فروش شركت ها تأثير داشته است اما 
صورت هاى 6 ماهه شفاف تر است. در مهر و 
آباد رشد شــارپى بورس را داريم. اما درحال 
حاضر نبايد انتظار رشــد ناگهانــى را از بازار 

داشته باشيم.
صفــارى تأكيد كرد: البتــه تصميم گيرى ها و 
هماهنگ نبــودن تيم اقتصــادى دولت روى 
بازار اثر دارد و موجب فروش ســهام عدالت 
توسط كارگزارى مى شود كه در نهايت منجر 

به افزايش عرضه ها شده است.

تحليل كارشناسان از دليل ريزش اين روزهاى بورس

اصالح تا شهريور ادامه دارد
■ رشد شارپي بورس در مهر و آبان

 ماندگارى گل هاى باكيفيت بيشتر از 2 هفته نيست. 
اگر يك هفته از عمر آن گذشته باشد فقط يك هفته ديگر 
از عمر گل باقى مى ماند؛ بنابراين بهتر است گلى انتخاب 
شود كه ساقه تميزى دارد. هرچه ساقه گل تميزتر باشد 
گل تازه تر و هرچه ساقه بى رنگ تر باشد نشان دهنده آن 

است كه گل مدت بيشترى در آب مانده است.
براى افزايش ماندگارى گل در خانه بايستى آب گلدان 
هر 12 ســاعت يك بار عوض شود. اگر كسى نمى تواند 
اين كار را انجام دهد مى تواند با اضافه كردن يك قطره 
وايتكــس در آب از بوگرفتــن آب و در نهايت خراب 
شــدن گل جلوگيرى كند. اگرچــه وايتكس براى گل 
خوب نيســت ولى اجازه نمى دهد آب در گلدان فاسد 

شود. 
اضافــه كردن چند تكه يخ نيز به آب گل ســبب خنك 

شدن آب و جلوگيرى از فساد و بوگرفتن آن مى شود.
قند نيز داراى مواد غذايى است و اضافه كردن آن به گل 
ضــرر ندارد ولى به طور كلي تأثير چندانى بر ماندگارى 
گل ندارد. كسانى كه قصد دارند گل هايشان را به مدت 
طوالنى تــر نگه دارند، عالوه بر رعايــت نكات مذكور 
مى توانند از مواد غذايى مخصوص گل هاى شاخه بريده 

كه به شكل پودر در آب حل مى شود، استفاده كنند.
بسته به نوع گل و ساقه آن شيوه نگهدارى متفاوت است. 
براى مثال گل هايى مانند آلسترومريا ساقه نرمى دارند و 
ســاقه آنها پس از چند روز قرارگيرى در آب ليز شده و 
ديگر آب نمى كشند. اين گل بايد در گلدانى با آب كم و 
بدون برگ قرار گيرد زيرا اگر برگ با ساقه به داخل آب 
برود آب بو گرفته و عمر گل كوتاه مى شــود. همچنين 
پــس از چند روز مى توان آن مقدار از ســاقه گل را كه 

داخل آب بوده بريد و قسمت ديگرى از ساقه را داخل 
آب تميز قرار داد.

برخى از گل هاى شــاخه بريده مانند رز ساقه ضخيمى 
دارند. اين گل ها نيازمند آب بيشــترى هستند و بايستى 
برگ هــا به هنگام قرار گيرى در گلدان چيده تا عمر گل 

بيشتر شود.

آيا وايتكس و يخ عمر گل را بيشتر مى كند؟
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــأت موض ــماره 139960326008000032 هي ــر رأي ش براب
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
ــدى  ــاى داود محم ــارض متقاضــى آق ــه بالمع ــات مالكان ــك رزن تصرف ــت مل ــوزه ثب ح
ــن  ــه زمي ــك قطع ــادره از رزن در ي ــنامه 3489 ص ــماره شناس ــه ش ــود ب ــد محم فرزن
مزروعــي آبــى بــه مســاحت 66839/75 مترمربــع از پــالك 195 اصلــي اراضــى روســتاى 
خورونــده واقــع در بخــش 5 همــدان حــوزه ثبــت ملــك رزن بخشــى از ســند شــماره 
ــده  ــرز گردي ــى مح ــه متقاض ــق ب ــه 1 رزن متعل ــورخ 1393/01/23 دفترخان 23374 م
ــه 15 روز آگهــي  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب اســت. ل
ــي  ــت متقاض ــند مالكي ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ك ــود. در صورت مي ش
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايي تقديــم نماينــد. بديهي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
(م الف 139)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/26

رضا شيرخانى خرم 
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن

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

برابــر رأي شــماره 99/412 مــورخ 99/05/03 هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف 
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
ــاى حســين  ــارض متقاضــى آق ــه بالمع ــات مالكان ــدآباد تصرف ــك اس ــت مل ــوزه ثب ح
محمــدى فرزنــد عبدالحســين به شــماره شناســنامه 7 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ 
يــك قطعــه زميــن مزروعــي آبــى بــه مســاحت 71371/36 مترمربــع قســمتى از پــالك 
ــك  ــدارى از مال ــاد خري ــع در اســدآباد اراضــى موســى آب ــاد واق ــي موســى آب 39 اصل
ــذا بــه منظــور  رســمى ورثــه مرحــوم عبدالحســين محمــدى محــرز گرديــده اســت. ل
ــي  ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند  ــه اشــخاص نســبت ب ك
ــه  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولي ــخ انتش ــد از تاري مي توانن
ــخ تســليم  ــاه از تاري ــك م ــدت ي ــرف م ــيد، ظ ــس از اخــذ رس ــن اداره تســليم و پ اي
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 154)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/05/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/10

كامران متقى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد

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

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــأت موض ــماره 139960326008000210 هي ــر رأي ش براب
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
حــوزه ثبــت ملــك رزن تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى مرتضــى عســگرى 
فرزنــد ابوالفضــل بــه شــماره شناســنامه 6 صــادره از رزن در يــك قطعــه زميــن مزروعي 
آبــى بــه مســاحت 136837 مترمربــع پــالك 86 اصلــي قريــه اميريــه واقــع در بخــش 
5 همــدان حــوزه ثبــت ملــك رزن خريــدارى بــا واســطه از مالــك رســمى وراث آقــاى 
كمنــد علــى رضائيــان طبــق ســند شــماره 32461 مــورخ 1398/01/28 دفترخانه شــماره 
ــه  ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ــذا ب ــده اســت. ل 1 رزن محــرز گردي
ــند  ــدور س ــه ص ــخاص نســبت ب ــه اش ــي ك ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه فاصل
مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف 
مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي 
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس ــد. بديه ــم نماين تقدي

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 154)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/05/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/10

رضا شيرخانى خرم 
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه  4050329220 ب ــماره شناس ــر داراى ش ــى تفاخ ــم جهان ــاى ابراهي آق
دادخواســت بــه كالســه 111/225/99ش از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت 
ــماره  ــه ش ــر ب ــى تفاخ ــين جهان ــادروان حس ــه ش ــح داده ك ــن توضي ــوده و چني نم
ــه  ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم ــخ 95/05/28 در اقامت ــنامه 17 در تاري شناس

ــه: ــت ب ــر اس ــى منحص ــوت آن متوف ــه حين الف ورث
 1- متقاضى گواهى حصروراثت با مشخصات فوق الذكر پسر متوفى

ــى 4040049683 صــادره از  ــه شــماره مل ــد حســين ب ــى تفاخــر فرزن ــد جهان  2-محم
ــد 1368 پســر متوفــى ــار متول به

 3-فريــده جهانــى تفاخــر فرزنــد حســين بــه شــماره شناســنامه 140 صــادره از بهــار 
متولــد 1366 دختــر متوفــى

 4-حميــده جهانــى تفاخــر فرزنــد حســين بــه شــماره شناســنامه 15 صــادره از بهــار 
متولــد 1362 دختــر متوفــى

 5-مرضيــه جهانــى تفاخــر فرزنــد حســين بــه شــماره شناســنامه 1249 صــادره از بهــار 
ــه شــماره  ــد بخشــعلى ب ــر فرزن ــى دلي ــاه زر صديق ــى، 6-م ــر متوف ــد 1350 دخت متول
ــا  ــك ب ــر اين ــى. والغي ــر متوف ــد 1328 همس ــار متول ــادره از به ــى4050323060 ص مل
ــد  ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــت مزب ــي درخواس ــريفات مقدمات ــام تش انج
تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر 

ــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد.  نخســتين آگهــي ظــرف يــك م
(م الف279)

حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

 مرحله سوم رزمايش مؤمنانه همزمان با آغاز 
ماه محرم در همدان برگزار مى شود

 مســئول بسيج سازندگى ســپاه همدان گفت: مرحله سوم و چهارم 
رزمايش مؤمنانه همزمان با دهه نخســت محرم و صفر برگزار خواهد شد 
مرحله اى كه در آن تصميم داريم تعداد بيشترى از خانواده هاى نيازمند و 

آسيب ديده از كرونا را شناسايى كرده و تحت پوشش قرار دهيم.
على قراباغى در گفت وگو با خبرنگار تســنيم در همدان، با تشــريح ابعاد 
طرح بزرگ رزمايش مؤمنانه در همدان اظهار كرد: مرحله نخست رزمايش 

مؤمنانه در ماه مبارك رمضان برگزار شد كه به دليل باال بودن حجم كار و 
افرادى كه زير پوشش آن قرار مى گرفتند در چند فاز برگزار شد.

 وى افزود: در مرحله دوم اين رزمايش كه در دهه امامت و واليت برگزار 
شــد نيز ده هزار بسته معيشــتى، 30 هزار پرس غذاى گرم، 300 سرى 
لوازم خانگى براى سيل زدگان و 2 هزار و 500 سرى لوازم التحرير در بين 

گروه هاى هدف توزيع شد.
مسئول بسيج سازندگى سپاه همدان بيان كرد: در مرحله سوم اين طرح 
كه با آغاز ماه محرم همراه خواهد بود بســته هاى معيشــتى بين همان 
خانواده هايى كه در مرحله نخســت رزمايش زير پوشــش قرار گرفتند، 

توزيع مى شود.  وى اعالم كرد: براى اجراى رزمايش مؤمنانه مرحله دوم، 
در بخش تهيه بســته هاى معيشــتى 3 ميليارد تومان و در بخش تهيه 
لوازم خانگى براى ســيل زدگان هر ســرى 4 ميليون و 500 تومان هزينه 
شــده و همچنين 140 تن مرغ گرم نيز از ســوى ســتاد اجرايى فرمان 

امام(ره) توزيع شده است.
قراباغــى با تأكيد بر اينكه بخش زيادى از هزينه ها توســط كمك هاى 
مردمى تأمين شــده اســت، عنوان كرد: هزينــه 80 درصد از ده هزار 
بســته معيشتى توزيع شده در بين خانواده هاى نيازمند، توسط خيران 

تأمين شده است.

مدير خبرگزارى: مسلم مخفى
خبرنــگاران: رقيــه وحدتيان، ســميه 
مظاهرى، فائزه محمدى، محمد حسامى

آدرس: خيابان شهدا، ميدان پروانه ها به 
ســمت چاپارخانه سمت چپ بن بست 

جانباز 
تلفن: 32660364

خبر
25 گونه جانورى استان همدان 
در معرض خطر قرار دارند

عزم جدى محيط بانان براى حراست
 از حيات وحش

 محيط زيست استان همدان از جمله مناطق ويژه در كشور به شمار 
مى آيد كه توانســته مأمنى براى زندگى و حيات گونه هاى مختلف از 
حيوانات و گياهان باشد، حيات وحشى كه امروز 25 گونه جانورى آن 

در معرض خطر هستند.
به گزارش تســنيم از همدان، ديار الوند به دليل قرار گرفتن در رشــته 
كوه زاگرس از حيات وحشــى بكر برخوردار است، فضايى كه به راحتى 
تبديل بــه محلى براى توليد مثل و پرورش انــواع گياهان و جانوران 

مختلف شده است.
اســتان همدان به دليل مرتفع و كوهستانى بودن از زيستگاه هاى انواع 
حيات وحش بزرگ و كوچك محسوب مى شود كه وحوشى از قبيل كل، 
بز، قوچ، ميش، روباه، راسو، خرس قهوه اى، كبك معمولى و انواع ديگر 
پرندگان را در خود جاى داده اســت. زيستگاه هاى حيات وحش استان 
چه در ارتفاعات و چه در جلگه و حواشــى تاالب جزو مناطق حفاظت  

شده اند و شكار در آن ها كًال ممنوع است.
مجيد شــعبانلو در گفت وگو با خبرنگار تســنيم با تشــريح وضعيت 
گونه هاى جانورى در استان همدان اظهار كرد: درحال حاضر 4 گونه از 
دوزيســتان، 45 گونه از خزندگان، 34 گونه از پستانداران، 24 گونه از 
ماهيان و 191 گونه از پرندگان در محيط زيست استان همدان مشاهده 

و ثبت شده است.
وى افزود: از اين تعداد گونه مشاهده و ثبت شده، 5 گونه از خزندگان، 
16 گونه از پرندگان و 4 گونه از پستانداران در معرض خطر قرار دارند 

كه براى حفظ و نگهدارى آنها اقدامات الزم انجام شده است.
رئيس اداره حيات وحش محيط زيســت اســتان همدان بيان كرد: 6

منطقه حفاظت شده در استان مجهز به پاسگاه هاى محيط زيست بوده 
و نيروهاى محيط بان براى حفاظت از اين گونه ها 24 ســاعته درحال 

خدمت رسانى هستند.
وى عنوان كرد: در مناطق شكار ممنوع و آزاد محيط بانان و يگان هاى 
محيط زيســت به صورت ســيار حضور دارند كه البته در ماه هاى ويژه 
مانند ارديبهشــت و خرداد و فضل پاييز كه زمان كوچ پرندگان به ويژه 

پرندگان شكارى است، نظارت ها تشديد مى شود.
شــعبانلو با تأكيد براينكه اداره كل محيط زيســت استان از ظرفيت 
عالقه مندان به محيط زيست و افراد بومى در هر منطقه براى حفاظت 
از گونه هاى جانورى، پرندگان و گياهان اســتفاده مى كند، گفت: براى 
حفظ و حراست از حيات وحش استان همدان مطالعاتى در قالب برنامه 

عمل به صورت كشورى انجام مى شود.
وى درباره مشاهده گونه هاى جديد در حيات وحش استان همدان نيز 
عنوان كرد: بسيارى از اين گونه هاى موجود ثبت شده، مواردى هستند 
كه در برخى روزها و يا ماه ها رؤيت شده و حضورشان در محيط زيست 
استان به ثبت رسيده است، گونه هايى كه ممكن است به دليل مهاجرت 

تا سال سال هاى در محيط زيست استان مشاهده نشوند.
رئيس اداره حيات وحش محيط زيست استان همدان افزود: در اتفاقى 
نادر چند وقت پيش يك پرنده شــكارى خاص موسوم به باالبان است 
كه در معرض خطر قرار دارد در اســتان ديده شــده اســت اين پرنده 
جوجه آورى داشته و در هنگام آموزش شكار و پرواز به جوجه هاى خود 

توسط محيط بانان رصد و مشاهده شده است.

 كلنگ پــروژه زورخانه بين المللى همدان 
در ســال 97 زده شــد و پس از مدتى وقفه 
از ســال گذشــته عمليات اجرايى آن دوباره 
آغاز شده اســت و بنابر اعالم مديركل ورزش 
و جوانان اســتان اين پروژه پايان سال 1400 

به بهره بردارى مى رسد.
به گزارش تســنيم از همدان، ورزش باستانى 
و زورخانــه اى در همدان قدمتى 200 ســاله 
دارد و باستانى كاران همدانى در سطح كشور 

مطرح و داراى عناوين متعددى هستند.
استان همدان در گذشــته هاى دور پهلوانان 
نامدارى همچــون فيله همدانى، على ميرزاى 
همدانــى و احمدكوه كــش و در عصر حاضر 
ســيداحمد بطحايى، عبدا... كاظمى روشــن، 
موسى قياســى و محمد مسچى را به ورزش 
باســتانى و زورخانه اى كشــور معرفى كرده 

است.
 كلنگ زورخانه بين المللى همدان 

2 سال پيش زده شد
يكــى از مشــكالت ورزش باســتانى همدان 
نداشــتن زورخانــه اى بــا ابعــاد، امكانات و 
تجهيزات مناسب براى برگزارى مسابقات ملى 
و بين المللى بود؛ همين مســأله موجب شد تا 
ســاخت يك زورخانه بين المللى در پايتخت 
تاريــخ و تمــدن ايران زمين در دســتور كار 

متوليان ورزش استان قرار بگيرد.
در ســال 97 حميدرضــا حاج بابايى نماينده 
مردم همدان در مجلس شوراى اسالمى براى 
نخستين بار از ساخت يك زورخانه بين المللى 

در همدان خبر داد.
ســال  شــهريور  در  كــه  نپاييــد  ديــرى 
ــن  ــگ اي ــر، كلن ــد غدي ــا عي ــان ب 97 همزم
زورخانــه بــا حضــور نيكبخــت اســتاندار 
وقــت، حميدرضــا حاجى بابايــى نماينــده 
ــم  ــردم همــدان در مجلــس و رســول منع م
ــتان و  ــان اس ــت ورزش و جوان ــركل وق مدي
نيــز جمعــى از مســئوالن همــدان در زمينــى 
ــغ  ــارى بال ــع و اعتب ــراژ 650 مترمرب ــه مت ب
ــر 30 ميليــارد ريــال زده شــد كــه بخــش  ب
ــى  ــارات مل ــار آن از محــل اعتب ــده اعتب عم

مى شــد. تأميــن 

  كوچك بودن زمين پروژه
 عمليات اجرايى را به تعويق انداخت

امــا پــس از كلنگ زنــى پــروژه نزديــك 
بــه 5 مــاه هيچ گونــه عمليــات اجرايــى 
ــس  ــه پ ــاد ك ــاق نيفت ــروژه اتف ــل پ در مح
آن  در  تســنيم  خبرنــگار  پيگيرى هــاى  از 
برهــه و گفت وگــو بــا مديــركل وقــت ورزش 
و جوانــان اســتان مشــخص شــد زميــن 
650 متــرى كــه بــه ايــن پــروژه اختصــاص 
يافتــه اســت، كفــاف ســاخت فضاهــاى 
ــگاه  ــگاه و جاي ــه خواب ــروژه از جمل جانبــى پ
ــش  ــرا پي ــال چ ــاچيان را نمى داد.(ح تماش
ــر  ــوارد در نظ ــن م ــروژه اي ــى پ از كلنگ زن
گرفتــه نشــده بــود و چــه اصــرارى بــود كــه 
ــع  ــل و رف ــش از ح ــروژه پي ــن پ ــگ اي گلن

ــد) ــود، بمان ــوارد زده ش ــن م اي
 شــهردارى بــه كمــك زورخانه 

بين المللى همدان آمد
زمينى كه قرار بود زورخانه بين المللى همدان 
در آن ســاخت شــود متعلق به شــهردارى 
همدان بود و پس از معطلى چند ماهه پروژه، 
با رايزنى مسئوالن و مساعدت شهردار همدان 
به ابعاد اين زمين اضافه شــد و متراژ آن به 2 

هزار و 350 متر مربع رسيد.
با اينحــال عمر مديريت نيكبخت اســتاندار 
همدان و رســول منعم مديركل وقت ورزش 
و جوانان به آغاز عمليات اجرايى پروژه كفاف 
نداد. اما با حضور شــاهرخى به عنوان استاندار 
و محسن جهانشير به عنوان مديركل ورزش و 
جوانان استان بخشى از عمليات عمرانى پروژه 

انجام شده و كارگاه آن فعال است.
 ابعاد و حجم عملياتى پروژه 

در سطح كشور بى نظير است
مديــركل ورزش و جوانــان اســتان، با بيان 
اينكه پروژه زورخانــه بين المللى همدان پس 
از افتتاح به مجهزترين، بزرگترين و مهم ترين 
زورخانه كشــور تبديل مى شــود، اظهار كرد: 
حجم عملياتى اين پروژه و تأسيســات جانبى 

آن در سطح كشور بى نظير است.
محسن جهانشــير افزود: پس از چندى وقفه، 
عمليات اجرايى زورخانه بين المللى همدان از 

سال گذشته آغاز شده است.
وى با اشاره به اينكه پيمانكار پروژه از پيمانكاران 
خبره و باســابقه پروژه هاى ورزشى است، گفت: 
ايــن پيمانكار ســابقه اجراى پروژه اســتخر و 

زورخانه مريانج را در كارنامه خود دارد.

مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان با 
اشــاره به اينكه فندانسيون پروژه كامل شده 
است، گفت: 90 درصد اسكلت نيز آماده شده 
و ســتون ها پاى كار آمده است و به اميد خدا 
پس از دهه نخســت محرم اســكلت پروژه را 

برپا مى كنيم.
جهانشــير تصريح كرد: اعتبارى كه براى اين 
پروژه در نظر گرفته شــده، 80 ميليارد ريال 

است.
 افتتاح پروژه در پايان سال 1400

وى بــا بيان ايــن كه اعتبارى كه امســال به 
اين پروژه اختصاص يافتــه 20 ميليارد ريال 
است، تأكيد كرد: در نظر داريم اعتبارى هم از 
محل اختصاص 27 صدم درصد ارزش افزوده، 
امســال به پروژه زورخانه بين المللى همدان 
اختصــاص دهيم تا در كار پيشــرفت خوبى 

داشته باشيم.
مديــركل ورزش و جوانــان اســتان همدان 
در پاســخ به اين پرســش كه پروژه زورخانه 
بين المللى همدان چــه زمانى به بهره بردارى 
مى رســد، گفت: همه تالش خود را مى كنيم 
اين پروژه تا پايان سال 1400 به بهره بردارى 

برسد.

زورخانه بين المللى همدان 
پايان سال 1400 به بهره بردارى مى رسد

خبـر
انتظار 16 ساله براى بهره بردارى از يك طرح 

آب رسانى
 300 ميليارد تومان به هزينه ها اضافه شد

 ســال ها از زمانى كه طرح آب رسانى به همدان از استان همسايه 
مصوب شــد، مى گذرد؛ تأخيرى كه بر تلخى وعده هاى بى ســرانجام 
مســئوالن افزود و حاال به دليل افزايش قيمت ها 300 ميليارد تومان 

بيش از آنچه نياز بود بايد براى تكميل پروژه هزينه شود.
به گزارش تسنيم از همدان، بحران خشكسالى در ايران سبب شده تا 
تقريبا بيش از يك دهه گذشــته برنامه هاى جدى در زمينه مديريت 
منابع آبى يا تأمين اين مايع حيات بخش از منابع نزديك در دستوركار 
مسئوالن قرار گيرد و استان همدان نيز كه درگير اين خشكسالى شده 
بود جزو مناطقى بود كه مسئوالن براى برطرف كردن مشكالتش در 

تيرماه سال 1383 تصميم به انتقال آب از منابع نزديك گرفتند.
اما از آن زمان تا به امروز خبرى از رفع تشنگى استان همدان از منابع 
آب استان هاى همجوار نيست و تنها نتيجه افزايش هزينه هاى تكميل 

پروژه پس از 16سال است.
اتفاقى كه برخى كارشناســان معتقدند به دليــل بارش هاى اخير در 
سراسر كشــور تقريبا جدى گرفته نشده و پرشدن سدهاى استان از 
اهميت اجرا و تكميل پروژه كاسته است، اما تجربه گذشته بر ضرورت 

وجود منبع ذخيره در زمان كم آبى تأكيد مى كند.
به هرحال طرح آب رســانى به همدان كه قرار بود در مدت 5 ســال 
انجام شــود، تاكنون به درازا كشــيده و كند شدن روند كار از دولت 
هشتم تا دوازدهم سبب افزايش هزينه هاى الزم براى تكميل آن شده 
به طورى كــه حاال 300 ميليارد تومان بيش از آنچه نياز بود بايد براى 

تكميل طرح اختصاص يابد.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى همــدان در اين باره مى گويد: خط 
انتقال آب از استان همسايه به همدان نزديك به 140 كيلومتر طول 

دارد كه 122 كيلومتر آن ايجاد شده است.
منصور ستوده مى افزايد: با درنظر گرفتن تصفيه خانه و ساير تأسيسات 

كه بايد ساخته شود؛ اين طرح 63 درصد پيشرفت فيزيكى دارد.
وى بيــان مى كنــد: چنانچه اعتبار الزم در همان 5 ســال اختصاص 
مى يافــت؛ تنها 500 ميليــارد  تومان براى اجراى طرح آب رســانى 
بــه همدان نياز بــود، امــا اكنون دســت كم 800 ميليــارد  تومان 

اعتبارمى خواهد.
ستوده با اشاره به قول وزارت نيرو براى تأمين اعتيار موردنياز تصريح 
مى كند: در جلســه چند ماه وزير نيرو با مســئوالن استان مقرر شد 
تا اعتبار مورد نياز طرح تأمين شــود، اما امســال 30 ميليارد  تومان 

اختصاص داده شده است.
مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان مطرح مى كند: براى جلوگيرى 
از طوالنى تر شــدن روند اجراى طرح بايد هر ســال دست كم 100 تا 
150 ميليارد  تومان اعتبار اختصاص داده شــود تا 8 ســاله به پايان 

رسد.
ستوده با بيان اينكه مى توان از بخش هم براى تكميل طرح آب رسانى 
بــه همدان كمك گرفت، مى گويد: با اســتفاده از مــاده 56 مى توان 
طرح را اجرا كره و پس از رســيدن به مرحله بهره بردارى به بهره بردار 

واگذار كرد.
وى مى افزايد: دولت نيز متعهد مى شــود كه در بازه زمانى مشخص، 
هزينه اجراى طرح را با سود قانونى به مجرى طرح در بخش خصوصى 

پرداخت كند كه نمونه اين كار، سد  خرمرود تويسركان است.

 قيمت هر كيلو گوشت منجمد گوساله در بازار همدان 
به 75 هزار تومان رسيده و هيچ نظارت و حساسيتى هم 

بر روى نرخ آن وجود ندارد.
به گزارش خبرگزارى تسنيم از همدان، اگرچه نرخ گوشت 
گوسفندى درج شده بر روى تابلوى روان قصابى ها 115

هزار تومان است اما بيشتر فروشنده ها اين قيمت را رعايت 
نكرده و در ازاى هر كيلوگرم گوشت نرمه گوسفندى 125

هزار تومان از مشتريان دريافت مى كنند.
قيمت 125 هزار تومانى گوشت قرمز مناسب خريد اقشار 
متوســط و ضعيف جامعه نيســت و همين امر آنها را به 
سمت خريد گوشت گوساله و منجمد سوق مى دهد. البته 
قيمت گوشــت گوساله نيز تفاوت چندانى با نرخ گوشت 
گوسفندى ندارد و كيلويى90 تا صد هزار تومان به فروش 
مى رسد.قيمت باالى گوشت گرم گوسفندى و گوساله و 
از طرفــى هم كاهش قدرت خريد افراد كم درآمد جامعه، 
تمايل براى خريد گوشــت منجمد را در بين اين اقشــار 

افزايش داده اســت. در خردادماه امســال همزمان با ماه 
مبارك رمضان، گوشــت منجمد به مقدار بسيار محدود 
در فروشــگاه هاى زنجيره اى به نرخ تنظيم بازار و با رقم 
48 هزار تومان عرضه شــد. اما پــس از آن ديگر اثرى از 
گوشــت هاى تنظيم بازارى ديده نشد و حال در شرايطى 
هستيم كه گوشت منجمد در برخى فروشگاه ها به قيمت 
75 هزار تومان موجود است.به چندين فروشگاه معتبر در 
سطح شــهر رفته و قيمت ها را رصد و پرس وجو كرديم. 
قيمت هر كيلو گوشت منجمد بين 75 تا 78 هزار تومان 

به فروش مى رسد.
يكى از كاركنان فروشــگاه هاى زنجيــره اى در همدان به 
خبرنگار تسنيم گفت: گوشت منجمد در يخچال هايمان 

موجود است اما ميزان تقاضا بسيار كم است.
 افزايش قيمت ده هزار تومانى گوشت منجمد 

در عرض يك ماه
وى با بيان اينكه قيمت گوشــت منجمد گران شده و ما 

فقط ســود قانونــى خود را بر روى ايــن كاال اعمال و به 
مشــترى ها عرضه مى كنيم، تصريح كرد: در ماه گذشته 
قيمت هر كيلو گوشــت منجمد 65 هــزار تومان بود اما 
در روزهاى اخير ده هزار تومان بر قيمت آن افزوده شــده 

است.
 مسئوالن نظارتى به فروشگاه ها سر نمى زنند

اين فروشنده با اشــاره به اينكه حداقل در 3 ماه گذشته 
هيچ بازرس و مسئول نظارتى به فروشگاه ما نيامده، عنوان 
كرد: درصد زيادى از مردم توانايى خريد كاالها را ندارند و 

فقط قيمت ها را مى پرسند و مى روند.
قيمت گوشــت منجمد 75 هزارتومانى به ظاهر ســاده 
اســت اما اگر در درآمد اندك و فصلى كارگران، مشاغل 
آســيب ديده از كرونا و كارمندانى كــه با حداقل حقوق 
زندگــى چند نفره را مى چرخانند، انديشــه كنيم به اين 
نتيجه مى رســيم كه بدون شك بسيارى از خانواده ها در 
اين روزها مصرف گوشــت قرمز را از سفره هايشان حذف 

كرده و كودكان بسيارى در نقاط حاشيه و كم درآمد شهر 
از خوردن گوشت محروم اند.

صاحــب يك قصابى در ميدان امام(ه) همدان گفت: از ما 
خواسته اند گوشت قرمز را به نرخ 115 هزار تومان به مردم 

عرضه كنيم اما درواقع چنين امكانى وجود ندارد.
وى تصريــح كرد: وقتى قيمت دام زنده كيلويى 90 هزار 
تومان است چگونه مى توان گوشت نرمه آن را با نرخ 115

هزار تومان به مصرف كننده عرضه كرد؟
 عملكرد سازمان صمت استان ضعيف است

ايــن قصاب افزود: هيچ حمايتى از صنف ما نمى شــود و 
ســازمان صنعت و معدن استان نيز به ضعيف ترين شكل 

ممكن عمل مى كند.
وى با تأكيد بر اينكه بازار ما در ركود كامل به سر مى برد؛ 
زيرا مردم قدرت خريد گوشت 125 هزار تومان را ندارند، 
اظهار كرد: اين وظيفه دستگاه هاى متولى و سازمان صمت 
اســت كه تدابى الزم را براى حمايت از توليدكننده و از 
طرفى هم كمك به افزايش قدرت خريد مردم اتخاذ كنند.

 كاهش 70 درصدى فروش يك قصابى
ايــن قصاب با بيان اينكه به جرأت مى گويم مقدار فروش 
ما نسبت به سال گذشته 70 درصد كاهش يافته، گفت: 
وقت آن اســت مسئوالن وارد ميدان شوند و بازار ملتهب 

گوشت را سامان دهند.
وى افزود: گوشــت منجمد توسط شركت هاى خصوصى 
وارد مى شود اما شــركت پشتيبانى دام هم موظف است 
بــراى جلوگيرى از كمبود و افزايش قيمت، اين كاال را با 

قيمتى مناسب در بازار عرضه كند.
 از قيمت گوشت منجمد در بازار اطالعى ندارم

معاون بازرگانى داخلى ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان نيز گفت: از قيمت گوشت منجمد در سطح 
بازار بى اطالع هســتم. مجيد زريــن دالور در واكنش به 
قيمت 75 هزار تومانى گوشــت منجمد در فروشگاه هاى 
شــهر، اظهار كرد: از قيمت فروش اين كاال در بازار خبر 

ندارم و لزومى هم ندارد كه مطلع باشم.
وى با بيان اينكه چند ماهى است گوشت منجمد به صورت 
تنظيم بازار در فروشگاه ها عرضه نشده است، تصريح كرد: 
در ماه رمضان مقدارى گوشت در قالب تنظيم بازار عرضه 

شد اما از آن موقع به بعد عرضه دولتى نداشتيم.
 نرخ گوشت منجمد تابع قيمت ارز است

معاون بازرگانى داخلى ســازمان صمت با اشاره به اينكه 
كمبودى در زمينه توزيع گوشــت منجمد در بازار وجود 
ندارد، گفت: نرخ اين كاال تابع نرخ ارز است و دخالتى در 
آن نداريم. معاون نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن 

و تجارت استان همدان نيز گفت: نرخ گوشت منجمد در 
توزيــع تنظيم بازار 57 هزار و 500 تومان تعيين شــده 

است.
داريوش صفارى در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنيم مبنى 
بر اينكه چرا نرخ گوشت منجمد نسبت به 2 ماه گذشته 
20 هزار تومان افزايش يافته است، اظهار كرد: در مرحله 
نخست بايد بدانيم گوشت موجود در فروشگاه ها از طريق 
طرح تنظيم بازار توزيع شده يا خير. درصورتى كه گوشت 
تنظيم بازارى باشد قيمت آن 57 هزار و 500 تومان است.

وى با بيان اينكه در حوزه توزيع دخالتى ندارم و نظارت بر 
قيمت ها در حيطه وظايفم است، تصريح كرد: درحال حاضر 
قيمت نرمه گوسفندى 115 هزار تومان و نرمه گوساله نيز 

78 هزار تومان تعيين شده است.
به نظر مى رســد مسئوالنى كه از قيمت كاالهاى اساسى 
در سطح بازار بى خبرند و حتى نمى دانند گوشت منجمد 
موجود در فروشگاه ها مربوط به طرح تنظيم بازار است يا 
خير، شايد رفتارشان به اين معنا است كه دغدغه قدرت 
خريد و حذف گوشت از ســفره هاى اقشار كم درآمد نيز 
اهميت چندانى برايشــان ندارد. درحالى كه دستگاه هاى 
نظارتى بايد به صورت روزانه در سطح بازار حضور يابند و 

كوچك ترين تغيير قيمت و گرانى را مديريت كنند.

افزايش افسارگسيخته قيمت گوشت منجمد در استان همدان

كدام دستگاه متولى نظارت بر بازار است؟
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باباطاهر

داغ هنرمند همدانى بر دل فرهنگ
 در كمتر از 2 هفته اهالى فرهنگ 
و هنر و رسانه همدان به دليل فوت 2 
هنرمند و يك فعال رسانه اى همدانى 
بر اثر شــيوع ويروس كرونا عزادار 

شدند.
پس از انتشــار خبر درگذشت سعيد 
خضاعى اســتاد برجســته نقاشــى 
و مهــدى كاشــى روزنامه نــگار در 
روزهــاى اخيــر، حاال رســانه ها از 
آسمانى شدن «ســيدحميد محمودى» شاعر جوان همدانى بر اثر ابتال 

به كرونا خبر دادند.
اين شــاعر جوان كه در 32 سالگى دار فانى را وداع گفت، متخلص به 

«درخت همدانى» بود.
وى كه تا 2 روز پيش هيچ عالئم بيمارى نداشت، روز (چهارشنبه، 22 
مرداد) در همدان بسترى شــد و بعدازظهر (23 مردادماه) به دليل ابتال 

به كرونا درگذشت.
زنده ياد محمودى متولد 1367 در همدان، دانش آموخته هنر اســالمى 
از دانشــگاه هنر اســالمى تبريز بود و عالوه بر شاعرى، دستى هم در 

طراحى و گرافيك داشت.
اين شاعر صاحب مجموعه شعر «رقص جويده» بود كه چند روز پيش 
در 156 صفحه و شــمارگان 500 نســخه از سوى انتشارات بامداد نو 

منتشر شده اما هنوز توزيع نشده است.
به همين مناســبت مديركل فرهنگ و ارشاد اســالمى همدان نيز پيام 

تسليتى را منتشر كرد.
احمدرضا احسانى در پيامى با تسليت درگذشت «سيدحميد محمودى» 
گرافيست، طراح و شاعر جوان همدانى گفت: مرگ چهره هاى فرهنگى 
داغى ماندگار در دل تاريخ اين ديار است و شايد تا چند دهه پروراندن 

امثال آنها طول مى كشد.
وى درگذشت اين شاعر جوان را موجب تأسف و تألم اهالى فرهنگ 
و هنر دانست و براى خانواده آن مرحوم صبر و شكيبايى مسألت كرد. 
احسانى خاطرنشان كرد: پر كردن جاى خالى شخصيت هاى فرهيخته 
هنر و ادب همدان كار بســيار دشوارى است و نبود آنها براى هميشه 

در تاريخ اين ديار احساس مى شود. 
«رقص جويده» نخستين مجموعه شــعر اين شاعر جوان متخلص به 

«درخت همدانى» است كه به تازگى منتشر شد. 
سعيد خضاعى استاد برجسته نقاشــى و مهدى كاشى روزنامه نگار از 
قربانيان كرونا در حوزه فرهنگ و هنر همدان هســتند كه چندى پيش 

جامعه هنرى استان در سوگشان نشست.
اميــد آنكه اين روزهاى تيره پايان يابــد و تيترهاى خبرى تلخ تكرار 

نشوند.

ساخت سفره خانه در جوار بقعه حيقوق(ع)
 واگذارى «تپه قلندرسياه» 

به بخش خصوصى

 رئيس اداره ميراث فرهنگى تويســركان از ســاخت سفره خانه در 
جوار آرامگاه حضرت حيقوق نبى(ع) با رعايت همه ضوابط خبر داد 
و گفت: تپه قلندرسياه براى مجتمع اقامتى، رفاهى، تفريحى گردشگرى 

به بخش خصوصى واگذار مى شود. 
به گزارش فارس در نشســت با اصحاب رسانه در «خانه اقتدارى» از 
هديه 5 اثر تاريخى به موزه تويســركان خبــر داد و اظهار كرد: اين 5 
اثر فرهنگى متلق به دوران قاجاريه شامل يك آينه، قاب سنگى آينه و 
يخدان توســط خانم دباغى و زين اسب و كيف چرمى زنان از طرف 

آقاى زينعلى به موزه تاريخ فرهنگ تويسركان اهدا شد.
وى اين اقدام را نشان از فرهنگ مردم تويسركان دانست و خاطرنشان 
كرد: ســال گذشــته آقاى مقدم هم 2 تخته فرش دستبافت ابريشمى 
متعلق به دوره قاجار را به موزه تاريخ و فرهنگ تويسركان هديه كرد.

رئيس ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى تويســركان از 
واگذارى حمام زرهان به بخش خصوصى با رعايت ضوابط مورد نظر 
ميراث فرهنگى خبر داد و گفت: اين حمام كه جزو آثار ملى ثبت شده 
تويسركان است به بخش خصوصى براى ايجاد سفره خانه واگذار شد، 

ضمن اينكه طرح مرمت حمام زرهان هم تصويب شده است.
وى با اشــاره به پيگيرى واگذارى حمام جولســتان و باغوار به بخش 
خصوصى، از ساخت سفره خانه در زمينى به مساحت 400 مترمربع در 
جوار آرامگاه حيقوق نبى(ع) خبر داد و افزود: اين ســفره خانه توسط 
بخش خصوصى ايجاد مى شــود كه پيشنهاد ساخت ميهمانپذير هم در 

كنار سفره خانه داده شده است.
تركاشــوند از راه اندازى 6 خانه بومگردى در محله (ده بنه) ســرابى، 
محله (زرهان) روستاى قلعه آستيجان، روستاى وردآورد و 2 خانه بوم 
گردى روســتاى آرتيمان خبر داد و گفت: 2 خانه بوم گردى آرتيمان 

هم درصورت رفع مشكالت اقتصادى به زودى راه اندازى مى شوند.
وى تپه قلندرسياه را يكى از 4 تپه نمونه گردشگرى تويسركان دانست 
و اظهــار كرد: اين تپه براى ايجاد مجتمــع اقامتى، رفاهى، تفريحى و 

گردشگرى به بخش خصوصى واگذار خواهد شد.
رئيــس ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى شهرســتان 
تويســركان با بيان اينكه مناطق نمونه گردشگرى براى واگذارى تابع 
يكسرى ضوابط خاص اســت، گفت: دولت براى واگذارى بايد همه 

زيرساخت ها را تا ورودى اين مناطق فراهم كند.
در پايان اين مراســم رئيس ميراث فرهنگى با اهداى لوح تقدير و يك 
اثر زيباى ميناكارى هنر دست هنرمندان ماهر تويسركان به مناسبت روز 

خبرنگار از اصحاب رسانه تجليل كرد.

■ دوبيتى باباطاهر 
مهل در محنت و درد فراقم بيا يك شو منور كن اطاقم  
به طاق جفت ابروى تو سوگند                                    كه همجفت غمم تا از تو طاقم
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■ حديث:
امام على(ع):

 مهريّه هاى زنان را سنگين نگيريد، كه باعث كدورت و دشمنى مى شود.
مكارم االخالق، ص 237

در نشست هم انديشى فعاالن گردشگرى و نماينده مردم همدان در مجلس مطرح شد

از اعتبار 70ميلياردى تا جمعيت غيرواقعى شهرى 
مريم مقدم »

 با شــيوع ويروس كرونا، يكى از نخستين صنايع آســيب ديده در همدان، صنعت گردشگرى بود كه 
چندسالى از هدف گردشگرى به مقصد گردشگرى تبديل شده بود.

تحمل شرايط سخت اقتصادى آنقدر براى فعاالن گردشگرى دشوار شده است كه حاال آنها مسائل عديده 
خود را پيش روى نمانده مردم همدان در مجلس شوراى اسالمى گذاشتند شايد راهگشايى و درمانى براى 

رو به روال آمدن تن بيمار گردشگرى براى آنها پيدا شود.
اعضاى كميته گردشــگرى مركز پژوهش هاى اسالمى كه در كنار كميسيون گردشگرى و اقتصاد شوراى 
شــهر همدان فعاليت مى كنند به اين بهانه نشست هم انديشــى را روز گذشته تشكيل دادند. اين نشست 
هم انديشــى و آسيب شناسى گردشگرى در ايام كرونا در مركز همايش هاى بين المللى و قرآنى شهردارى 

همدان برگزار شد.
در اين نشســت عالوه بر حميدرضا حاجى بابايى، شــهردار همدان و مديــركل ميراث فرهنگى و ديگر 

مسئوالن مرتبط به گردشگرى در استان حضور داشتند. 
در اين نشست فعاالن و رؤساى صنوف گردشگرى و كارشناسان، مواردى را مبنى بر اينكه مشكالتى كه 
اين ويروس براى صنعت گردشگرى همدان به وجود آورد به مراتب گسترده تر و كارى تر از ساير صنايع 

بود مطرح كردند.
از نگاه آنها گردشــگرى به عنوان يك صنعت جديد در اين اســتان، داشت راه به سوى شكوفا شدن پيدا 
مى كرد و به واقع فعاالن اين عرصه هنوز جايگاه شــغلى مستحكمى نداشتند كه كرونا بازار كارى آنها را 
به شــدت كساد كرد و حاال كمتر از ديگر فعاالن متضرر در سطح كشور مسائل شان راه به حل شدن پيدا 

خواهد كرد.
اهم پرسش هاى كارشناسان و مديران صنوف گردشگرى كه در اين نشست مطرح شد، از اين قرار بود:

1) چرا از مجمع نمايندگان همدان هيچ عضوى در فراكسيون گردشگرى مجلس شوراى اسالمى نيست؟ 
2) چرا بودجه و اعتبار گردشگرى همدان پس از وزارتخانه شدن ميراث فرهنگى هم تغييرى نكرد؟

3) چرا پرونده جهانى شدن هگمتانه به ثمر نمى رسد؟
4) چرا در استان تمهيدات الزم براى اعمال تخفيف هزينه هاى تأسيسات گردشگرى اتخاذ نمى شود؟

5) چرا به دليل قرمز بودن يك شهرستان در همدان، استان را متضرر مى كنيد؟
6) چرا قوانين اتخاذ شده بيمه اى در مجلس براى اجرا با چالش روبه رو مى شود؟ 

حيات تأسيسات گردشگرى دشوار شده است
 مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى همدان نيز در اين نشست با بيان اينكه تحمل شرايط خسارات از كرونا براى برخى از تأسيسات گردشگرى 

ناممكن شده است، گفت: درحالى كه اين تأسيسات همراه با پروتكل ها خدمات ارائه مى كردند، برخى با بى توجهى موجب اعمال محدوديت شدند.
على مالمير در نشست هم انديشى بررسى مشكالت گردشگرى و خسارت در ايام كرونا اظهار كرد: شرايط كرونا و مشكالت ناشى از آن در سراسر جهان مشابه است 

اما گردشگرى و صنايع وابسته به آن، دچار خسارات زيادى شدند.
وى با بيان اينكه صنعت گردشگرى در سال 99 بسيار متضرر شده و ماه هاى درآمدزايى را از دست داد، گفت: تحمل اين شرايط براى اين صنعت سخت و براى برخى 

ناممكن است، به طورى كه تعدادى از تأسيسات از صحنه خارج خواهند شد.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان همدان با تأكيد بر اينكه دود بى توجهى برخى افراد به شرايط كرونايى، مستقيم به چشم تأسيسات گردشگرى 

رفت، افزود: درحالى كه تأسيسات گردشگرى همراه با پروتكل ها خدمات ارائه مى كردند، برخى با بى توجهى موجب محدوديت شدند.
وى با بيان اينكه سفر ممنوع نيست اما بايد اعتماد ايجاد كنيم كه مردم بپذيرند مى توان همراه با سفر ايمنى داشت تا چرخ گردشگرى نيز بچرخد، گفت: بايد بار هزينه اى 
سفر را بين تأسيسات گردشگرى تقسيم كنيم، به طورى كه يك بخش را دولت به صورت يارانه اى پرداخت كند، بخشى را مسافر و بخشى هم از سوى تأسيسات باشد 

تا به نقطه سر به سر رسيد و بتوان با اين شيوه از حيات تأسيسات نيز حفاظت كرد.
مالمير با بيان اينكه هتل هاى ما در ايام عيد سطح اشغال زير يك درصد داشتند، گفت: با توجه به اينكه هتل ها درآمدى ندارند بايد دريافتى چون عوارض و ماليات نيز 

از آنها دريافت نشود.
وى با بيان اينكه خبر خوشى از ثبت جهانى هگمتانه در راه است، بيان كرد: اميدواريم پيگيرى هاى ما نتيجه بخش باشد و به زودى شاهد ثبت جهانى هگمتانه باشيم.

خسارات به زودى جبران 
نمى شود

 شــهردار همــدان نيز گفت: بســتر توســعه 
گردشگرى آغاز شده اما با شيوع كرونا همه متضرر 
شدند و تمام خســارات به زودى جبران نمى شود؛ 

زيرا وضعيت اقتصادى خوبى نداريم.
عبــاس صوفى با بيان اينكه در آينده اتفاقات خوبى 
چون راه اندازى راه آهن تهران - همدان - سنندج در 
پيش است، افزود: آماده سازى شهر براى گردشگرى 
به مانند اينكه چندين هتل درحال ساخت است، از 

ديگر اتفاقات خوب گردشگرى است.
وى با تأكيد بر اينكه تأمين زيرســاخت هاى خوبى 
براى گردشگرى و اســتقبال از گردشگران درحال 
انجام اســت، تصريح كرد: همدان جزو شهرهايى 
اســت كه حــرف زيادى بــراى گفتــن در حوزه 

گردشگرى دارد.
شــهردار همدان با بيان اينكه در حوزه ورودى هاى 
شــهر نيز تالش هاى زيادى صورت گرفته اســت، 
گفت: 2 مركز تجارى بزرگ كه در زمينه گردشگرى 

نيز اثرگذار هستند، روند اجرايى را طى مى كنند.
وى خاطرنشــان كرد: مركز عصر طاليى هگمتانه 
با هزار ميليــارد تومان جزو بزرگ ترين مراكز در 
كشــور اســت و عمليات اجرايى آن آغاز شده و 
مركز تجارى اســكاى مال بــا 800 ميليارد تومان 

اعتبار نيز روند اجرايى را دنبال مى كند.

ضرر و 7400 ميليارد تومانى هتل ها از كرونا
 نايب رئيس جامعه هتلداران كشور نيز در اين نشست از ضرر 7 هزار و 400 ميليارد تومانى كرونا به 

هتل هاى كشور خبر داد و گفت: توان پرداخت حقوق پرسنل را هم نداريم.
رئيس جامعه هتلداران اســتان همدان با بيان اينكه در اين فصل از ســال كه فصل درآمدزايى تأسيســات 
گردشــگرى است، درصد اشغال هتل ها به صفر رسيده است، اظهار كرد: با رئيس جمهور، معاون نخست 
ايشان و اعضاى كميسيون اقتصادى مجلس عالوه بر مكاتبه، جلساتى مبنى بر ضرر و زيان ناشى از كرونا 

داشتيم اما نتيجه اى نداشته است.
شــهرام شيروانى با بيان اينكه وضعيت منابع تأسيسات به گونه اى است كه توان پرداخت حقوق پرسنل را 
هم نداريم، گفت: گردشــگرى نياز به صندوق حمايت از تأسيسات گردشگرى دارد تا در چنين مواردى 

بتواند حمايت مالى داشته باشد.
وى بــا بيان اينكه هتلــداران نزديك به 7 هزار و 400 ميليارد تومان ضــرر كردند و دولت تاكنون مبلغى 
پرداخت نكرده است، افزود: درخواست داريم مجلس به فرياد بخش خصوصى برسد و راهگشاى ما باشد.
نايب رئيس جامعه هتلداران كشــور با بيان اينكه در غرب كشور امروز تمام گردشگرى ما تعطيل مى شود 
چون پايان فصل كارى اســت، گفت: اگر امروز دولت اعالم كند كه كرونا از بين رفته است، باز به درد ما 

هتلداران غرب كشور نمى خورد چون فصل كارى را از دست داده ايم.
 وى با اشــاره به اينكه از آبان ماه سال گذشته تا خردادماه امسال سطح اشغال هتل ما 2 درصد بوده است، 
بيان كرد: صداوسيما نيز دائم از «سفر نكنيد» برنامه پخش نكند زيرا وقتى ستاد مقابله با كرونا پروتكل هايى 
را براى ايام ســفر تعريف و صادر كرده و هتل ها ملزم به رعايت اين موارد هســتند، صداوسيما نيز بايد به 

ما كمك كند.
شــيروانى ضمن تأكيد بر اينكه برخى هتل ها به سمت تغيير كاربرى سوق يافته و درصورت نبود حمايت 
تبديل به بيمارستان يا مراكز ديگرى خواهند شد، تصريح كرد: پرداخت تسهيالت 12 درصدى با بازپرداخت 

2 ساله كارساز نيست و مبالغ تسهيالت نيز كم است.

برخى ندانم كارى ها سبب افزايش مشكالت مى شود
 در اين نشسست، نماينده مردم همدان در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه براى همدان راهكارهايى 
به اجرا گرفته ايم كه بودجه گردشــگرى را افزايش دهيم، به بودجه عمرانى شهرستان همدان كه 60 ميليارد 
تومان است اشاره كرد و گفت: براى 2 پروژه موزه اى در همدان توانسته ايم يك برابر اين بودجه را جذب كنيم.

 حميدرضا حاجى بابايى گفت: در پيگيرى هاى اخير موفق شديم براى هريك از موزه هاى هنرهاى معاصر و 
هگمتانه 35 ميليارد تومان اعتبار ملى اختصاص بدهيم. 

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه توسعه يك شهر در گرو توسعه فكرى 
شهروندان آن شهر است، اظهار كرد: اگر مى خواهيم گردشگرى در همدان توسعه پيدا كند ابتدا بايد به عنوان 

 شهروندان همدانى شرايط توسعه گردشگرى را در تفكر و وجود خود مهيا كنيم.
حاجى بابايى با اشاره به اينكه از همه مشكالت موجود در سر راه توسعه گردشگرى استان كه در اين نشست 
عنوان شد مطلع هستم، تصريح كرد: گاهى وقت ها برخى ندانم كارى ها و سستى ها سبب افزايش مشكالت 
مى شــود. در اين زمينه بايد بگويم آمار غيرواقعى و پايين كه براى جمعيت شهرى همدان اعالم شده است، 

گاهى دست ما را در تخصيص بودجه و اعتبارات مى بندد. 
وى گفت: در سال هاى اخير جمعيت شهر همدان را 540 هزار نفر اعالم كردند، اما معتقديم جمعيت شهر 

همدان درحال حاضر از 700 هزار نفر گذشته است.
نماينده مردم همدان در مجلس شوراى اسالمى اظهار كرد: محدوده شهر همدان در گذشته 7 هزار كيلومتر 
مربع بود، اما 20 سال پيش عده اى رفتند محدوده شهر را 5 هزار و 700 كيلومتر مربع كردند و ما حاال بايد 

تاوان آن را پس بدهيم و مدام به دنبال افزايش محدوده شهر باشيم كه به بخش مسكن هم آسيب زده است.
وى با تأكيد بر آنكه هر آنچه براى رشد گردشگرى همدان الزم است، انجام داديم و انجام مى دهيم، گفت: 
راه آهــن همدان، ايجاد 2 موزه جديد، گرفتن رديف هاى ملى براى جاده گنجنامه، ابرو، پارك 200 هكتارى 
سد اكباتان، امامزاده محسن و منطقه گردشگرى فرودگاه و ايجاد قطار شهرى همدان از جمله اقداماتى است 

كه انجام شده و يا در دست اقدام است. 
نماينده مردم همدان در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به اينكه در 3 هفته گذشته با كمك مسئوالن همدان 
به دنبــال آن بوديم كه 2 موزه هگمتانه و هنرهاى معاصر را هرچه زودتر افتتاح كنيم، عنوان كرد: كل بودجه 
عمرانى شهرستان همدان 60 ميليارد تومان است، اما براى موزه معاصر و هگمتانه هر كدام 35 ميليارد تومان 

اعتبار ملى گرفتيم.
حاجى بابايى تأكيد كرد: جهانى شــدن تپه هگمتانه را در مجلس هفتم مصوب كردم و براى آن رديف ملى 

گرفتم اما هنوز به سرانجام نرسيده كه البته اتفاقات خوبى در راه است و اين امر ميسر خواهد شد.
وى تصريح كرد: بارها اعالم كرديم اين شهر پرديس سينمايى مى خواهد تا به پايتخت انيميشن كشور تبديل 

شود، اما 15 سال دعواى داخلى در استان مانع از اين امر شده است.
نماينده مردم همدان در مجلس شــوراى اسالمى با اشاره به اينكه دولت 700 ميليارد تومان تسهيالت براى 
ارائه به مشاغل آسيب ديده از كرونا اختصاص داد، گفت: روند ارائه اين تسهيالت رضايت بخش نبوده است.

حاجى بابايى با تأكيد بر آنكه همدان در مسير پويايى قرار گرفته است، عنوان كرد: توسعه انسانى در همدان 
درحال شكل گيرى است.

 وى ادامه داد: بخشــودگى بازپرداخت تســهيالت را نمى خواهيم اما معافيت مالياتى بايد باشد چون بخشودگى بازپرداخت تسهيالت را نمى خواهيم؛ معافيت مالياتى چرا!
از محل صندوق توسعه ملى پرداخت شود تا هتل ها از فرصت پيش آمده كرونا، براى به روز كردن هتل و نايب رئيس جامعه هتلداران كشــور گفت: ما درخواست داديم براى هر اتاق 50 ميليون تومان تسهيالت درآمدى نداشتيم كه بابت آن ماليات بدهيم.

برون رفت از شرايط كنونى از اين تسهيالت استفاده كنند.

كاهش 90 درصدى مسافر 
و درآمد در عليصدر 

 مديرعامل شركت سياحتى عليصدر نيز با بيان اينكه غار عليصدر 
با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى باز است گفت: همه مسافرانى كه 
به غار مى آيند عالوه بر دريافت ماسك رايگان، تب سنجى و غربالگرى 

شده و با فاصله گذارى سوار قايق مى شوند.
مهدى مجيدى با بيان اينكه رعايــت پروتكل ها به تقليل ظرفيت هاى 
داخل غار به يك ســوم منجر شده اســت، افزود: امسال 40 هزار نفر 
مسافر داشتيم درحالى كه سال گذشته 400 هزار نفر بود و اين نشان از 

كاهش 90 درصدى مسافر و درآمد است.
وى با بيان اينكه وام كرونايى تصويب شــده طبق اشل هاى قانون كار 
براى 4 ماه يك كارگر اســت، افزود: بايــد بتوانيم حقوق 8 ماه كارگر 
را تأميــن كنيم كه اين وام بايد افزايش يابد و بازپرداخت آن از ســال 
1400 باشد؛ زيرا مجموعه هاى كارگرى توان بازپرداخت در سالجارى 

را ندارند.

بيشترين آسيب را گردشگرى ديد
 رئيس كميسيون اقتصاد، ســرمايه گذارى و گردشگرى شوراى 
شهر همدان گفت: همدان با 3 شهر بم، اصفهان و تبريز خواهرخوانده 

مى شود.
حسين قراباغى در نشست هم انديشى آسيب شناسى خسارت كرونا 
در گردشگرى اظهار كرد: صنعت گردشگرى بيشترين آسيب را چه 
در بخش تأسيســات گردشگرى، چه دفاتر و چه فعاالن گردشگرى 
ديده كه با توجه به شــيوع كرونا چاره اى جز اعمال محدوديت نبود 

اما بايد نسبت به جبران آن اقدام شود.
وى با بيان اينكه بايد به كمك يكديگر مشــكالت حوزه گردشگرى 
را حــل كنيم، افزود: خواهرخواندگى  همدان با بم را پيگيرى كرديم 
كه انجام شد، پيش نويس خواهرخواندگى اصفهان نيز مطرح شده و 

تبريز نيز در دستور كار قرار دارد.
رئيس كميسيون سرمايه گذارى و گردشگرى شوراى شهر همدان 
تصريح كرد: به تازگى مقصد جديد گردشگرى غرب كشور مطرح 
اســت و اعتقاد داريم كه در غرب كشــور بايد بسته گردشگرى 

تعريف شود.
وى با بيان اينكه ظرفيت هاى بااليى در گردشگرى غرب كشور وجود 
دارد و طبيعــت خوب و آثار تاريخى غرب كشــور ظرفيت خوبى 
است، گفت: ســاخت دهكده توريستى سد اكباتان كه 2 سال است 
درحال انجام اســت از سوى مديريت شهرى درحال پيگيرى بوده و 

اميدواريم هرچه زودتر به بهره بردارى شود.
رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاى شوراى شهر همدان نيز گفت: 
رويدادهاى گردشگرى اثرگذارى در سال هاى اخير در همدان برگزار 
شــد كه بسيار خوب بود اما كرونا موجب شد نتوانيم بازخورد آن را 

امسال داشته باشيم.
حميــد بادامى نجات بيان كرد: از اين ظرفيت بايد در ســال هاى آتى 
استفاده كنيم تا بتوانيم مجدد چنين رويدادهاى بين المللى را در حوزه 

گردشگرى همدان برگزار كنيم.
وى با اشــاره به عدم اســتقرار دفتر يونسكو در همدان تصريح كرد: 
مى توانستيم كارهاى خوبى با استقرار اين دفتر در همدان انجام دهيم 

و دفتر يونسكو مى توانست به همدان كمك كند كه نشد.

حاجى بابايى:                 اختصاص 70 ميليارد تومان اعتبار به 2 موزه هگمتانه و هنرهاى معاصر 
مالمير:                          به زودى ثبت جهانى هگمتانه خبرى مى شود 

شيروانى:                     گردشگرى نياز به صندوق حمايت از تأسيسات گردشگرى دارد
مجيدى:                         كاهش 90 درصدى مسافر و درآمد در عليصدر

قراباغى:                  بيشترين آسيب گردشگرى همدان در بخش تأسيسات گردشگرى بود 

شيروانى:   درصورت نبود حمايت شاهد تبديل هتل به بيمارستان خواهيد بود 

بادامى:      ايجاد دفتر يونسكو مى توانست به همدان كمك كند كه نشد

■ اين نشست درحالى پايان يافت كه ساير فعاالن 
حوزه گردشــگرى نيز به صورت خالصه بخشى 
از ضرر و زيان هاى كرونا به گردشــگرى را بيان 

كردند.
حاجى بابايــى  ســوى  از  زمينــه  ايــن  در  و 
مطــرح شــد كــه فعــاالن و مديــران گردشــگرى 
كميتــه  در  را  خــود  مشــكالت  همــدان 
ــدان  ــتاندارى هم ــد در اس ــه باي ــگرى ك گردش
شــكل بگيرنــد مطــرح و حــل و فصــل كننــد. 
ــده  ــگرى وع ــاالن گردش ــه فع ــن ب وى همچني
ــا اعضــاى فراكســيون گردشــگرى در  ــدار ب دي
ــن  ــه در اي ــالمى را داد ك ــوراى اس ــس ش مجل
ــتانى در  ــهم خواهى هاى اس ــى س ــت برخ نشس
ــرى  ــير پيگي ــرح و مس ــگرى مط ــه گردش زمين
ــده  ــر وى وع ــوى ديگ ــود. از س ــوار ش آن هم
ــدن  ــى ش ــده جهان ــال پرون ــان امس ــا پاي داد ت

ــيد. ــد رس ــر خواه ــه ثم ــه ب هگمتان
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