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بگذرد اين روزگار 
تلخ تر از زهر

 در چنيــن برهــه وانفســا از تاريــخ 
كشــورمان كــه بهــاى ســنگينى بــراى 
خودباورى هايمــان  و  اســتقالل  حفــظ 
مقابــل فشــار دشــمنان تحمــل مى كنيــم...
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منافذ قاچاق كاال 
در استان همدان
 بايد شناسايى 
و مسدود شود

عظيمى 
مديرعامل پاس 
شد

بازگشايى 
سالن هاى سينما 
و تئاتر ممنوعيت 
ندارد

حركت به سمت 
قله هاى پيشرفت 
براساس مبانى 
دينى و ملى
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ون  ه را ا  و ا ا

از طرف بــازماندگــان

سالگرد پاسدار كرباليى 

عيـن ا... بهـرامـى
ــك ســال گذشــت و دســت  ــرد ي ــه آن بزرگم ــروب ناباوران از غ
ــاك  ــتى خ ــز مش ــرد و ج ــدا ك ــى ج ــاغ زندگ ــر او را از ب تقدي

ــى نگذاشــت.  ــا باق ــراى م ب
ــا  ــدت را ب ــن م ــه اش گذشــت، اي ــرواز معصومان يــك ســال از پ
ــم  ــان بردي ــه پاي ــوت ب ــخ و مبه ــه تل ــادش و بى حضــورش چ ي
ــك ها  ــه اش ــد و چ ــه از دل چكي ــا ك ــه خون ه ــش چ و در فراق

كــه بــر رخ دويــد.
هنــوز بــه يــادش اشــك مى ريزيــم تــا شــايد آرام گيريــم و بــا 

حضــور يــاران رفتنــش را بــاور كنيــم.

t

ون  ه را ا  و ا ا

كاركنان شهردارى فامنين 
 شوراى اسالمى شهــر فامنين

جنــاب آقاى مهندس

 پيــام رفتــارى
شهــردار محترم شهر فــامنين

برج و باروهاى 
اشكانى در هگمتانه 

مرمت مى شوند

t

جناب آقاى مهندس پيـام رفتـارى
شهردار محترم شهر فامنين

هيــچ كــس توانايــى پركــردن جــاى خالــى مــادر ايــن فرشــته اســمانى را نــدارد. سالروزدرگذشــت مادرعزيزتــان را 
صميمانــه خدمــت شــما وجنــاب ســرهنگ رفتــارى تســليت عــرض مى نماييــم.

ی با وا

 جمعى ازهمكــاران

ــر  غــم غريبــي اســت، مشــيت الهــي چنــان تقديــر يافــت كــه آن عزيــز از دســت رفتــه ســر ب
ــان نهــد. آســتان جان

انــدوه جــان فرســايي اســت امــا، تســليم تقديــر او بايــد بــود. ســالگرد درگذشــت مــادر گرامــى و 
مكرمــه جنابعالــى موجــب تأســف و تألــم خاطــر گرديــد. 

ــما و  ــراى ش ــى و ب ــرزش اله ــت و آم ــوره رحم ــه مغف ــراى آن مرحوم ــليت، ب ــرض تس ــن ع ضم
ــا عــزت و ســربلندى از درگاه خداونــد  ــارى و طــول عمــر همــراه ب ــواده گراميتــان صبــر، بردب خان

ــم . ــبحان مســألت داري س

 كتابخانه هاى عمومى در اســتان با پيشرفت 
بيــش از 90 درصد آماده بهره بــردارى و افتتاح 
هســتند كه فرمانداران به هر نحــو ممكن بايد 
اعتبار مورد نياز براى تكميل آنها را تأمين كنند. 
معاون سياسى امنيتى استاندار همدان در انجمن 
كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان با اشاره به 
سالگرد شهادت حاج قاسم سليمانى، اظهار كرد: 
براســاس فرمايش مقام معظم رهبرى سليمانى 
يك مكتب بود و ما بايــد اين مكتب را تقويت 

كنيم.
مصطفــى آزادبخت با بيان اينكــه كتابخانه هاى 
عمومــى در راســتاى ترويج فرهنــگ ايثار و 
شــهادت اقدامات قابل توجهى انجام داده است، 
افزود: خوشبختانه كتابخانه هاى عمومى اقدامات 
بســيار خوبى در فضاى مجــازى انجام دادند و 

به خوبى تهديد كرونا را به فرصت بدل كردند.
به گزارش روابط عمومى اداره كل كتابخانه هاى 
عمومى استان همدان، وى با اشاره به اينكه پيش 
از كرونا مقاومت هايى براى فعاليت هاى مجازى 
وجود داشت، تصريح كرد: كرونا موجب شد كه 
اين مقاومت ها كاهش يافته و ما به سمت فعاليت 

در اين بستر بيشتر سوق يابيم.

آزادبخت در ادامــه با بيان اينكه محدوديت هاى 
اعتبارى و تحريم ها اســتان همدان را از حركت 
در ابعــاد گوناگون باز نداشــت، اظهــار كرد: 
پروژه هاى كتابخانه هاى عمومى استان همدان كه 
همگى بيش از 90 درصد پيشرفت فيزيكى دارند 

بايد تكميل و به زودى افتتاح شوند.
وى با اشــاره به اينكه تاكنون ســابقه نداشته در 
يك ســال 9 كتابخانه به مجموعه كتابخانه هاى 
عمومى اســتان همدان افزوده شــود، ادامه داد: 

به  بايد  اســتان  شهرســتان هاى  فرماندارى هاى 
كمك كتابخانه هــا بيايند و بودجه الزم را به هر 
شــكل ممكن براى پايان اين پروژه ها كه مورد 

تأكيد دولت هم هست، تأمين كنند.
معاون سياسى امنيتى استاندار همدان در ادامه با 
تأكيد بر اينكه كرونا در اســتان مديريت شده و 
در شرايط زرد قرار داريم، گفت: همراهى خوب 
مردم، زحمات كادر درمان كه با روحيه و جديت 
به كار خود مشغول هســتند و هم افزايى كه در 

مديريت استان وجود دارد، كرونا مديريت شد.
وى بيان اينكه ميزان بسترى ها به يك نهم رسيده 
اســت، اظهار كرد: محدويت هاى شغلى برداشته 
شده اســت و از مردم درخواســت داريم كه با 
رعايــت پروتكل هاى بهداشــتى و خوددارى از 
برگزارى دورهمى هاى خانوادگى به مســئوالن 
و كادر درمان بــراى مديريت اين بيمارى كمك 

كنند.
مديركل دفتر امور اجتماعى اســتاندارى همدان 
با اشــاره به اينكــه 420 ميليون تومــان اعتبار 
بــراى كتابخانه  هاى عمومى درنظر گرفته شــده 
اســت، افزود: اين اعتبار تا پايان دى ماه به دست 

كتابخانه ها خواهد رسيد.
مهــرداد نادرى فر با بيان اينكه ضرورت كتابخانه 
نسخ خطى در همدان احساس مى شود، تصريح 
كرد: نسخ خطى بسيارى در استان همدان وجود 
دارد كــه در معرض نابودى قــرار دارند و بايد 

هرچه سريعتر تعيين تكليف شوند. 
وى با بيان اينكه طرح اين كتابخانه آماده شــود 
حمايت مى كنيم، ادامــه داد: با ارائه طرح از آن 
حمايت كرده و تــالش خواهيم كرد كه اقدامى 

ماندگار صورت گيرد.

فرمانداران اعتبار مورد نياز تكميل كتابخانه هاى عمومى را تأمين كنند

حاشيه سازى براى 1200ميليارد دالر سرمايه گذارى

چرا همدانى ها با «مال» سازى 
مقابله مى كنند؟

بررسى اقدامات مجلس يازدهم درباره ديپلماسى كشور

ظهور احمدى نژاديسم 
در مجلس!
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رئيس گروه جمع آورى آمار و اطالعات سازمان مديريت استان اعالم كرد

مبلمان رتبه يك گراني در همدان 
103 واحد متخلف در استان پلمب شد
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بگذرد اين روزگار تلخ تر از زهر
مهدى ناصرنژاد»

 در چنين برهه وانفســا از تاريخ كشورمان كه بهاى سنگينى براى 
حفظ استقالل و خودباورى هايمان مقابل فشار دشمنان تحمل مى كنيم، 
شــنيدن هر خبرى از همت و تالش هموطنان توانمند در عرصه هاى 
مختلف علمى و فرهنگى و اقتصــادى يا خدمتگزاران واقعى جامعه 
ايرانى، چون فانوس روشنى است كه اميد و دلخوشى به آينده اى بهتر 
در اين مرز و بوم كهن، مى افروزد. مشــكالت متعدد جنگ و اقتصاد 
نابسامان و بســيارى از آزمون و خطاى مديريتى در اين فصل جديد 
از تاريخ كشــورمان كم نبود كه بالى كرونا هم با جهانگيرى خود بر 
تمام مشكالت اضافه شــد و اين كرونا به ويژه در جامعه ما مانند آن 
ســيل ناگهانى و مهيبى شد كه به يكباره سر و سامان يك زندگى نوپا 
و ســخت فراهم شــده را از جا بكند و با خود ببرد. كرونا براى تمام 
جوامع بشرى سخت و خسته كننده و ويران كننده است، وليكن به نظر 
مى آيد به رغم تمام فداكارى و تالش تحســين برانگيز جامعه پزشكى 
ايران و پيشــرفت هايى كه براى مبارزه و جلوگيرى از گسترش بيشتر 
ويروس كرونا در كشور به دست آمده است، تكان هاى اين زلزله براى 
ما بيشتر از كشورهاى ديگر باشد. با اين حال به استناد حوادث بى شمار 
تاريخى، استقامت و پايمردى و همدلى مردم بزرگ ايرانى رمز و راز 
عبور از مشــكالت و موانع بوده و هســت. خيلى حوادث در فراز و 
نشــيب هاى تاريخى مردمان ايرانى چون موى باريك كرده است اما 
نتوانسته اســت ببُرد و از پاى در آورد. در شرايط كنونى نيز قشرهاى 
فراوانى از هموطنان به لحاظ اقتصادى و از دست دادن مشاغل خود در 
تنگنا هســتند اما عزتمندانه صورت خود را سرخ نگه داشته اند، تا چه 

پيش آيد و چه درنظر افتد! 
نكته دلگرم كننده در اين گيرودار و تنگنا اين است كه امسال و به ويژه 
در اين ماه هاى پايانى از ســال، برخى برنامه ريزى و تالش دولتمردان 
براى بهبود شرايط كشور سرعت گرفته است. البته كمك هاى معيشتى 
اگرچه در اين اوضاع و احوال جنبه مســكن براى قشرهاى كم درآمد 
دارد و هرگز گره گشــاى مشكالت اصلى مردم نيست، هيچ دردى از 
دردهــاى آينده مردم و جامعه را درمــان نخواهد كرد، وليكن برخى 
طرح هاى بزرگ عمرانى و اقتصادى و توليدى در همين استان همدان 
است كه مى تواند جاى پاى مطمئنى براى عبور از ركود و نخوت فعلى 
و گام نهادن به فردايى بهتر براى جوان هايمان باشــد، چون از نســل 
سوخته ديروز و امروز كمى گذشــته است. نماينده همدان و فامنين 
در مجلس شوراى اســالمى از تثبيت يك رديف بودجه ساالنه براى 
راه آهن همدان خبر داد كه اين رديف ثابت بودجه اى مى تواند راه آهن 
همــدان را مادام روى ريل حركت و پيشــرفت نگه دارد. حميدرضا 
حاجى بابايى اين را هم گفته اســت كه دست به نقد 60 ميليارد تومان 
اعتبار براى تكميل زيرســاخت هاى درحال اجــراى راه آهن همدان 
مصوب شده است كه نيمى از اين اعتبار امسال تخصيص داده مى شود.
اتصال استان همدان از 3 نقطه يعنى مركز استان و شهرستان هاى مالير 
و نهاوند به شبكه سراسرى راه آهن به معناى شيرين اين واقعيت است 
كه از اين پس استان همواره روى ريل توسعه قرار دارد و تأثير شبكه 
راه آهن بر توسعه اقتصادى و اجتماعى در تمام دنيا ثابت شده است. از 
سوى ديگر و همزمان آغاز به كار و توليد شركت پتروشيمى هگمتانه 
و يــك واحد بزرگ توليد الكترود با كاربرى نانويى را بايد در همدان 

به فال نيك گرفت. 
اســتاندار همدان نيز به تازگى در نشست شوراى اقتصادى استان به 
ده هــا طرح بزرگ صنعتى و كشــاورزى و پــرورش دام و طيور و 
شــيالت و فرآورى هاى مواد معدنى و صنايع تبديلى اشاره كرده كه 
بيشــتر آنها در شــرف افتتاح و راه اندازى است و مى تواند اقتصاد و 
فعاليت هاى توليد صنعتى در اســتان همدان را در مسير توسعه قرار 
دهد. امســال در مجموع سال خوبى براى رونق صنعت و اقتصاد در 
اســتان همدان بوده كه در سال هاى گذشته كمتر سابقه داشته است. 
دنيا و شهرها و كشور هاى بزرگ و آباد يك شبه ساخته نشده اند. مهم 
اين اســت كه سمت وســوى حركت و توسعه در يك شهر و استان 
مشخص شود و اراده اى براى حركت مدام اين جريان وجود داشته 
باشد. چون هنر نگه داشتن ارزش ها بهتر و كارسازتر از صرف منابع 
بيشــتر و جديدتر براى رسيدن به آن چيزى اســت كه داشته ايم و 

نتوانسته ايم حفظ كنيم.

تنها با نگاه جهادى 
مى توان آسيب هاى فضاى مجازى را كاهش داد

 معاون قضايى دادگســترى همدان با تأكيد بر اينكه تنهــا با نگاه جهادى و همكارى 
دســتگاه ها با يكديگر مى توان از فضاى مجازى به نحوه مطلوب بهره برد، تنها راه تبديل 

تهديد ها به فرصت را نگاه آسيب شناسانه به فضاى مجازى عنوان كرد.
به گزارش تســنيم، عباس نجفى در كارگروه پيشــگيرى از آسيب هاى فضاى مجازى با 
بيان اينكه توليد محتواى پيشــگيرانه و استفاده از ظرفيت دستگاه ها، راهكارهاى مقابله با 
آسيب هاى فضاى مجازى هستند، اظهار كرد: از جمله تهديداتى كه امروز اصول انسانى را 

مورد هدف قرار داده استفاده نادرست از فضاى مجازى است.

 وى با اشــاره به اينكه فيلتر نشدن و دسترسى آســان به فضاى مجازى سبب شده 
حتى افرادى كه كمترين ميزان ســواد را دارند بتوانند تنها با يك گوشــى هوشــمند 
وارد فضاى مجازى شــوند و به دليــل ناآگاهى مورد هجمه فرهنگــى قرار گيرند، 
افــزود: بايد با نگاه آسيب شناســانه به فضاى مجازى بنگريم تــا بتوانيم تهديدها را 

كنيم. تبديل  فرصت  به 
معاون قضايى دادگسترى همدان با تأكيد براينكه همه دستگاه ها دغدغه آسيب هاى فضاى 
مجازى و مسائل اجتماعى را دارند اما درصورتى اين تالش ها نتيجه بخش خواهد بود كه 
تعامل و هماهنگى بيشترى ميان دستگاه ها صورت بگيرد، گفت: منفعل نبودن دستگاه هاى 
اجرايى، آگاهى بخشــى، توليد محتواى مناسب و تعامل بيشتر دستگاه ها از جمله راه هاى 

پيشگيرى از آسيب هاى فضاى مجازى است.

وى عنوان كرد: پيش از اينكه خساراتى به جامعه و نسل جوان وارد شود بايد آسيب هاى 
اين حوزه را شناسايى و با مديريت علمى از بروز آسيب هاى بيشتر جلوگيرى نماييم.

نجفى با بيان اينكه براى پيشگيرى از جرايم فضاى مجازى، بايد ظرفيت دستگاه هاى متولى 
در اين عرصه شناسايى و جمع بندى شود، مطرح كرد: بايد محتواهاى توليد شده به صورت 
هدفمند طى تفاهم نامه اى با نهادهايى مانند صداوسيما و آموزش و پرورش منتشر گردد تا 

با اقدامات مؤثر و نگاه پيشگيرانه اهداف موردنظر كارگروه محقق شود.
وى با تأكيد بر اينكه تنها با نگاه جهادى و همكارى دستگاه ها با يكديگر مى توان از فضاى 
مجازى به نحوه مطلوب بهره ببريم، اظهار كرد: براى انتشار محتواهاى مناسب در فضاى 
مجازى بايد شبكه سازى كنيم و در قالب اين شبكه ها به درون جامعه رسوخ نماييم تا به 

هدف موردنظر دست يابيم.

روى آورى صنايع به مصرف مازوت
■ مصرف گاز همدانى ها 13 درصد افزايش يافت 

گزارشى از ابتالى كودكان كار به ويروس 
كرونا در همدان نداشته ايم

 معاون امور اجتماعى اداره كل بهزيستى استان همدان با بيان اينكه 
گزارشى از ابتالى كودكان كار به ويروس كرونا در استان نداشته ايم، از 

ترك تحصيل نكردن هيچ يك از اين كودكان، خبر داد.
به گزارش مهر، زهره بختيارى از شناســايى 72 كودك كار در استان 
همــدان در 9 ماهه ســالجارى خبر داد و اظهار كــرد: 68 نفر از اين 

كودكان پسر و 4 نفر دختر هستند.
وى با بيان اينكه اســتان همــدان كودك كار تبعــه خارجى ندارد و 
همگى اين كودكان داراى خانواده هســتند، گفت: مركز اقامتى براى 
اين كودكان وجود ندارد و اداره كل بهزيســتى استان همدان خدمات 

سرپايى به اين كودكان ارائه مى كند.
معاون امور اجتماعى اداره كل بهزيستى استان همدان خاطرنشان كرد: 
15 نفر از اين كودكان در رده سنى 6 تا 11 سال، 36 نفر در رده سنى 

12 تا 14 سال و 21 نفر نيز در رده سنى 15 تا 18 سال هستند.
بختيارى با تأكيد بر اينكه در مدت مشــابه ســال گذشته 114 كودك 
كار در اســتان همدان شناسايى شده بود، ادامه داد: گزارشى از ابتالى 
كودكان كار به ويروس كرونا نداشته ايم و هيچ يك از اين كودكان ترك 

تحصيل نكرده اند.

تردد خودروهاى آفرود طبيعت همدان را 
تخريب مى كند

 ورود و تردد خودروهاى آفرود و موتوركراس در طبيعت اســتان 
به ويژه دامنه الوند شــهر همدان موجب بروز تخريب و خسارت هاى 

جبران ناپذيرى در اين مناطق مى شود.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان با بيان اينكه شــكل گيرى 
جنگل و مرتع و استقرار گونه هاى گياهى فرايند دشوارى دارد، اظهار 
كرد: آفرودسواران با ورود به عرصه هاى طبيعى در واقع اقدام به شخم 

زدن و تخريب اراضى و پوشش گياهى منطقه مى كنند.
اســفنديار خزائى در گفت وگو با ايرنا افزود: شــايد برخى از نواحى 
كشور و استان هاى كوهستانى به دليل نداشتن پوشش گياهى، ظرفيت 
پذيرش خودروهاى آفرويد و كراس را داشته باشد كه بايد اين مكان ها 

مشخص و با كار كارشناسى براى استفاده عالقه مندان جانمايى شود.
وى تصريح كرد: محيط زيســت و طبيعت الوند، زنده و پايدار است 
و ورود خودروهاى آفرود و موتورها آســيب بسيار جدى به پوشش 

گياهى و حيات جانورى اين منطقه وارد مى كند.
خزائى تأكيد كرد: عرصه هاى طبيعى اســتان همدان به هيچ وجه مكان 
مناسبى براى حضور و تردد خودروهاى آفرود و موتوركراس نيست 
و تردد اين قبيل خودروها زمينه نابودى و اضمحالل پوشش گياهى و 

طبيعت استان را فراهم مى كند.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان گفت: تخريبى كه 
بر اثر تردد خودرو آفرود و موتوركراس(رد چرخ و الســتيك خودرو 
آفرود) ايجاد مى شود به هيچ وجه قابل جبران نيست زيرا شدت فشار 
وارده ناشــى از چرخش الســتيك اين خودروهاى سنگين موجب 
تسريع در فرسايش خاك و تخريب و نابودى (زير و رو شدن) كامل 

پوشش گياهى مى شود.
به گفته خزائى، هيچ گونه مخالفتى با گردشگرى و ورزش در طبيعت 
نداريم اما اصل مهم در اين زمينه حراســت و حفاظت از عرصه هاى 
طبيعى، جنگلى و پوشــش گياهى منطقه است و اجازه نخواهيم داد 

به هر بهانه اى طبيعت ارزشمند منطقه دچار تخريب و نابودى شود.
مديــركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان افزود: يكى ديگر 
از خسارت هايى كه آفرودسوارى مى تواند به طبيعت برساند تخريب 
پوشش گياهى، ايجاد آلودگى، جابه جايى خاك و از بين بردن گياهان 
نادر دارويى و خوراكى اســت. خزائى با بيان اينكه اين قبيل وسايط 
نقليه به دليل داشتن موتورهاى پُرقدرت اراضى ملى و گونه اى گياهى را 
تخريب و نابود مى كنند، گفت: اين اداره كل مى تواند با كار كارشناسى 
كه منافاتى با محيط زيست نداشــته باشد مكانى را براى اين ورزش 

پيش بينى كند كه در اين باره انتظار مى رود متوليان امر پيشگام شوند.
وى اظهار كرد: به منظور تضارب آرا و آگاهى بخشى درباره تأثير مخرب 
آفرودسوارى در پوشــش دامنه الوند، دره مرادبيگ، حيدره و تاريك دره 

نشست هايى با مسئوالن اداره كل ورزش و جوانان برگزار شده است.

1- دور جديد انتصابات در استان آغاز شده است. گويا در اين تغييرات 
نيز جابه جايى نيروهاى وزارت كشور بيشتر مدنظر تصميم گيران است. 
گفتنى است به زودى معاون فرماندار يكى از شهرستان ها در دبيرخانه 
شــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان مديريت خود را آغاز 

خواهد كرد.
2- يكى از داوطلبان احتمالى انتخابات رياســت جمهورى، تبليغات 
انتخاباتى را آغاز كرده اســت. گويا عزت ا... ضرغامى به عنوان عضو 
شوراى عالى فضاى مجازى، چندين گفت و گوى تبليغاتى با رسانه ها 
انجام داده اســت. گفتنى اســت ضرغامى در اين گفت وگو  ها چهره 

متفاوت و معترضى از خود به نمايش گذاشته است.
3- مصرف مازوت تنها براى نيروگاه هاى تهران ممنوع شــده است. 
گويا در ساير استان ها مجوز استفاده به صورت روزانه براى نيروگاه ها 
صادر مى شــود. گفتنى اســت اين مجوز را اداره اى با عنوان شيك و 
امروزى محيط زيست و توسعه پايدار! در دفتر فنى استاندارى ها صادر 

مى كند.
4- زمزمه هــاى حــذف ارز 4200 تومانــى كاالهــاى اساســى، 
احتمــال احتــكار ايــن كاالهــا در بــازار را قــوت داده اســت. گويــا 
علــت كمبــود دوبــاره روغــن در بــازار به دليــل مباحــث حــذف ارز 
4200 تومانــى روغــن و برخــى كاالهــا در مجلــس اســت. گفتنــى 
اســت ايــن احتمــال وجــود دارد كــه برخــى روغن هــاى موجــود را 
دپــو كرده انــد كــه درصــورت حــذف ارز 4200 تومانــى و افزايــش 

قيمــت روغــن، روغــن ارزان داشــته باشــند.
5- سرشــمارى خانه به خانه و كاغذى ديگر انجام نخواهد شد. گويا 
قرار اســت در ســال 1405 سرشــمارى به روش ثبتى - مبنا اجرا و 
اطالعات اين نوع از سرشــمارى بدون حضــور آمارگيران و تنها از 
داده هاى ادارى ذخيره شده در دستگاه هاى اجرايى تأمين شود. گفتنى 
اســت در سرشــمارى ســال 1395، حدود 22 ميليون خانوار به 75
پرســش در فرم هاى كاغذى پاسخ دادند و حدود 220 تن كاغذ، برابر 
با ارتفاع قله ســبالن درصورت روى هم انباشته شدن كاغذها، در اين 

سرشمارى استفاده شد.

 كارخانه ها گاز ندارند و مازوت مى سوزانند؛ 
خبرى كه موجب شــد آلودگى هواى اســتان 
همــدان در هفته جــارى عالوه بــر داليل 
حمل و نقل  سوخت وســاز  جمله  از  مختلفى 
عمومى، كمبود ســرانه فضاى سبز، ازدحام 
جمعيت و ... متهم جديدى به نام مازوت را 

هم شناسايى كند.
اما مازوت چيست؟ اين ماده سوختى خطرناك 
و ســمى نوعي نفت كوره اســت كه كيفيت 
پايين و ويسكوزيته بااليي دارد به همين دليل 
در نيروگاه هاي حرارتي و موارد مشــابه از آن 

استفاده مي شود. 
در اروپــا و اياالت متحــده، تركيب مازوت 
شكسته به گازوئيل تبديل مي شود از همين رو 
در گذشــته، مازوت براي گرم كردن خانه ها 
در شــوروري سابق و شرق دور مورد استفاده 
قرار مي گرفت زيــرا آنها تجهيزات الزم براي 
تبديل مازوت به ساير محصوالت پتروشيمي 

را نداشتند. 
اما در ايران اين ســوخت براى تبديل برق به 
نيروگاه ها توسط پااليشگاه فرستاده مى شود و 

نيروگاه مفتح همدان نيز از آن سهم دارد.
ســهمى كه سبب شــده است ســوخت آن 
آســمان همدان تا ساوه را مملو از گوگرد كند 
و هواى اســتان را به شــدت آلوده نشان دهد. 
اين درحالى است كه مســأله آلودگى هوا در 
همــدان تنها ســوخت مازوت نيســت بلكه 
خودروها و اتوبوس هاى فرســوده شهرى در 
آن نقش بسزايى دارند به طورى كه بارها كميته 
اضطــرارى آلودگى هوا به مديريت شــهرى 
دربــاره نحوه عملكرد و سوخت رســانى اين 

اتوبوس ها تذكر داده است.
با اين حال مردم همچنان با اين وضعيت مدارا 
مى كنند به عبارتى مى ســوزند و مى سازند اما 
به نظر مى رسد تا پيش از آنكه مازوت تأثيرات 
منفى خود را به روى ســالمت مردم بگذارد 
و درد قفسه ســينه، مشكالت تنفسي، قرمزي 
چشم و افزايش احتمال بروز بيماري هاي قلبي 
و تنفســي را به همراه داشــته باشد الزم است 

براى آن چاره انديشيده شود.
اين شــرايط درحالى است كه معاون عمرانى 
اســتاندار همدان گفت: استفاده از مازوت در 
قالب برنامــه زمانبندى و بررســى كميت و 
كيفيت آلودگى هوا بايد انجام شود و مدلينگ 

آن از سوى مديريت نيروگاه صورت پذيرد.
از طرفى نيروگاه نيز معتقد اســت اگر سوخت 
نداشته باشد توليد برق در استان با چالش مواجه 

خواهد شد و قطعى برق صورت مى گيرد.
مازوت و آلودگى هايى كه در پى دارد، ســبب 

بسيارى  در  تا  اســت  شده 
از كالنشــهر هايى كــه در 
آنها نيــروگاه وجود دارد با 
مشــكل آلودگى هوا دست 
و پنجه نــرم كنند بر همين 
اساس رئيس سازمان محيط 
زيست كشــور گفته است، 
نيروگاه ها نياز به بازرســى 
دارد اما چون به طور مستقيم 
به آنها ابالغ شــده است كه 
اجازه ورود به نيروگاه ها را 
ندارنــد، نمى توانند نظارتى 

انجام دهند.
اين ادعا پــس از اظهارنظر 
تكذيب  قضاييه  قوه  رئيس 
محيط  همچنــان  اما  شــد 
زيســتى ها معتقدنــد كــه 

موانعى براى ورود جدى آنها در جلوگيرى از 
استفاده مازوت نيروگاه ها وجود دارد.

اين شــرايط درحالى در بســيارى از استان ها 
از جمله همــدان، مركزى، اصفهــان و ديگر 
كالنشهر هاى داراى نيروگاه، درحال رخ دادن 
اســت كه وزير نيرو و وزير نفت در جلسه اى 
كه با عنوان همين موضوع در چند روز گذشته 
داشتند، تنها راه حل ممكن را باال بردن فرهنگ 
اســتفاده از گاز و به عبارتــى صرفه جويى در 
مصــرف اعالم كرده اند كه ســبب مى شــود 
مصــرف كاهش پيــدا كنــد، در نتيجه تأمين 
ســوخت خانوارها كه مهم ترين دغدغه اين 2
وزارتخانه اســت تأمين شود و مازاد آن هم به 

نيروگاه ها فرستاده شود.
كارخانه هــاى  طرفــى  از 
ســيمان و ريخته گــرى و 
در  كه  مختلفــى  صنايــع 
اطراف اســتان وجود دارد 
كه با سوخت هاى خود به 
بحرانى كه نيــروگاه مفتح 
اســتان  هواى  آلودگى  در 
مى زند  دامن  مى كند  ايجاد 
و توجيه خــود را هم نبود 
گاز كافــى مى دانند كه آنها 
را مجبــور به اســتفاده از 

سوخت جايگزين مى كند.
مدير عامل  راستا  همين  در 
گفت:  همدان  گاز  شركت 
كــه  توافقــى  براســاس 
كارخانه ها  با  سال هاســت 
و صنايع اســتان و حتى نيــروگاه مفتح داريم 
در 4 ماه پايانى ســال به دليل افزايش مصرف 
ســوخت گاز خانوار كه به دنبال سردى هواى 
منطقه است توان تأمين گاز مورد نياز صنايع و 

كارخانه ها را نداريم.
عبــدا... فياض به خبرنگار مــا از افزايش 13

درصدى مصرف گاز خانوار خبر داد و افزود: 
دغدغــه و محدوديت اصلى شــركت گاز در 
استان همدان در فصل زمستان تأمين مصارف 
خانگى است به همين دليل تمام توجه به اين 

حوزه و تأمين سوخت مورد نياز آن است.
وى همچنيــن با بيــان اينكه اجــراى طرح 
بخشودگى بهاى گاز خانوارهاى كم  مصرف از 

ابتداى دى ماه، گفت: مشــتركان گاز اين استان 
درصــورت مصرف ماهانه كمتــر از 200 متر 
مكعب، مشمول بخشــودگى كامل بهاى گاز 
شــده و گاز مصرفى اين مشتركان به صورت 
رايــگان و با تخفيف صد درصدى محاســبه 

مى شود.
مشــتركانى كه نسبت به ســال  ها 96 و 97 در 
ماه هاى دى، بهمن و اسفند ده درصد كمتر گاز 
استفاده كنند از تخفيف 15 درصدى برخوردار 
خواهند شــد و همچنين مشتركانى كه در اين 
مدت 15 درصد بيشتر مصرف داشته باشند گاز 

آنان 15 درصد گران تر محاسبه خواهد شد.
وى با بيان اينكه هرساله با آغاز پديده وارونگى 
آلودگى هــوا در همدان باال مــى رود، گفت: 
راه حل ها براى مشــكل ســوختى مازوت در 
دسترس است اما به آن توجه چندانى نمى شود، 
بر همين اساس با الگو قرار دادن قوانين هواى 
پاك توســط نيروگاه و كارخانه هاى توليدى و 
صنعتى اســتان به راحتى مى توان در مقابله با 
آلودگى هواى اســتان در فصل زمستان اقدام 

كرد.
متأسفانه درحال حاضر نه تنها مردم استان همدان 
در معرض آلودگى جدى هوا قرار دارند بلكه 
شيوع كرونا كه تأثير مستقيم بر دستگاه تنفس 
دارد ســبب شــده تا مازوت، وارونگى دما و 
كوويد-19 اين روزها 3 رأس مثلث بيمارى و 
مرگ را در همدان تشكيل دهند و روستاهاى 
فيض آباد و نگارخاتون فامنين كه در مجاورت 
نيروگاه مفتح هســتند از نقاط پرخطر و آلوده 

استان به شمار روند.

 مســئول كميته اجرايى طرح شهيد حاج 
قاسم سليمانى در استان همدان مدعى است 
155 تيم نظارتى همزمان با اجراى اين طرح 
و پايش 8 هــزار و 856 واحد صنفى، اماكن 
عمومــى و خصوصى، 815 مــورد اخطاريه 

صادر و 103 واحد متخلف را پلمب كردند.
حميــد بهرامى خو در گفت وگو با ايرنا اظهار 
كــرد: نزديك به يكســال اســتان همدان و 
كشورمان درگير ويروس كرونا بوده و در اين 
مدت شاهد اُفت و خيزهايى در ميزان شيوع 

اين ويروس بوده ايم.
رئيس بســيج جامعه پزشــكى استان همدان 
افزود: با وجود اجــراى برنامه و طرح هايى 
براى كنترل اين بيمارى طرح جديدى مزين 
به نام شــهيد حاج قاسم ســليمانى با هدف 
مديريت و كنترل اپيدمى كرونا به اجرا درآمد.
بهرامى خــو بيان كــرد: مديريــت و كنترل 

كوويــد-19 در اين طرح به شــيوه محله و 
خانواده محور همچنيــن مبتنى بر برنامه «هر 
خانواده يك پايگاه ســالمت» آغاز شــد كه 
محوريــت آن وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــكى و نهادهاى همكار بسيج، 
هــالل احمــر و مجموعه هــاى دولتــى و 

غيردولتى هستند.
وى گفت: هدف از اجراى اين طرح مديريت 
و قطــع زنجيره كرونا بــا بهره گيرى از توان 
بين بخشى،  هماهنگى  مردمى،  مشــاركت  و 
بهره گيرى از نيروهاى بسيج و داوطلب است 
و در اين راســتا اتاق فكرها در مركز استان، 

شهرستان ها و محله ها تشكيل شد.
مسئول كميته اجرايى طرح شهيد حاج قاسم 
سليمانى بيان كرد: 3 گروه شامل تيم مراقبتى، 
حمايتــى و نظارتى در اين طرح مشــاركت 
دارند و تيم هاى مراقبتى متشكل از نيروهاى 

خانه بهداشت، هالل احمر و بسيج، محله به 
محله با مراجعه حضورى به در منزل يا تماس 

تلفنى اقدام به بيماريابى مى كنند.
رئيس بســيج جامعه پزشــكى استان همدان 
گفــت: 607 تيم مراقبتى در اســتان همدان 
تشكيل شــده است كه 103 هزار و 674 نفر 
را در قالب 26 هزار و 538 خانوار رهگيرى 

كردند.
بهرامى خو ادامــه داد: در عين حال 50 تيم 
مراقبت در منزل شــامل پزشــك و پرستار 
تشكيل شده و درحال حاضر با شناسايى 33 
بيمار مبتال به ويروس كرونا مراقبت از آنها 
در منزل، تجويز بيمار و فرايند و چگونگى 
ايزوله و جداسازى بيمار از خانواده با دستور 

پرشك صورت مى گيرد.
وى بيــان كــرد: البتــه نقاهتگاه هايــى در 
شهرستان هاى همدان براى پذيرش مبتاليان 

بــه كرونا كه امــكان ايزوله و جداســازى 
برايشــان در خانواده مهيا نيســت پيش بينى 
شــده كه تاكنون نيازى به اســتفاده از آنها 

نشده است.
رئيس بسيج جامعه پزشكى استان همدان با 
بيان اينكه 411 تيم حمايتى هم تشكيل شده 
است، اظهار كرد: برخى از مبتاليان به كرونا 
سرپرست و نان آور خانواده بوده و با توجه 
به ضــرورت قرنطينه و حضــور نيافتن در 
اماكن عمومى به منظور جلوگيرى به شــيوع 
بيمارى، توان تأميــن مايحتاج روزمره خود 

را ندارند.
بهرامى خــو افــزود: هــزار و 664 نيرو در 
تيم هاى حمايتى به كمك رســانى به بيماران 
نيازمنــد اقدام كرده و تاكنون 2 هزار و 446 
بسته معيشتى بين بيماران كرونايى اين استان 

توزيع كرده اند.

زلزله 3/4 ريشترى 
نهاوند را لرزاند
 شهرستان نهاوند از زلزله خيز ترين نقاط 
استان همدان است كه بر روى 4 گسل زلزله 

قرار دارد.
صبح روز سه شنبه لرزه 3 ريشترى از سمت 

فيروزان اين شهر را لرزاند.
ــگارى اســتان  ــز شــبكه لرزه ن  مســئول مرك
6:28 ســاعت  زلزلــه  گفــت:  همــدان 

ــروزان  ــه في ــاه در منطق ــنبه 16 دى م سه ش

شهرســتان نهاونــد رخ داده اســت.
عزت ا... تيمورى با بيان اينكه بزرگى اين زلزله 
3/4 ريشتر و در عمق ده كيلومترى زمين بوده 
است، تصريح كرد: اين رِنج زلزله را هميشه 
در اين منطقه داريم و خطرناك نيست و فقط 

به صورت جزئى احساس مى شود.
مسئول مركز شبكه لرزه نگارى استان همدان 
با بيــان اينكه ايــن زلزله ناشــى از فعاليت 
لرزه خيزى گســل نهاوند كه مهم ترين گسل 
در منطقه ما است، رخ داده، خاطرنشان كرد: 
وقوع زمين لرزه هايى با اين اندازه خوب است 
و معموالً به تخليه انرژى زمين كمك مى كند.

رئيس جمعيت هالل احمر نهاوند نيز گفت: 
در پى وقوع زلزله در شهرســتان با مركزيت 
شهر فيروزان و با بررســى منطقه با ارتباط 
تلفنى با چند تن از دهياران خوشــبختانه تا 
ايــن لحظه گزارش خاصى دريافت نشــده 

است.
بنا به گزارش مؤسســه ژئوفيزيك دانشــگاه 
تهران، كانون ايــن زلزله در موقعيت 34/37
درجه شــمالى و 48/19 درجه شــرقى در 7

كيلومترى شــهر فيروزان(شهرستان نهاوند) 
و 15 كيلومترى روســتاى فرسفج(شهرستان 

تويسركان) استان همدان ثبت شده است.

103 واحد متخلف در استان پلمب شد

مردم  نه تنها  درحال حاضر 
معرض  در  همدان  استان 
آلودگى جدى هوا قرار دارند 
بلكه شيوع كرونا كه تأثير 
مستقيم بر دستگاه تنفس 
دارد سبب شده تا مازوت، 
كوويد-19  و  دما  وارونگى 
اين روزهــا 3 رأس مثلث 
بيمارى و مرگ را در همدان 

تشكيل دهند
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نصب غيراصولى بخارى
 پسر 10 ساله را به كام مرگ كشاند

 مديركل پزشكى قانونى استان همدان گفت: گاز مونوكسيد كربن موجب 
خفگى و مرگ پسر ده ساله در روستاى كهنوش شهرستان تويسركان شد.

آرتين كمالى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اين پسر ده ساله به همراه مادر و 
خواهر خود در منزل مسكونى دچار مسموميت با گاز مونواكسيد كربن شدند 

كه ناشى از نصب غيراصولى بخارى بوده است.
وى بــا بيــان اينكه مــادر و خواهر فقط دچار مســموميت شــده بودند و 

درحال حاضر حالشان خوب است اما متأسفانه پسر خانواده جان باخت، مطرح 
كرد: 5 شهروند اين استان در 9 ماهه امسال بر اثر گازگرفتگى جان خود را از 
دست دادند، بنابراين شهروندان بايد هنگام استفاده از وسايل گرمايشى براى 
گرم نگهداشــتن فضاى درون خانه و محل فعاليت نكات ايمنى را در نصب و 

به كارگيرى وسايل گرمايشى رعايت كنند. 
مديركل پزشكى قانونى استان همدان خواستار افزايش توجه به نكات ايمنى 
به ويژه در فصل سرما شد و خاطرنشــان كرد: چندى پيش 2 برادر نهاوندى 
و مردى ميانســال در شهرستان اسدآباد نيز بر اثر مسموميت جان خود را از 

دست داد.

وى با بيان اينكه شهروندان هنگام استفاده از وسايل گرمازا بايد به سالم بودن 
و استفاده صحيح از وسايل گرمايشى و باز بودن مسير خروجى گاز مونوكسيد 
كربن توجه داشته باشند، مطرح كرد: استفاده از آبگرمكن يا بخارى هاى داراى 
نقص فنى، بدون دودكش يا داراى دودكش بدون عملكرد مناســب در منزل، 

بيشترين موارد ابتال به مسموميت را تشكيل مى دهند.
كمالى ســردرد و ســرگيجه، تهوع و اســتفراغ و درد شكمى و سپس حالت 
بى هوشــى، تشــنج و اغماء، ســفتى عضالت، افزايش تعداد تنفس، كاهش 
فشــارخون و تنگى مردمك ها را از عالئم مســموميت با گاز مونوكسيدكربن 

برشمرد و شدت اين عالئم در بيماران قلبى بيشتر دانست.

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

         https://www.isna.ir/service/province/hamedan
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دام هاى گرسنه و دامداران سرگردان!

 وارد تعاونى دامداران مى شوم، بيش از 30 نفر در صف ايستاده اند 
و هــر كدام دفترچه اى به دســت گرفته و از ايــن پنجره به پنجره 
كنارى سرك مى كشند تا شايد كسى مرهمى بر زخم هايشان بگذارد. 
پيرمــردى را مى بينــم كه چين و چروك هــاى صورتش حكايت از 
زخم هاى روزگار بر تن نحيف و خسته اش دارد. جلوتر مى رود، بين او 

و متصدى چند كلمه اى رد و بدل مى شود و بعد پيرمرد بازمى گردد.
جلو مى روم و سعى مى كنم سر حرف را باز كنم. دفترچه اش را نشانم 
مى دهد و مى گويد: ببين دريغ از يك كيلو جو كه اينجا نوشته باشد، 
سر و تهش را جمع كنى 4 كيسه سبوس است كه به يك هفته دام 
هم نمى رســد، پس از آن بايد علوفه گاوهايم را از بازار آزاد با 3 برابر 
قيمت تهيه كنم. فايده اى ندارد، اين طور پيش برود مجبورم دام ها را 

زير قيمت بفروشم.
يكى ديگر از دامداران با داشــتن 8 رأس گاو به انتشــار خبر تأمين 
علوفه هاى دامى از اخبار سراسرى تلويزيون اشاره مى كند و مى گويد: 
با وجود اعالم مســئوالن مبنى بر تأمين علوفه مورد نياز دام ها، 3 ماه 
اســت كه هيچ علوفه اى دريافت نكرده ايم و تنها چيزى كه عايد ما 
شده، 5 كيلوگرم سبوس گندم به ازاى هر رأس دام به صورت ماهيانه 
است كه اين ميزان كفاف 2 روز دام هاى ما را هم نمى دهد و 28 روز 

ديگر از ماه را بايد براى تأمين نهاده هاى دامى، اسير بازار آزاد شويم.
تاجوك در گفت وگو با ايسنا، ادامه مى دهد: شير را كيلويى 2 هزار و 
700 تا 3 هزار تومان از ما مى خرند درحالى كه ما زير بار تأمين ذرت 
كيلويى 5 هزار تومان، جو 4 هزار و 500 تومان، سويا كيلويى 15 هزار 
تومان و يونجه كيلويى 5 هزار تومان له شديم. ثابت نگه داشتن قيمت 
شير و قطع كردن دست دالالن مى تواند از راهكارهاى حل نابسامانى 

بازار نهاده هاى دامى باشد.
 افزايش افسارگســيخته نهاده ها كمــر دامداران را 

شكسته
مردي حدوداً 50 ســاله عالوه بر دامدارى به كشــاورزى نيز مشغول 
اســت، مى گويد: بهترين گندمم را سر زمين كيلويى 2 هزار و 500
تومان از من خريدند و حاال بايد همان را كيلويى 5 هزار تومان بخرم 
و يا جويى را كه سر زمين كيلويى هزار و 800 تومان از من خريدند 

اكنون بايد كيلويى 4 هزار و 500 تومان بخرم.
بــه گفته او، تعيين قيمت خريد تضمينى گنــدم به بيش از 4 هزار 
و 500 تومان توســط كارشناســان وزارت جهادكشــاورزى و بنياد 
گندم كاران كه قرار بوده از ســال آينده اجرايى شــود، سبب افزايش 
قيمت افسارگسيخته سبوس گندم شده و كشاورزى كه گندم خود 
را پيش از تعيين اين قيمت كمتر از 2 هزار و 500 تومان به ازاى هر 
كيلوگرم فروخته حاال بايد سبوس گندم را با قيمتى بيش از 2 برابر 

براى دام هاى خود خريدارى و تأمين كند.
 دامدار جهادگر است كه توانسته با اين شرايط 

هنوز هم سرپا بايستد
دختر جوانى را مى بينم كه حدوداً 30 ســال سن دارد، او با وانتش وارد 
محوطه تعاونى مى شــود. به طرف او مى روم، دخترى كه رفت وآمدهاى 
بى حاصل، برق چشمان پر از شور و پشتكار جوانى اش را با خود برده است.

او كــه به تنهايى و با تحمل مشــقت هاى فراوان چند ساليســت به 
كار دامدارى مشــغول اســت، يك تنه حريف تمام باال و پايين ها و 
ســختى هاى اين حرفه شده اســت. او مى گويد: نهاده هايى كه براى 
تأمين آن، مجبور به طى مسافت چندين كيلومتر راه با وانت هستم، 

كفاف دام هايم را نمى دهد.
به عقيده يكى ديگر از دامداران، دامدار جهادگر اســت كه توانسته با 
اين شرايط هنوز هم سرپا بايستد. به گفته او كارى از دست دامدار بر 
نمى آيد و تنها بايد نظاره گر نابودى دسترنج سال هاى جوانى اش باشد.

در ادامه به سراغ رئيس هيأت مديره اين تعاونى رفتيم. به گفته مهدى 
خرسند، اين شركت تعاونى ماهيانه بيش از هزار تن نهاده دامى شامل 
سبوس، جو، ذرت، سويا و تفاله چغندرقند را تأمين و در بين 6 هزار 

عضو فعال خود توزيع مى كند.
او مطــرح مى كنــد: يكى از داليل كمبــود نهاده ها در بــازار توليد 
كنسانتره هاى دامى است كه تاكنون به دست ما نرسيده و اين خود 
ســبب نارضايتى مردم شده است، عالوه بر اين ورود اين كنسانتره ها 
قدرت انتخاب را از دامدار گرفته زيرا پيش از اين دامدار خود نهاده ها 
را تركيب مى كرد و به هر كدام از دام هايش متناسب با نياز دام، علوفه 

مى داد كه حاال اين كار ممكن نيست.
 كنسانتره هاى دامى به پايه دامپرورى كشور

 آسيب مى زند
خرســند ادامه مى دهد: ورود اين كنســانتره ها با پروتئين موجود 
در آن، جوابگــوى يك گاو 20 كيلويى هم نيســت چه برســد به 
گاوهايى كه طى چندين سال با كمك اصالح نژاد جهادكشاورزى 
به توليد بيش از 30 ليتر شــير به صورت روزانه رســيدند. پس به 
نظر مى رسد ورود اين كنسانتره ها، به پايه دامپرورى كشور آسيب 
خواهد زد. با ورود كنســانتره هاى دامى ميزان شير توليدى از اين 
گاوها به 2 تا 3 تن كاهش مى يابد و به دنبال آن توليد گوشت نيز 

كاهش خواهد يافت.

رزن ظرفيت هاى خوبى براى اجراى 
طرح توسعه مشاغل خانگى دارد

 فرماندار شهرستان رزن اعالم كرد: پيش بينى مى كنيم طرح توسعه 
مشــاغل خانگى در شهرستان رزن به دليل اينكه ظرفيت هاى خوبى در 

راستاى اجراى اين طرح دارد، به طور كامل اجرا شود.
ســيدرضا ســالمتى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه طرح ملى 
توســعه مشــاغل خانگى در 3 فاز مختلف در اين شهرســتان اجرا 
مى شــود، افزود: فاز يكم نيازســنجى، فاز دوم آموزش و فاز ســوم 

اتصال به بازار كار است.
وى با بيان اينكه در فاز نخست از 2 هزار و صد نفر سهميه در كل استان 
همدان 300 نفر به شهرســتان رزن اختصاص داده شــده است، اظهار 
كرد: هم اكنون اين طرح در ده رشــته درحال اجراست و در فاز دوم به 

رشته هاى پيش بينى شده آموزش داده مى شود.
فرماندار شهرســتان رزن خاطرنشان كرد: در فاز سوم كه مهم ترين فاز 
اســت، مشاغل به بازار كار اتصال داده مى شوند و افراد در شغل خانگى 
كه هســتند، بازار فروش پيدا مى كنند و صنايع دستى خود را به فروش 

مى رسانند.
وى يادآور شد: در اين طرح متقاضيان مى توانند در رشته هاى قاليبافى، 
خياطى، ميناكارى، ويراســتارى، بافنده تابلو فرش، انيماتورى و برنامه 

نويسى، ويرايشگر متون و مترجم ثبت نام كنند.
وى بــا بيان اينكه در شهرســتان رزن ظرفيت هاى خوبى در راســتاى 
اجــراى اين طرح وجود دارد كه پيش بينــى مى كنيم اين طرح به طور 
كامل در شهرستان اجرا شود، گفت: ثبت نام به 2 صورت ازطريق سامانه

و به صورت حضورى و مراجعه به جهاددانشــگاهى  www.inhb.ir
استان همدان انجام مى شود

 ســاليان دراز همدان بــه قطب يخى براى 
ســرمايه گذاران معــروف بــود، به طورى كــه 
سرمايه داران همدانى و حتى غيربومى رغبتى 
به ســرمايه گذارى در اين شــهر نداشتند اما 
در ســال هاى اخير اقبال ســرمايه داران براى 
ســرمايه گذارى در اين شهر بيشــتر شد و به 
قول مســئوالن يخ ســرمايه گذارى در همدان 

شكسته شد.
بروكراســى ادارى و وجود تفكرات خاص در بين 
برخى همدانى ها باعث شده برخى سرمايه داران 
عطاى ســرمايه گذارى در همــدان را به لقايش 
ببخشند و سرمايه خود را در شهرى ديگر هزينه 
كنند، وجود پروژه هاى نيمه تمامى كه سال هاست 
توســط سرمايه گذار رها شــده نمونه عينى اين 
فرارهاســت كه مى توان در جزيره اى كه قرار بود 

شادى بيافريند، مشاهده كرد.
كالنشهرهايى مثل تهران، اصفهان، شيراز و مشهد 
سال هاســت راه جذب توريست را در كنار حفظ 
آثار تاريخى و بافت سنتى خود ياد گرفته اند اما 
همدان همچنان از قافله عقب مانده و تنها جاذبه 
گردشگرى اين شهر به چند بنا و اثر تاريخى ختم 
مى شود اين درحاليست كه يكى از راه هاى جذب 
و نگه داشتن توريست ايجاد جاذبه هاى تفريحى 

در كنار جاذبه ها تاريخى است. 
«اســكاى مال» پروژه اى اســت كه به تازگى در 
همدان كليد خورده و قرار اســت در راســتاى 
اشتغالزايى و جذب توريست نقش بسزايى داشته 
باشــد. اين پروژه در مساحت 90 هزار مترى در 
پيچ زندان(محل زندان ســابق همدان) با هدف 
ســاخت مالى با تلفيق 8 عملكرد از جمله بازار، 
هتل، مركز تفريحى، سالن ورزشى، استخر، بازار 
غذا و رســتوران و پرديس سينمايى آغاز به كار 

كرده است.
 مطالعات تأثيرات ساخت

 «اسكاى مال» بر شهر همدان انجام شود
رئيس كميسيون معمارى و شهرسازى شوراى 
شهر همدان نيز در گفت وگو با ايسنا، با تأكيد 
بر اينكه پروژه اســكاى مال در طرح تفصيلى 
فضاى كاربرى ادارى داشته است، مطرح كرد: 
اين محل در كميســيون ماده 5 مصوبه تغيير 
كاربرى به شكل تجارى و كاربرى هاى مختلف 
از جمله هتل، استخر، مجموعه سينما و فضاى 
فرهنگى را گرفته اســت. نرگس نــورا... زاده با 
بيان اينكــه غالباً مواردى كــه تغيير كاربرى 
مى گيــرد بايد توجيهــات فنــى و اقتصادى 
داشته باشد، گفت: ارزيابى تأثيرات اقتصادى، 
اجتماعى و زيست محيطى بايد سنجيده شود 
كه ببينم مشــكالتى ايجاد مى شــود يا خير؟ 
به طورى كه در پروژه هــاى بزرگى كه تأثيرات 
منطقه اى دارد، الزم اســت اين بررســى ها و 

مطالعات شكل بگيرد.
 پروژه تمام مراحل قانونى را 

طى كرده است
اين عضو شــوراى شهر همدان با بيان اينكه اين 
پروژه تمــام مراحل قانونى را طى كرده اســت، 
يادآور شــد: برخى مى گويند اين پروژه مشكل 
قانونى دارد اما بنده مى گويم نه اتفاقا «اســكاى 
مال» تمام مراحل قانونى را طى كرده اســت اما 
به لحاظ اينكه بعدها براى شــهر ايجاد مشــكل 

مى كند يا خير، نقطه ابهام دارد.
 «مال »ها به اقتصاد غيرمولد

كمك مى كند
اين عضو شوراى شهر با اشاره به اينكه فضاهاى 
اين چنينى به اقتصاد غيرمولد كمك مى كنند كه 
معامالت و دالل بــازى جزئى از اقتصاد غيرمولد 
است، تأكيد كرد: خيلى ها مى گويند اين پروژه ها 
گردش مالى ايجاد مى كنــد درحالى كه گردش 
مالى رونق اقتصــادى ايجاد نمى كند بلكه آنچه 
باعث رونق اقتصادى خواهد شــد، اقتصاد مولد 
است.وى درباره اشتغالزايى پروژه اسكاى مال در 
همدان، افزود: گفته مى شود كه اين گونه پروژه ها 
اشتغال ايجاد مى كند اما بايد بررسى كنيم كه آيا 
اشتغال مولد ايجاد مى كند و به توسعه اقتصادى 
درســت و در جهت توانمندى مردم شهر كمك 

مى كند يا فقط اقتصاد غيرمولد ايجاد مى كند؟

پاســخگوى   5 ماده  كميســيون   
انتقادات محل «اسكاى مال» باشد

عضو شوراى شــهر همدان با بيان اينكه مرجع 
مجوزهايى كه براى ساخت «اسكاى مال» صادر 
شــده كميسيون ماده 5 اســت، گفت: مصوبات 
كمســيون ماده 5 در شــوراى عالى معمارى و 
شهرسازى به تصويب مى رسد بنابراين اگر نقدى 
به اين پروژه وجــود دارد كه نبايد در اين مكان 
ساخته شــود، بايد از كميسيون ماده 5 پرسش 

شود و اين كميسيون بايد پاسخ دهد.
على رحيمى فر در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به 
اينكه پروژه اسكاى مال بايد از چند جنبه بررسى 
شود، اظهار كرد: يكى از انتقاداتى كه به «اسكاى 
مال» وارد شــده اين اســت كه چــرا در مكان 
فعلى(پيچ زندان) ساخته شــده و بايد در نقطه  

ديگرى ساخته شود.
رحيمى فر خاطرنشان كرد: ساخت پروژه اى مانند 
اســكاى مال قطعاً در ترافيك تأثيرگذار است و 
بايد ديد اين معضل ترافيكى را به چه راهكارهايى 

مى توان حل كرد؟ كه بايد پيش بينى شود.
اين عضو شورا درباره تخفيفات پروانه اين پروژه 
گفت: تخفيفات اين عوارض فقط مربوط به اين 
پروژه نيســت بلكه براى پروژه هايى كه مساحت 
بااليى داشتند، شوراى شهر تخفيف درنظر گرفته 

كه اين تصميم جمعى است.
 ابراز گاليه از حاشيه سازى 

 براى «اسكاى مال» 
مدير پروژه اســكاى مال نيز بــا اظهار گاليه از 
حاشيه ســازى هاى منتقدان پروژه اسكاى مال، 
گفت: جاى تأسف دارد وقتى مصوبه اى در شوراى 
شــهر رأى مى آورد دوســتان به جاى حمايت از 
جذب ســرمايه گذارى، ايجاد تغيير و تحول در 
ســليقه هاى مردم و ايجاد فرصت بــراى اوقات 
فراغت تعداد اندكى ســاز مخالفت سر مى دهند 
درحالى كه كميســيون ماده 5 كه متشــكل از 
مديريت ارشــد اســتان و اداره كل مســكن و 
شهرسازى است، با موضوع موافقت كردند و تغيير 

كاربرى انجام شده است.
كريم ملكى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: زمين 
«اســكاى مال» متعلق به شركت مخابرات ايران 
است كه در ســال 96-95 تصميم به مشاركت 
با بخــش خصوصى گرفت كه به ســرمايه گذار 
پيشــنهاد داده و درنهايت طرح فعلى اين پروژه 
پذيرفته شــد و تمام مراحل قانونى براى انعقاد 

قرارداد انجام شده است.
وى خاطرنشــان كــرد: ســاخت اين پــروژه با 
كاربرى هاى اقامتى، فرهنگى شــامل 6 ســالن 
سينما و يك سالن چندمنظوره با ظرفيت هزار و 
300 صندلى و ايجاد پرديس سينمايى، تجارى، 
ورزشى شامل استخرهاى مجزاى همزمان زنانه 
و مردانه و ســالن هاى ورزشى ديگر و خدماتى و 
ظرفيت 1152 باب پاركينگ طراحى شده است.

 «اســكاى مال» تمام مراحل قانون 
تغيير كاربرى را طى كرده

وى بــا بيان اينكــه در طراحى پــروژه فقط به 
بازگشــت ســرمايه فكر نكرده ايم، يادآور شــد: 
اعتقاد داريم يك پروژه موفق و پويا زمانى اتفاق 
مى افتد كه صرفاً به ســاخت يك مركز تجارى 
فكر نكنيم زيرا اگر بخواهيم به ساخت يك مركز 
تجارى صرف فكر كنيــم، 5 يا 6 رقيب خوب و 
ســابقه دار در همدان فعاليت مى كنند، با توجه 
تجميع عملكردى در طراحى پروژه عملكردهاى 
هتل و مجموعه فرهنگى پرديس ســينمايى و 

مجموعه هاى ورزشى در اين پروژه عمًال غيرقابل 
فروش بوده و فقط به علت رفاه حال شــهروندان 
و تجميــع عملكــرد در طراحى پروژه ســاخته 

مى شوند.
ملكى درباره انتقاداتى كه به جانمايى «اســكاى 
مال» وارد شــده اســت، تأكيد كرد: ما به عنوان 
بخــش خصوصى به اين پروژه دعوت شــديم و 
در انتخاب محل پروژه مختار نبوده ايم. اين توقع 
و انتظار كه شــهر همدان توسعه پيدا كند و در 
يك نقطه متمركز نشود، بجاست اما حاكميت و 
مديريت شهرى و متوليان شهر بايد انگيزه هاى 
الزم را براى بخــش خصوصى در مناطق كمتر 
توسعه يافته ايجاد كنند نه بخش خصوصى زيرا 

بخش خصوصى متولى شهرسازى نيست.
 هنوز گودبردارى در «اســكاى مال» 

انجام نشده است
وى با اشــاره به اينكه گفته مى شود بدون پروانه 
گودبردارى انجام شده است، خاطرنشان كرد: اين 

زمين با يك زمين 200 مترى فرق دارد كه اين 
تفاوت را افراد متخصص فهميده اند ضمن اينكه 
هنوز گودبردارى صورت نگرفته و ده درصدى كه 
اعالم شــده عميق گودبردارى نبوده بلكه خاك 

نخاله رويه برداشته شده است.
مدير پروژه اســكاى مال يادآور شد: از 30 هزار 
مترمكعب مجوز گودبردارى داده شــده اســت، 
تاكنون حدود 26 هزار مترمكعب برداشت شده 
و به تازگى 4 هزار مترمكعب ديگر مجوز داده شده 

تا آزمايشات ژئوتكنيكى تكميلى انجام شود.
مال»  «اســكاى  ترافيكى  مطالعات   

تحويل داده شده است
وى با بيان اينكه فصل يك و 2 مطالعات ترافيكى 
به صورت رسمى به معاون عمرانى استاندار همدان 
تحويل داده شده است، گفت: مطالعات پيوست 
فرهنگى پروژه اسكاى مال نيز يك ماه گذشته به 

شوراى شهر داده شده است.
ملكى در پايان خاطرنشان كرد: درباره هتل اين 
مجموعــه نيز آمادگى داريــم چنانچه مديريت 
دانشــگاه علوم پزشكى اســتان صالح بدانند در 
زمينه ايجاد هتل توريســت سالمت با توجه به 
ظرفيت هاى باالى پزشكان همدان وارد مذاكره 

شويم.
با تمام اين تفاســير به نظر مى رسد شايد اگر 
همدان در ســال هاى گذشــته در كنار توجه 
بــه جاذبه هاى طبيعــى و تاريخى، جاذبه هاى 
مال ها  تفريحــى،  مراكــز  مانند  گردشــگرى 
و پارك هــاى آبــى را ايجــاد مى كــرد امروز 
مى توانســت اشــتغال جوانان خود را از طريق 

گردشگرى و نه صنعتى شدن تأمين كند.

حاشيه سازى براى 1200 ميليارد دالر سرمايه گذارى

چرا همدانى ها با «مال» سازى مقابله مى كنند؟

همدان پیام در کنار شامست!
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خبـر

بــه  رســيدن  بــراى   
بايد  ايدئولــوژى  اهداف 
انجام  مؤثــرى  اقــدام 
اظهارنظر هاى  بــا  تا  داد 
به  بهانه  غيرديپلماتيــك 
نشود.  داده  دشمن  دست 
راهبرد هايى  و  اقدامــات 
همچــون اقدامات رئيس 
دولت بهار به غير از بهانه 
دادن به دســت دشمن و 
كشور  كشــيدن  انزوا  به 
نتيجــه اى در برنخواهــد 

داشت

سياستسياست
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بهارستان

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

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

آگهى اصالحى
آگهى مندرج در روزنامه هاى كيمياى وطن به شــماره هاى 1442 مورخه 1399/10/10 و 
همدان پيام به شماره هاى 3925 مورخه 1399/09/25 و مورخه 1399/10/10 ششدانگ 
يكباب خانه به مســاحت 102/06 متر مربع پالك 10438 فرعى از 175- اصلى واقع در 

حومه دو صحيح مى باشد. (م الف 1421)
موسى حنيفه -  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك همدان
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واكنش ها به آغاز غنى سازى 20 در صدى ايران
در هر ساعت 17 تا 20 گرم غنى سازى

 20 درصدى انجام مى شود
 پس از اعالم ســخنگوى دولت درباره آغاز غنى سازى 20 درصدى 
اورانيوم در فردو، ساعاتى بعد اين خبر به تأييد آژانس بين المللى نيز رسيد 

و از همان ساعات ابتدايى واكنش ها آغاز شد. 
اسپوتنيك در گزارشى نوشــت كه اتحاديه اروپايى مدعى شده كه اقدام 

ايران انحراف قابل مالحظه اى از توافق هسته اى است.
در واكنش به بيانيه اتحاديه اروپا ميخائيل اوليانوف نماينده دائم روسيه در 
سازمان هاى بين المللى، گفت: ما از انحراف بيشتر تهران از تعهداتش در 
برجام ذوق زده نيســتيم، اما اين مسأله اى نيست كه بر سر آن مبالغه شود. 
برنامه هســته اى [ايران] همچنان شفاف و قابل راستى آزمايى است. بايد 
روى روش هاى الزم براى بازگشــت به اجراى توافق هســته اى متمركز 
شــويم. بامداد روزگذشــته خبرگزارى رويترز به نقل از يك سخنگوى 
وزارت خارجه آمريكا كه خواســته بود نامش فاش نشود، نوشت: اقدام 
ايران در غنى ســازى اورانيوم به 20 درصد در فردو، تالشــى آشكار در 
راســتاى تشديد كمپين باج خواهى هسته اى اين كشور است. اين تالش 
همچنان به شكســت خواهد انجاميد. فــارس به نقل از يك خبرگزارى 
آمريكايى نوشت، روزگذشته كاتسونُبو كاتو سخنگو و دبير كابينه ژاپن از 
افزايش غنى سازى اورانيوم توسط ايران به سطح 20 درصد ابراز نگرانى 
كرد. همچنين روز گذشــته هوا چونينگ سخنگوى وزارت امور خارجه 
چين در جمع خبرنگاران گفت كه تمامــى طرف ها بايد از اقداماتى كه 

موجب تشديد تنش ها مى شوند، خوددارى كنند.
رئيس سازمان انرژى اتمى روزگذشــته در حاشيه مراسم چهلمين روز 
شهادت محسن فخرى زاده گفت كه فعاليت هاى سازمان انرژى اتمى روبه 
گسترش است و هيچ بخشى از فعاليت ها تعطيل يا راكد نشده است. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، على اكبر صالحى افزود: رئيس جمهور 
هم دستور تأمين بخشى از نيازهاى مالى قانون را در سال 99 و غنى سازى 
20 درصد را دادند و 20 درصد را پس از طى كردن تشــريفات آژانس، 
به لحاظ فنى در مدت 24 ساعت توانستيم راه بيندازيم و ساعتى 17 تا 20

گرم غنى سازى 20 درصدى مى شود و اكنون توليد و پايدار شده است.

مجلس از طراحان نرم افزار در زمينه 
افزايش راندمان انرژى حمايت مى كند

 مجلس از فعاالنى كه نرم افزارى را براى كشــور طراحى كنند تا 
از منابع انرژى كمتر اســتفاده شود، راندمان را باال ببرد و بيشتر سود 

ببريم، حمايت مى كند.
به گزارش ايرنا، دبير كميســيون انرژى مجلس شــوراى اســالمى 
روزگذشته در مراسم استارتاپى صندوق نوآورى و شكوفايى گفت: 
با بررسى صورت گرفته مشخص شده است كه يك فكر نرم افزارى 

بايد در حل مسأله هاى خودرو، آب و گاز كشور ورود كند.
هادى بيگى نژاد با اشــاره به فناورى به كار رفته در ســاخت دستگاه 
دوچرخه و خروجى آن، افزود: براساس بررسى هاى انجام شده، در 
كشــور به فكر احتياج داريم، نه پول! فكرى كه دوچرخه را طراحى 
كرده و محصولى ارزشــمند ارائه كرده است. در كشور به اين فكرها 

نياز داريم.
نماينده مردم مالير در مجلس بيان كرد: براساس برآوردهاى نهادها 
ودستگاه هاى مرتبط در داخل كشــور، چيزى حدود 20 ميليون تُن 
انــواع گاز از LPG و ... مصرف مى شــود، اگر ايــن مقدار گاز به 
سمت جمع آورى و فروش فرآورده هاى آن برود، درآمدزايى خوبى 
براى كشــور خواهد داشــت؛ ولى اينكه چرا اين گازها را در كشور 
مى سوزانيم و استفاده اقتصادى از آن نمى بريم، به اين دليل است كه 

فكرى به دنبال اين امر نيست.
وى با اشــاره به تفكر ارزشمندى كه پشــت طراحى دوچرخه قرار 
دارد، گفت: ما مسئوالن حتى نمايندگان مجلس مى توانيم بهره بردارى 

بيشترى در كشور انجام دهيم.
عضــو هيأت رئيســه كميســيون انــرژى مجلــس در ادامه گفت: 
سال هاست بحث گاز و فلز و اســتفاده حداكثرى به لحاظ اقتصادى 
از آنها را در كشــور مطرح مى كنند، اما تاكنون چيزى عملياتى نشده 
است. درحال حاضر قانونى در مجلس شوراى اسالمى طراحى شده 
كــه  برپايه آن قرار اســت بخش خصوصــى كار جمع آورى گازها 
و ارزش دهــى به آنها و فروش را انجام دهــد، اما بايد اجازه دهيم 
بخش خصوصى از محصول به دست آمده نهايى خود برداشت كند. 

درحال حاضر اين طرح براى بررسى در كميسيون تلفيق قرار دارد.
بيگى نژاد بيان كرد: با بررســى بودجه كشور مشخص شده است كه 
در بحث گاز پول هاى بسيارى هزينه مى شود اما هدررفت آنها بسيار 
زياد اســت. بنابراين يك فكر نرم افزارى بايد در حل مسأله خودرو، 

آب و گاز كشور ورود كند.
وى گفت: اگر خود را با كشــورهايى كه منابــع انرژى كمى دارند 
مقايسه كنيم، مى بينيم از اين انرژى ها، به شكل پرمصرف و كم بازده 

استفاده مى كنيم.
نماينده مجلس شوراى اســالمى افزود: به نرم افزارى در اين جهت 
نياز داريم. گروه هاى استارتاپى طراح  نرم افزارهايى هستند كه مديران 

كشور بايد از آنها براى مصرف بهينه استفاده كنند.

تأمين اعتبار 500 ميليارد تومانى 
براى اجراى عمليات آب رسانى به همدان

 نماينده همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى از تأمين 
اعتبار 500 ميليارد تومانى براى اجراى عمليات آب رسانى به همدان 

خبر داد.
 حجت االسالم احمدحسين فالحى از پيش رو بودن طرح آب رسانى 
از سد تالوار به همدان با انجام 20 كيلومتر عمليات لوله گذارى خبر 
داد و گفت: طرح آب رســانى از سد تالوار به همدان از سال 1386

مطرح است.
وى با بيان اينكه شركتى كه پيش تر اجراى عمليات پروژه آب رسانى 
از ســد تالوار به همدان را بر عهده داشت، تغيير كرده است، عنوان 
كرد: شــركت ديگرى به نام بعثت همــدان، عمليات انجام پروژه را 

برعهده دارد.
به گــزارش برنا،رئيس مجمع نماينده اســتان در ادامــه افزود: در 
طول اين مدت ازآن جهت كه پــروژه ازنظر تأمين اعتبارات الزم از 
پروژه هاى ســنگين محسوب مى شد با كمبود اعتبارات مواجه و اين 

موضوع باعث شد مشمول بدهى هاى دولت  به  شركت قبلى شود.
ســخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى 
با بيان اينكه اين روند موجب شــد تا به رغم تالش هاى انجام گرفته 
درنهايت ســرعت اجراى پروژه كاهش بيابــد، افزود: از ابتداى كار 
قرار بر اين بود عمليات آب رسانى به همدان از سد تالوار انجام شود 
اما ممكن است فرايند آب رسانى از سد تالوار به همدان تغيير كند. 

نماينــده معين بهار در مجلس با تأكيد بر اينكه در ســفر وزير نيرو 
به همــدان بر لزوم توجه به آينده آبى همــدان و تأمين آب همدان 
تأكيد شد، اظهار كرد: مســير عمليات آب رسانى از سد تالوار تغيير 
كرده اســت زيرا پرســش هاى زيادى درباره سالمت آب سد تالوار 
مطرح بود و بدين ترتيب بخشــى از مســير كانال آب رسانى تغيير 

خواهد كرد.
وى عنوان كرد: در ســالجارى تحقق اين مهم در بحث هاى اعتبارى 
منظور شد تا بتوان شاهد تسريع در اجراى پروژه و حل مشكل آينده 

آبى همدان باشيم.
فالحى در اين راستا از تأمين اعتبار 500 ميليارد تومانى براى اجراى 
عمليات آب رســانى بــه همدان خبر داد و در پاســخ به اينكه زمان 
پايان اين پروژه چه موقع پيش بينى شده است؟ گفت: زمان مشخصى 
براى بهره بردارى از پروژه و نهايى شــدن عمليات آب رسانى تعيين 

نشده است.
نماينده همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى يادآور شد: اعتبار 
الزم براى انجام و بهره بردارى از پروژه مذكور تأمين شــده و در اين 
راســتا تا نزديكى هاى همدان كانال ها كشيده شده و در شرف انجام 
اســت و جاى هيچ نگرانى درباره بهره بردارى از پروژه وجود ندارد 
ضمن اينكه از ســويى با توجه به اينكه مسير آب نيز به مسير بهترى 

تغيير كرده نگرانى درباره سالمت آب نيز وجود نخواهد داشت.

خريد هاى اطمينان بخش دولت در زمينه واكسن 
 دوقطبى ســازى واكسن داخلى و خارجى نمى تواند هدفى جز پاشيدن بذر 

نااميدى در بين مردم داشته باشد. 
به گزارش مهر، ســخنگوى دولت در نشست خبرى خود با بيان اينكه دولت 
خريد هاى اطمينان بخش در زمينه واكســن انجام داده اســت، گفت: متأسفانه 
دوگانه واكســن خارجى – واكسن داخلى كم بود، موضوع كاذب ديگرى نيز 
درباره كرونا به راه افتاده كه البته بيشتر تأثر افكار عمومى را در پى داشته است 

و آن، نه به واكسن كرونا است.
على ربيعى همچنين تصريح كرد: تمركز ستاد ملى مقابله با كرونا، هم بر خريد 
واكسن و هم توليد آن بود كه از زمان پاندومى كرونا، نه فقط براى توليد واكسن 
بلكه در زمينه هاى متعددى وارد عمل شــده و فعاليت هايشــان، دستاوردهاى 

چشمگيرى براى مردم و كشور عزيزمان داشته است.

سفر هيأت كره اى به تهران 
در پى توقيف كشتى كره جنوبى

 بين الملــل  وزارت امورخارجــه كــره جنوبى اعالم كــرد كه يك هيأت 
ديپلماتيك از اين كشــور براى رايزنى درباره شــناور توقيف شده كره توسط 

نيروهاى سپاه، به تهران سفر مى كند.
بــه گــزارش ايســنا، بنابــر اعــالم وزارت امورخارجــه كــره جنوبــى، همچنيــن 
چــوى جانــگ كان معــاون وزيــر خارجــه ايــن كشــور نيــز كــه قــرار اســت 
يكشــنبه آينــده بــه ايــران ســفر كنــد، دربــاره موضــوع كشــتى توقيف شــده 

رايزنــى خواهــد كــرد.
برنامه ريزى ســفر 3 روزه معاون وزير امورخارجه كره جنوبى به تهران پيش از 
ماجراى اين كشــتى انجام شده بود كه هدف آن رايزنى درباره پول بلوكه شده 

ايران در حساب هاى بانكى كره اى است.

شكست را نمى پذيرم
 رئيس جمهور آمريكا در يك ســخنرانى در ايالت جورجيا مدعى شد كاخ 

سفيد و مجلس سنا دست دموكرات ها نخواهد افتاد.
به گزارش فارس، دونالد ترامــپ بار ديگر ادعاى خود درباره وقوع تقلب در 
انتخابات رياست جمهورى آمريكا را تكرار كرد و گفت كه ليبرال دموكرات ها 
كاخ ســفيد را تصاحب نخواهند كــرد. وى گفت: «امكان ندارد ما در جورجيا 
باخته باشــيم. 2 تا انتخابات داشــتيم در هر 2 برنده شدم.» ترامپ گفت: «اگر 
مجلس ســنا و كاخ سفيد دست دموكرات ها بيفتد - البته اين كاخ سفيد دست 
آنهــا نخواهد افتاد- بــا تمام توانمان مبارزه خواهيم كرد.» ترامپ در بخشــى 
از ســخنانش هم تأكيد كرد شكســت در انتخابات را نمى پذيرد.  او همچنين 
گفــت: «اميدوارم مايك پنس به كمك مان بيايــد. اميدوارم كه معاون عالى قدر 

رئيس جمهور به كمك مان بيايد. او آدم بزرگى است. 

آگهـى مناقصه ساماندهي بام (نوبت دوم)

محمد حسين پور  -  شهردار نهاوند

  www.setadiran:كليه متقاضيان جهت شركت در مناقصه و گرفتن اسناد مي بايست از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس
اقدام نمايند و جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تماس 7-33237445-081 داخلي 134 حاصل نمايند.

متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد از مورخ 99/10/10 تا مورخ 99/10/17 دريافت و تا ساعت 12 صبح مورخ 99/10/27 تا 
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شهرداري در رد ياقبول هريك از پيشنهاد ها مختار مي باشد .
هزينه انتشار آگهي وديگر هزينه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد.

كليه كسورات قانوني برعهده برنده مناقصه  مي باشد.
ضمنًا در خصوص تنزيل اسناد خزانه اسالمي برابر بخشنامه ابالغي قابل پرداخت مي باشد.

به پيشنهاد هاي مخدوش ومشروط وفاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
متقاضيان جهت شركت در مناقصه مي بايست چهار پاكت نامه (الف ،ب،ج و د) تهيه وبه شرح ذيل تكميل نمايند 
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دولت به صورت فايل pdf بارگذاري شود.
پاكت ب:متقاضيان مي بايست رزومه كاري ،گواهينامه صالحيت پيمانكاري و آخرين تغييرات شركت،فتوكپي شناسنامه وكارت ملي مدير عامل ورئيس 
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نمايند ودر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به صورت فايل پي دي اف  بارگذاري شود.
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نظارت برنحوه اجراي كار بر اساس نقشه و مشخصات به عهده شهرداري واحد عمران  مي باشد .
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مفتــوح و برنــده اعــالم خواهــد شــد.
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تجديد ميگردد. 
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كف و ... مطابق فهرست بهاء 
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اسناد سه ساله

2/100/000/000
نقد

محمد ترابى  »
 على ربيعى سخنگوى دولت، روز دوشنبه 
در گفت وگويى از غنى ســازى 20 درصدى 
در فــردو خبــر داد. اين اقــدام در پى ابالغ 
«قانون اقدام راهبردى بــراى لغو تحريم ها» 
توســط مجلس شوراى اســالمى به دولت 
انجام شــد. اين طرح مجلــس از همان ابتدا 
از سوى مقامات دولتى با واكنش هاى زيادى 

روبه رو شد. 
مســأله از آنجايى مورد انتقاد است كه كمتر 
از يك مــاه ديگر انتقال قــدرت در آمريكا 
اتفــاق مى افتد و رئيس جمهور بعدى آمريكا 
همواره بر لغو تحريم ها و بازگشت به برجام 
تأكيد داشته اســت. اينكه آيا جو بايدن پس 
از ورود به كاخ سفيد بى قيدوشرط به برجام 
بــاز مى گردد(طبق گفته برخــى از نزديكان 
اين منتخب دموكرات) و يا براى بازگشــت 
به برجام براى كشــورمان شروطى همچون 
مسائل موشكى كشــور را پيش مى كشد، در 
هالــه اى از ابهام قرار دارد. اما زمان زيادى تا 
روشن شــدن اين موضوع باقى نمانده و اين 
قانون مى توانست چندماه ديرتر تصويب شود 
تا قدرت ديپلماســى كشــور و فشار مجامع 
بين المللى بر آمريكا براى بازگشت به برجام 

كاهش نيابد.
از ســوى ديگر ناصر موســوى الرگانى عضو 
هيأت رئيســه مجلــس، 9 دى مــاه و به دليل 
ســالگرد شــهادت قاسم ســليمانى از اعالم 
وصول طرح «اقدام متقابل عليه آمريكا به عنوان 

عامل ترور شهيد سليمانى» 
خبر داد.

با انتشار جزئيات اين طرح، 
شاهد هســتيم كه در ماده 
آمده  مذكــور  طرح  پنجم 
اســت كه «دولت به ايجاد 
ترتيبات ذيل جهت نابودى 
صهيونيستى  غاصب  رژيم 
مكلف  ســال 1420،  تــا 

است».
اين  تصويب  درصــورت 
طرح در مجلس شــوراى 
دشمنان  مطمئناً  اســالمى، 
ايران  اســالمى  جمهورى 
گذشته  ســال هاى  همانند 
به  دســت  قبل،  دولت  در 
عليه  گســترده اى  تبليغات 

كشورمان خواهند زد. 
 تفكرات احمدى نژادى 

غالب بر مجلس يازدهم 
محمود احمدى نژاد در دوران رياســت خود 
در پاســتور در چندين مصاحبــه بر نابودى 
صهيونيســم در دنيا تأكيد و اهداف خود را بر 
آن اساس مطرح مى كرد. اين مسأله باعث شده 
بود كه رژيم صهيونيســتى و متحدان درباره 
هولوكاست تبليغات گسترده اى عليه كشورمان 
انجام دهند. تشديد فشار ها بر برنامه هسته اى 
ايران و قطعنامه هاى شوراى امنيت عليه تهران 

متعلق به همين دوره است.
هرچه بيشتر از عمر مجلس يازدهم مى گذرد، 
بيــش از هر جريــان اصولگرايــى، تفكرات 
احمدى نژاد در مجلس يازدهم شوراى اسالمى 
تداعــى پيدا مى كند. احمدى نژادى كه فارغ از 
هرگونه عملكرد داخلى، از لحاظ ديپلماســى 
و حقوق بين الملــل ضعيف ترين عملكرد را 
در طول عمر انقالب اســالمى داشــته است، 
به گونه اى كه انزواى كشور در مجامع بين المللى 
به اندازه اى رســيده بود كه كشــورمان تحت 
شديدترين  قطعنامه هاى شــوراى امينت قرار 

گرفت. 
 ترامپ رئيس جمهور 
غيرمتعارف آمريكا است

مدافعان رئيس دولت بهار كه برخى از منتقدان 
آنها را مدافعان تحريم نيز مى خوانند، در پاسخ 
انتقاد ها به عملكرد احمدى نژاد، خروج دونالد 

ترامپ از برجام را نتيجه تالش دولت حسن 
روحانى مى دانند. اما در اين باره بايد گفت كه 
اين رئيس جمهور جمهورى خواه به اندازه اى 
تندرو است كه حتى متحدان قديمى آمريكا نيز 
از آمريكا رو برگردانده و حال پس از شكست 
در انتخابات رياســت جمهورى، آمريكا را به 
مــرز تنش ها و درگيرى هاى داخلى رســانده 

است. 
 پذيرش دشمنى آمريكا 

در كنار مذاكرات 
 از ســوى ديگر درباره ايجــاد رابطه با غرب 
به ويژه آمريكا، بايد گفت كه مذاكرات با آمريكا 
و غرب به هيچ عنوان به معناى پايان اختالفات 

و دوســتى ميان ايران با 
نخواهد  كشــور ها  اين 
بود. اما در دنياى سياست 
نانوشــته اى  قانون  هيچ 
نكردن  همكارى  درباره 

با دشمن وجود ندارد. 
ايران  ميــان  اختــالف 
ديگــر  و  آمريــكا  و 
عمدتًا  غربى  كشور هاى 
بر سر مسأله ايدئولوژى 
درحالى كــه  بــوده، 
روســيه و چين عالوه بر 
با  ايدئولوژى  اختالفات 
آمريــكا و غرب، رقابت 
نظامى و اقتصادى نيز با 
آنها دارند. از سوى ديگر 
اين اختالفات ايدئولوژى 
ميان ايران و كشــور هاى غربى؛ ميان ايران، 
چين و روسيه كه به عنوان متحدان يكدگير 

شناخته مى شوند نيز وجود دارد. 
مطمئناً درصورت بازگشــت اياالت متحده 
به برجام و رفع تحريم ها توسط بايدن، در 
سال هاى آينده تنش ها ميان ايران و آمريكا 
نوسان خواهد داشت. با اين حال بايد گفت 
كه قدرت ديپلماسى در عرصه بين الملل را 
نبايد ناديده گرفــت. درحال حاضر اياالت 
متحده آمريكا در برابر كشــورمان به انزوا 
كشيده شــده و براى بازگشــت به برجام 
تحت فشار از سوى ديگر كشور هاى عضو 

برجام قرار گرفته است. 
از ســوى ديگر براى رســيدن به اهداف 
داد  انجام  مؤثرى  اقــدام  بايد  ايدئولوژى 
بهانه  غيرديپلماتيك  اظهارنظر هــاى  با  تا 
به دست دشمن داده نشــود. اقدامات و 
رئيس  اقدامــات  همچون  راهبرد هايــى 
دولت بهار به غير از بهانه دادن به دســت 
دشــمن و به انزوا كشيدن كشور نتيجه اى 

در برنخواهد داشت. 
 شاه عباس با صلح
 دشمن را شكست داد

دوران حكومت شاه عباس اول مثال خوبى 
در اين زمينه اســت. شاه عباس صفوى در 
شــرايطى حاكم شــد كه دودستگى باعث 
تضعيف حكومت داخلى شده بود. از سوى 
ديگر غرب و شمال غرب ايران در تصرف 

عثمانى بود و همچنين شــمال شــرق كشور 
جوالنگاه ازبك ها شده بود.

شــاه صفــوى در ابتدا بــراى جلوگيرى از 
حملــه عثمانى ها با آنها قــراردادى امضا و 
بخش هايى از ايــران را به آنها واگذار كرد. 
پس از آن شــور ش هاى داخلى استان ها را 
ســركوب كرد و به اوضاع كشــور ســامان 

بخشيد. 
پس از آن به جنگ بــا ازبك ها رفت و آنها 
را از كشــور بيرون راند. پــس از پيروزى 
در مقابــل ازبك ها و سروســامان دادن به 
قــواى نظامى خود در 3  مقطــع به جنگ با 
عثمانى رفت و عالوه بر بازپس گيرى مناطق 

تصرف شــده از جمله فتح تبريز، در جنگ 
سوم موفق به فتح بغداد شد. 

در كل مى توان گفت كه سياست و ديپلماسى 
در اهداف خالصه مى شــود و نه در اعمال. با 
بررسى نوع حكومت شاه عباس يكم كه يكى 
از حكومت هاى مقتدر در ايران بوده اســت، 
مى توان نتيجه  گرفت كه براى نابودى دشمن 

گاهى مى توان با آن صلح كرد. 
وينســتون لئونارد اسپنســر چرچيل نخست 
وزير مشــهور انگليسى در اين باره گفته است 
«در سياست نه دوست دائمى وجود دارد و نه 
متحد دائمى، بلكه اين منافع اســت كه دائمى 

است.» 

بررسى اقدامات مجلس يازدهم درباره ديپلماسى كشور

ظهور احمدى نژاديسم در مجلس!
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 كم كــم به ايام انتخاب شــهروند برگزيده 
در همدان نزديك مى شــويم و برخى مردم و 
مســئوالن در پى آن هستند تا با تشويق مردم 
و اطالع رســانى در اين حوزه افرادى كه واقعا 
شايستگى انتخاب به عنوان شهروند برگزيده را 

دارند به جشنواره معرفى كنند. 
در همين راســتا نماينده ولى فقيه در استان و 
امام جمعه همدان با بيان اينكه چگونگى عمل 
و رفتار اســت كه موجب كســب فضيلت بر 
ديگرى است، عنوان كرد: آنچه موجب برترى 

كسى بر ديگرى مى شود، تقوا است. 
شعبانى با  حبيب ا...  حجت االسالم والمسلمين 
بيان اينكه زندگى در محيطى سرشار از صلح، 
صفا و نوع دوســتى از مهم تريــن مؤلفه هاى 
جامعه مبتنى بر احكام اســالمى است، افزود: 
جشــنواره شــهروند برگزيده اقدامى مناسب 
در راســتاى قدردانى از شهروندانى است كه 
با مسئوليت پذيرى، مشــاركت، اخالق مدارى 
و توجه به قانون در راســتاى بهبود و توسعه 

زندگى شهرى كوشيده اند. 
وى با اشــاره به اينكه اين جشنواره مى تواند 
در زمينه معرفى الگوهاى مناســب به ســاير 
فرهنگ  شــاخص هاى  ارتقاى  شــهروندان، 
شــهروندى و آموزش هاى مرتبط با آن بسيار 
مفيد واقع شــود، اظهار اميدوارى كرد كه در 
دســتيابى به جامعه اى متناســب با الگوهاى 

اسالمى و ايرانى موفق باشيم. 
 جشنواره شــهروند برگزيده، گامى 
مهم براى اعتالى ارزش هاى انسانى و 

حقوق شهروندى 
فرماندار همدان نيز در اين باره گفت: توســعه 
پايدار شهرى مســتلزم توجه به ابعاد مختلف 
توســعه از جمله بعد اقتصــادى، اجتماعى و 
فرهنگى آن است و تحقق اين مهم بدون توجه 
به سرمايه انسانى و ســرمايه اجتماعى كه از 

اركان توسعه است، ميسر نخواهد شد. 
محمدعلــى محمدى بــا بيان اينكــه اعتماد 
اجتماعى، محصول سرمايه اجتماعى و در گرو 
ايجاد ارتباط دوسويه بين شهروندان و مديران 
شــهرى و از الزامات گذر از مديريت شهرى 
و رسيدن به حكمرانى شــهرى است، افزود: 
امروزه با رشــد روزافزون شهرنشينى، توسعه 
پايدار شــهرى متناســب با نيازهاى عمومى، 
ضرورتى انكارناپذير اســت كه هم دغدغه اى 
براى مديران اســت و هم نيازمند توجه جدى 
شهروندان. وى با اشاره به اينكه همدان عنوان 
پايتخت تاريخ و تمدن ايران را ازآن خود كرده 
اســت و شايسته آن اســت كه الگويى براى 
شاخص هاي فرهنگ شــهروندي باشد، بيان 
كرد: برگزارى جشــنواره شهروند برگزيده از 
جمله رويدادهايى به شمار مى آيد كه مى تواند 
ضمن الگوسازي در سطح جامعه زمينه مناسبى 
براي ارتقاى آموزش هاي شــهروندي و گامى 

اعتالى  راســتاى  در  مهــم 
ارزش هاى واالى انســانى و 

حقوق شهروندى باشد. 
ايده آل  شهر  تحقق   
بــا ارتقــاى فرهنــگ 

شهروندى 
شهردار همدان نيز با تأكيد بر 
اينكه شهروند برتر، پايه گذار 
كرد:  اظهار  است،  برتر  شهر 
شهروند  جشنواره  برگزارى 
برگزيــده روشــى مؤثر در 
راستاى توســعه زيرساختى 
فرهنگ شــهروندى خواهد 

بود. 
عباس صوفــى با بيان اينكــه عالوه بر فرايند 
تأمين زيرســاخت ها و زيباسازى شهر بايد به 
توســعه فرهنگى و ارتقاى فرهنگ شهروندى 
نيز پرداخت، افزود: مالك انتخاب شــهروند 
برگزيده، عامل به وظايف شهروندي و كمك 
بــه مديريت شــهري در عرصه هاي مختلف 

است. 
وى بــا بيان اين مطلب كه چشــم انداز ما از 
برگزاري اين جشنواره رسيدن به شعار «همدان، 
شــهر برتر با شــهروندان برتر» است، گفت: 
ماهيــت برگزاري اين جشــنواره، الگوگيري 
آحــاد مردم از ويژگي هاي شــهروندان نمونه 
است و شهروندان نمونه داراي شاخص هايي 
هستند كه براساس عمل به وظايف شهروندي 

برگزيده مي شوند. 
خوب  شــهر  يك  داشــتن  الزمه   

شهروندان خوب است
رئيس شــوراى شــهر همدان نيز در اين باره 
اظهار كرد: فرهنگ شهروندى مجموعه اى از 
بنيادى  مشــترك  قوانين  نگرش ها،  ارزش ها، 
است كه در بردارنده احساس تعلق، احترام به 

ميراث مشترك و همچنين 
و  حقــوق  تشــخيص 
تعهدات شهروندى است. 
با  عسگريان  سيدمسعود 
تأكيد بــر اينكه توجه به 
ظرفيت هاى  و  استعداد ها 
از  يكــى  شــهروندان 
شهردارى  مسئوليت هاى 
و شوراى اسالمى شهرها 
مشاركت  افزود:  اســت، 
مــردم تأثير زيــادى در 
حفــظ منابع شــهردارى 
داشته و سازمان هاى تابع 
كنار  در  بايد  شــهردارى 
ايجاد زيرساخت هاى شهرى به ارتقاى فرهنگ 

نيز توجه كنند. 
وى با بيان اينكه اميدواريم شهروندان همدانى 
با شركت در اين جشــنواره و ثبت نام خود و 
ديگران، زمينه انتخاب شهروندان برگزيده بهتر 
را توســط كميته علمى و داورى فراهم كنند، 
گفت: به طور قطــع بازخوردها و تأثيرگذارى 
مثبت جشنواره شــهروندان برگزيده غيرقابل 
انكار اســت و توسعه فعلى شهر از مشاركت 

مردم نشأت گرفته است. 
 شــهروندان برتر در مديريت شهر 

مشاركت دارد 
مديرشــهردارى منطقه يك همدان نيز درباره 
جشــنواره گفت: همان گونه كه جامعه به يك 
مدير و راهبر نياز دارد، هر شــهرى براى آنكه 
موفق شود به مشــاركت همه شهروندان نياز 
دارد.  مســعود دهبانى صابر با بيان اينكه يكى 
از شاخصه هايى كه شهروند برگزيده مى تواند 
داشته باشد دانستن اولويت هاى اجتماعى محله 
و مكان زندگى خود اســت، تصريح كرد: در 
شــهردارى منطقه يك با مراجعه به مساجد، 

محالت و نقاطى كه داشــتيم افراد معتمد در 
محالت براى همكارى با شهردارى شناسايى 
شــدند، از اين رو در محالت مختلف شوراى 
اجتماعى محالت تشكيل شد كه با استفاده از 
نظرات آنها و پيشــنهاداتى كه داشتند براساس 
ميــزان نياز ناحيه و منطقه كارهــا و اقدامات 

اثرگذار و خوبى انجام شده است. 
جشنواره،  بودن  تأثيرگذار  شــرط   
همفكــرى و همكارى شــهروندان در 

مديريت شهرى است
مدير منطقه 2 شــهردارى همــدان هم درباره 
جشنواره شهروند برگزيده گفت: منتظر معرفى 
شــهروندان برگزيده از سوى شــما هستيم، 
ممكن است افرادى خود را به عنوان شهروند 
برگزيــده معرفى نكنند.  حامد جليلوند، ادامه 
داد: در منطقه 2 شهردارى همدان، شهروندان 
برگزيــده و معتمدين با مديريت شــهرى در 
ارتباط هستند و با ارتباط و همفكرى و تبادل 

نظر در پيشبرد امور پيشگام هستند. 
 شهروندان برگزيده و نخبه مى توانند 

جامعه را حركت دهند
مدير منطقه 4 شــهردارى نيز با تأكيد براينكه 
همه شهروندان مى توانند برگزيده باشند، گفت: 
شهروندان برگزيده و نخبه مى توانند جامعه را 
حركت دهند و به مديريت شــهرى سمت و 
سو بخشند و سكاندار مجموعه هاى كوچك تر 

باشند. 
مجيد يوسفى نويد توالى برگزارى اين جشنواره 
را به منظور اعتمادســازى بيشتر بين مديريت 
شــهرى و شــهروندان دانســت و بيان كرد: 
اميدوارم در فاصله يكســاله تا جشنواره سال 
آينده، اقدامات بهتــر و مؤثرترى را در قالب 
آموزش هاى شــهروندى به مردم خوب شهر 
همــدان ارائه دهيم و نخبگان اين جشــنواره 

مديريت شهرى را در اين مسير يارى دهند. 

خبر

جشــنواره  برگــزارى 
شهروند برگزيده روشى 
توسعه  راستاى  در  مؤثر 
فرهنــگ  زيرســاختى 

شهروندى خواهد بود

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

برابر رأي شماره 1399/1199  مورخ 1399/09/27 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي مهدى على آبادى فرزند على محمد به شــماره شناسنامه 13084 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 30/95 مترمربع در قسمتى از پالك 1082 
اصلي جهت الحاق به پالك 1084/1 ملكى ديگر متقاضى واقع در اسدآباد-محله ميدان-كوچه شهيد صوفى- پالك 35 خريداري با واسطه از مالك رسمي آقاى بخشى صفرى محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 405) 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/02

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

ــن تكليــف وضعيــت  ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و اراضــي و س ثبت

ــن  ــون تعيي ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 1399/09/09 هي ــماره 1399/1065 م ــر رأي ش براب
تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد 
ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك اســدآباد تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي آقــاى يوســف 
عطائــى فرزنــد بهرامعلــى بــه شــماره شناســنامه 799 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ 
يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 178/21 مترمربــع در قســمتى از پــالك 1555 اصلــي 
واقــع در اسداباد،شــهرك وليعصــر، پشــت مخابــرات قديــم كوچــه 12 متــرى خريــداري 
ــى محــرز  ــان ســيدجمال فاطمــى و عبدالرضــا امان ــكان رســمي آقاي ــا واســطه از مال ب
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــذا به منظ ــده اســت. ل گردي
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي  ــه اشــخاص نســبت ب آگهــي مي شــود، درصورتي ك
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 
ــم نماينــد.  ــه مراجــع قضايــي تقدي ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســليم اعت از تاري
بديهــي اســت درصــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 360)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/17
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

ــن تكليــف وضعيــت  ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و اراضــي و س ثبت

ــن  ــون تعيي ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 1399/07/29 هي ــماره 1399/845 م ــر رأي ش براب
تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد 
ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك اســدآباد تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي آقــاى علــى 
ــه شــماره شناســنامه 7 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ يــك  ــد عبــاس ب وفائــى فرزن
قطعــه زميــن مزروعــي آبــى بــه مســاحت 112094/15 مترمربــع در قســمتى از پــالك 42 
ــا واســطه از مالــكان  اصلــي واقــع در اســدآباد اراضــى روســتاى حســام آباد خريــداري ب
رســمي آقايــان: 1-مهــدى شــريفى 2-يوســف وفائــى 3-احمــد يوســفى 4-اميــر خــان 
ــه  ــت ب ــذا به منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــده اســت. ل ضحاكــى محــرز گردي
فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، درصورتي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 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 تقديــم نماينــد. 
بديهــي اســت درصــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
 (م الف 361)
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نيش و نوش

حمايت كميته امداد  از 50 هزار خانواده زندانيان نيازمند
 مديركل خدمات مددكارى كميته امداد با بيان اينكه ســال آينده طرحى براى حمايت از 50 هزار خانواده زندانيان نيازمند سراسر 

كشور با اعتبارى افزون بر 200 ميليارد تومان اجرا مى شود.
به گزارش ايسنا، حميدرضا على اكبرى در مراسم امضاى تفاهم نامه همكارى با اداره كل زندان ها و اقدامات تأمينى استان چهارمحال و 
بختيارى، بيان كرد: طرح حمايت از 50 هزار خانواده زندانيان نيازمند توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و كميته امداد تدوين 

و به عنوان برنامه اى مشترك به سازمان برنامه و بودجه و مجلس شوراى اسالمى ارائه شده است.
وى افزود: براساس اين طرح مراحل شناسايى، تكميل و ارائه بانك اطالعاتى اين خانواده  ها توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمينى 

و اقدامات حمايتى نيز توسط كميته امداد انجام مى شود. 
على اكبرى ادامه داد: براى ايجاد زمينه خودكفايى و توانمندسازى مددجويان، مددكاران بايد آموزش هاى الزم را به خانواده هاى تحت 

حمايت ارائه دهند.

تبلت هاى اوقاف در دست دانش آموزان كبودراهنگى
 ســازمان اوقاف به دنبال رســالت خود در كاهش اثرات شيوع كرونا بر جامعه به ويژه قشــر آسيب پذير اين بار و در شهرستان 

كبودراهنگ به خريد 43 دستگاه تبلت براى دانش آموزان نيازمند اقدام كرده است. 
رئيس اوقاف و امور خيريه شهرســتان كبودراهنگ ضمن اعالم اين خبر، افزود: مهم ترين موقوفه  اين شهرســتان موقوفه  مرحوم 
حســينقلى قراگوزلو ملقب به اميرنظام اســت كه مهم ترين نيت او دارو و درمان و هزينه  تحصيل نيازمندان در شــهر كبودراهنگ 
اســت. اميرنظام تمامى امالك خود را در اين شهرســتان وقف همگانى كرد و همه ساله مردم اين شهرستان از خدمات موقوفه  او 

بهره مند مى شوند.
به گزارش روابط عمومى اداره كل اوقاف و امور خيريه اســتان، على افشــار افزود: شهرســتان كبودراهنگ بزرگ ترين شهرستان 
استان به لحاظ مساحت است و همچنين يكى از بزرگ ترين موقوفات استان را نيز در خود جاى داده است كه به موقوفه  اميرنظام 

شهرت دارد. 

سرقت تابلو هاى برق، علت خاموشى 
در گردنه اسدآباد

 در مســير هايى كه به شــكل لكه اى خاموشــى وجود دارد، عامل 
خاموشى سرقت تجهيزات مربوط به روشنايى مسير ها است.

مديركل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان همدان گفت: در چند روز 
اخير علت خاموشى قسمتى از محور گردنه اسدآباد نيز سرقت تابلو هاى 
برق بوده كه خوشــبختانه با تالش هاى مستمر و شبانه روزى نيرو هاى 

راهدارى، مشكل اين محور برطرف شده است.
به گزارش روابــط عمومى اداره كل راهــدارى و حمل ونقل جاده اى 
اســتان همدان، صفر صادقى راد افزود: با بيان اينكه تجهيزات روشنايى 
مسير هاى ارتباطى گران قيمت هستند، ادامه داد: هر ترانس برق مربوط به 
اين مسير ها 40 تا 50 ميليون تومان قيمت دارند و ضمن اينكه تهيه آنها 

نيازمند اعتبار قابل توجه و تأمين آنها نيز در شرايط فعلى دشوار است.
صادقى راد با بيان اينكه سرقت عالئم و تجهيزات ايمنى از جمله ترانس 
و كابل هاى برق از شبكه روشنايى جاده هاى استان براى اين اداره كل به 
يك دغدغه تبديل شــده است، اظهار كرد: وجود سيستم هاى روشنايى 
در مسير هاى ارتباطى كيفيت آنها را افزايش مى دهد و به رانندگى ايمن 
در ســطح جاده ها به ويژه در مســير هاى آزادراهى كه داراى رفت وآمد 
زياد خودرو و همچنين نقاط مه گير و كوالك گير هستند، كمك مى كند.

وى افزود: نقص در روشــنايى راه هايى كه وجود نور در آنها ضرورى 
است، خطر تصادفات و برخورد خودرو ها با يكديگر را افزايش مى دهد.

صادقى راد تأكيد كرد: با نيروى انتظامى براى افزايش گشــت هاى خود 
درباره مقابله با ســرقت تجهيزات روشــنايى مسير هاى ارتباطى استان 
مكاتبه كرده ايم و همچنين به نيرو هاى خود در بخش راهدارى نيز براى 

گشت زنى مستمر در اين زمينه دستور داده ايم.
وى ابراز كرد: اين اداره كل عالوه بر جايگزين كردن عالئم سرقت شده، 
پيگيرى قضايى در برخورد با متخلفان و همچنين فرهنگ ســازى براى 
جلوگيرى از اين اقدام مجرمانه را مورد توجه ويژه قرار داده اســت و 
در اين زمينه از مردم مى خواهيم درصورت مشاهده سرقت و يا خريد 
و فروش عالئم جاده اى، مراتب را در اســرع وقت به پليس 110 اطالع 

و يا از طريق تماس با تلفن 141 براى رسيدگى فورى گزارش دهند.

اشتباهات رايج در استفاده
 از مواد ضدعفونى  كننده

 استفاده از مواد ضدعفونى كننده پيش از خوردن غذا به دليل وجود 
مواد شيميايى روى دست ها، مى تواند به سالمتى فرد آسيب بزند.

يك پزشك عمومى به اشتباهات رايج در استفاده از ضدعفونى كننده ها 
پرداخت و اظهار كرد: مواد ضدعفونى كننده با غلظت كمتر از 60 درصد 

نمى تواند به طور كامل ويروس كرونا را از بين ببرد.
حديثه ســنجرى پور در گفت وگو با ايســنا نســبت به شست وشوى 
دست ها با آب و صابون در كمتر از 20 ثانيه هشدار داد و تصريح كرد: 
شست وشوى دست ها كمتر از 20 ثانيه، پاكسازى را به طور كامل انجام 

نمى دهد و دست ها آلوده باقى مى ماند.
وى با بيان اينكه استفاده از ژل ضدعفونى كننده به هيچ وجه جايگزين 
شست وشوى دست ها با آب و صابون نيست، گفت: بهترين كار استفاده 
نكردن از مواد خوراكى در دوران شــيوع ويروس كرونا بيرون از منزل 
اســت و درصورتى كه فرد مجبور به خوردن ماده غذايى خارج از منزل 
شــد، بايد اولويت اصلى خود را در شست وشــوى دست ها با آب و 
صابون به مدت 20 ثانيه و خشك كردن آنها با حوله و يا يك دستمال 
تميز بگذارد. اين پزشــك عمومى ادامه داد: فرد درصورت اضطرار و 
دسترسى نداشتن به آب و صابون مى تواند از مايع ضدعفونى كننده 70
درصد استفاده كند، به طورى كه دست ها كامًال با مايع ضدعفونى خيس 
و شست وشو داده شود. سنجرى پور خاطرنشان كرد: درصورت اضطرار 
و اســتفاده از مايع ضدعفونى كننده پيش از خوردن غذا، اجازه دهيد تا 
دست ها به طور كامل خشك شــوند در غير اين صورت مواد شيميايى 

روى دست ها، حين خوردن غذا مى تواند به سالمتى فرد آسيب بزند. 

آرمان ملى: قطعى برق بهتر از مازوت
  انتخاب بين بد و بدتر!!

آفتاب اقتصادى: سقف مقاومتى و كف حمايتى بورس تغيير كرد
  بورسم ديگه از آستانه تحملش گذشته!!

اقتصاد برتر: ايجاد بازار سياه واكسن كرونا
  حواستون باشه به جاى ثواب، كباب نشه!!

امروز: افزايش 68 درصدى اجاره بهاى واحدهاى مسكونى
  احتماال همه به كارتن خوابى رو بياريم!!

صداى اصالحات: خريد خانه در بورس؛ از واقعيت تا عمل
  بورسم براى خودش واسطه گر ماهرى شده!!

آرمان ملى: شوك ديگر به برجام
  هرازگاهى يه تكون براى بيدارى الزمه!!

تجارت: مردم بازنده  بازى هاى ارزى
  بازهم ديوار كوتاه تر از مردم هويدا شد!!
ثروت: 5 ميليون واحد مسكونى ساخته مى شود

  الوعده وفا!!
همدان پيام: ساز ناكوك كرونا مادران را معلم كرد

   مادرا بايد يك بار ديگه مدرك بگيرن!!
همشهرى: شروع غنى سازى 20 درصد

  اين يكى رو خدا به خير كنه!!
ستاره صبح: گرانى ترمز بريده

  مراقب باشين شاخ به شاخ نشين!!
شروع: معماى معيشت مردم در 1400

  بدون شرح!!
كسب وكار: دوراهى حذف ارز 4200 تومانى

   مخالف ها و موافق ها رو درياب!!
آرمان ملى: كروناى انگليسى به ايران رسيد؟

  نه فعال داره در سواحل مديترانه سير مى كنه!!

آگهي مزايده حضوري (نوبت دوم)  

محمد حسين  پور - شهردار نهاوند

متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر به امور قرارداد ها و واحد امالك شهرداري مراجعه نموده و يا با شماره تلفن 08133237445-7 داخلي 209-208 
تماس حاصل نمايند.

شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهاد ها مختار مي باشد و شهرداري پس از 24 ساعت از كميسيون نتيجه نهايي را نسبت به رد يا قبول پيشنهاد ها اعالم 
مي نمايد.

كليه هزينه هاي مربوط به كارشناسي، هزينه چاپ آگهي و هزينه هاي مربوط به نقل و انتقال و هزينه مربوط به دفترخانه، اداره ثبت و ديگر هزينه هاي احتمالي 
بر عهده برنده مزايده مي باشد .

متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را به حساب سيبا به شماره 0104868466003 نزد بانك ملي شعبه زاگرس واريز و فيش واريزي را در زمان 
مزايده حضوري به همراه داشته باشند، در غير اين صورت از حضور وي در جلسه مزايده ممانعت بعمل مي آيد.

متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.
برنده مزايده مي بايست در مهلت مقرر و قانوني كه توسط شهرداري به وي ابالغ مي گردد نسبت به واريز كل وجه زمين مذكور به صورت نقدي اقدام نمايد در 

غير اين صورت با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد.
كليه كسورات قانوني برعهده برنده مزايده مي باشد.

متقاضيان مي بايست تا پايان وقت اداري مورخ 99/10/30 نسبت به فيش واريزي سپرده اقدام نمايند.
كميسيون عالي معامالت مورخ 99/11/01 ساعت 11 صبح روز يكشنبه در محل شهرداري تشكيل و چنانچه حداقل سه پيشنهاد براي زمين مذكور وجود داشته 

باشد مزايده انجام و برنده اعالم خواهد شد .(م الف 840)
چاپ آگهى نوبت اول:99/10/09
چاپ آگهى نوبت دوم:99/10/17

شهرداري نهاوند درنظر دارد به موجب بند يك از چهارصد و پنجمين جلسه شوراي اسالمي شهر نهاوند به مورخ 99/08/24 يك قطعه زمين به پالك 
ثبتي 158 اصلي واقع در بخش يك نهاوند واقع در خيابان ابوذر -زينبيه را ازطريق آگهي مزايده حضوري و با شرايط ذيل به اشخاص حقيقي و حقوقي 

واجد صالحيت واگذار نمايد:
مبلغ كارشناسى (ريال) شرحرديف

كل زمين
مبلغ سپرده شركت 
درمزايده حضورى

مبلغ هرمترمربع كاربرىمساحت
كارشناسى

يك قطعه زمين به پالك ثبتى 158 اصلى 1
واقع در بخش يك نهاوند واقع در خيابان 

ابوذركوچه زينبيه

287/94 2/500/000/000 ريال48/949/800/000 ريال
مترمربع

170/000/000 ريالتجارى

200 تابلوى راهنمايى و رانندگى
 از منزل يك سارق در همدان كشف شد

 رئيس پليس راه استان همدان از كشف و ضبط 200 تابلوى راهنمايى 
و رانندگى در جريان بازرسى از منزل يك سارق تجهيزات ايمنى جاده 

در استان خبر داد.
رضا عزيــزى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: پليس آگاهى با همكارى 
عوامل پليس راه اســتان همــدان از ابتداى ســالجارى تاكنون موفق به 
شناسايى و دستگيرى 3 سارق تجهيزات ايمنى در جاده هاى استان شدند.
وى با اشاره به اينكه افزايش سرقت تابلوهايى راهنمايى و رانندگى 
در اســتان به تشــكيل پرونده ويژه اى در پليس آگاهى منجر شــد، 
افزود: در يكى از موارد نيروهاى پليس آگاهى در جريان بازرســى 
از منزل ســارق دســتگير شــده، 200 تابلوى راهنمايى و رانندگى 
شــامل عالئم هشــداردهنده، ايمنى، بازدارنده و اطالع رســانى را 

كشف و ضبط كردند.
رئيس پليس راه استان همدان اظهار كرد: سرقت گاردريل، پايه گاردريل، 
تابلوهاى هشدارى و ايمنى، چراغ هاى سوالر چشمك زن در جاده هاى 
برون شهرى موجب افزايش احتمال بروز سانحه رانندگى به ويژه در شب 

و زمان بارش برف و مه آلودگى جاده ها مى شود.
ــا و  ــرقت تابلوه ــد س ــش از 90 درص ــه بي ــان اينك ــا بي ــزى ب عزي
ــژه  ــگام به وي ــب هن ــى ش ــى و رانندگ ــى راهنماي ــزات ايمن تجهي
زمــان پاييــن بــودن تــردد خودروهــا انجــام مى شــود، از راننــدگان 
ــورت  ــت درص ــتان خواس ــى اس ــاى ارتباط ــا در محوره خودروه
مركــز  بــه  را  مراتــب  مشــكوك  مــورد  هرگونــه  مشــاهده 

فوريت هــاى پليســى 110 گــزارش كننــد.

نماينده ولى فقيه در استان:

حركت به سمت قله هاى پيشرفت 
براساس مبانى دينى و ملى

سيد مسعود عسگريانحبيب ا... شعبانى، امام جمعه همدان
 رئيس شوراى شهر همدان

عباس صوفى، شهردار همدان
مجيد يوسفى نويد، مدير منطقه 4 

شهردارى همدان

حامد جليلوند، مدير منطقه 2
 شهردارى همدان

محمدعلى محمدى، فرماندار همدان
مسعود دهبانى صابر، مديرمنطقه 1 

شهردارى همدان
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الستيك كاميون داران روى مدار گرانى
 كاميون داران و رانندگان وسايل حمل ونقل عمومى سنگين مدتى 
اســت با مشكل كمبود الستيك، گران بودن اين كاالى ضرورى براى 
آنهــا و حتى تحويل نگرفتن آن با نرخ دولتى با وجود داشــتن حواله 
از سازمان راهدارى، دست و پنجه نرم مى كنند كه به گفته دبير كانون 
انجمن هاى صنفى كاميون داران كشــور اين مشكالت ناشى از عوامل 
بسيارى است و اگر مديريت نشود در پايان سالجارى با كمبود جدى 

الستيك مواجه خواهيم شد.
احمــد كريمى در گفت وگو با ايســنا اظهار كرد: در درجه نخســت 
درخواســت كاميون داران، تشكل ها و صنوف مرتبط با اين حوزه اين 
اســت كه تا زمانى كه ارز با نرخ ترجيحــى 4 هزار و 200 تومانى به 
كاالهاى ضرورى اختصاص مى يابد بايد براى الســتيك كاميون هم 
درنظر گرفته شــود زيرا واقعا الســتيك براى رانندگان اهميت بسيار 
بااليى دارد. اما شاهد بوديم كه اين ارز از واردات الستيك حذف شد.
كريمى ادامه داد: از ســوى ديگر با دستور وزير راه و شهرسازى قرار 
بود، الستيك هايى كه پيش از اين وارد شده با همين ارز ترخيص شوند 
اما اين اتفاق رخ نداد. البته حتى اگر همه الستيك هاى مانده در گمرك 
نيز ترخيص شود، به اندازه ده درصد نياز 3 ماه رانندگان هم نمى شود 

اما اين مسأله مى توانست بازار را قدرى متعادل كند.
وى با تأكيد بر اينكه بايد براى تأمين نياز رانندگان به الستيك از محل 
واردات و توليد داخل برنامه ريزى دقيقى صورت گيرد، افزود: قيمت 
الســتيك توليد داخل افزايش پيدا كرد و از سوى ديگر هم شايعه اى 
پخش شــد كه قرار اســت ارز با نرخ 11 هــزار و 500 تومان براى 
واردات الســتيك اختصاص پيدا كند. واردكنندگان نيز به همين دليل 
منتظر ماندند و ديگر ثبت سفارش نكردند درحالى كه اين موضوع به 

هيچ وجه صحت ندارد.
دبير كانون انجمن هاى صنفى كاميون داران كشور اضافه كرد: يكى ديگر 
از نكات جالب توجه اين است كه حتى اگر ارز نيمايى براى واردات 
الســتيك اختصاص پيدا كند، در بازار قيمتش بيشتر از الستيك هايى 
است كه به صورت غيررسمى و اصطالحا قاچاق وارد كشور مى شود.

وى گفت: قيمت الستيك با ارز نيمايى از بازار آزاد باالتر است زيرا از 
سويى نظارتى بر الستيك هاى وارد شده به صورت غيررسمى صورت 
نمى گيرد و ثانيا مشخص نيســت چه اتفاقى مى افتد كه الستيك هاى 
وارداتى رســمى در بازار ايران قيمتى باالتر از نرخ جهانى پيدا مى كند 
و چند برابر گران تر از قيمت كشــورهاى همسايه به فروش مى رسد. 
البته اين مسأله را با حساب و كتابى ساده و تبديل نرخ ارزى به ريال 

مى توان متوجه شد.
كريمى با بيــان اينكه در چنين شــرايطى الســتيك هاى وارداتى از 
روش هــاى غيررســمى نيز براســاس تابعى از عرضــه و تقاضا در 
بــازار عمل كرده و قيمت شــان باالتر مى رود و بــا نرخى نزديك به 
الستيك هاى وارداتى رسمى فروخته مى شود، گفت: برخى از رانندگان 
وسايل حمل و نقل ســنگين به دليل حساسيت باالى شغل شان مانند 
نفت كش ها و اتوبوس ها (به ويژه براى چرخ هاى جلوى خودروشان) 
به الســتيكى با كيفيت باال و از برندى خاص مانند ميشلن فرانسه نياز 
دارند اما واردات اين الستيك با مشكل مواجه شده و به دليل ورود از 
طريق چند واســطه قيمتش تا هر جفت 30 ميليون تومان هم افزايش 
يافته اســت درحالى كه حداكثر بايد قيمتــى حدود نصف اين نرخ را 

داشته باشد.

 منافذ و اشكاالت موجود در زمينه مباره با پديده قاچاق 
كاال بايد شناسايى و براى رفع و انسداد آن تالش كرد.

مديركل دفتر سياســى و انتخابات استاندارى همدان در 
نشست اعضاى كميسيون برنامه ريزى، هماهنگى و نظارت 
بر مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان همدان، افزود: صرف 
پرداختن به اعداد و ارقام و ارائه گزارش عملكرد نمى تواند 
زمينه مناسب براى ارائه تحليل درست از وضعيت قاچاق 

را فراهم كند.
ابوالقاســم الماســى اظهار كرد: بايد عوامل بروز پديده 
قاچاق، آسيب ها و راه هاى نفوذ آن شناسايى و اشكالت و 
موانع پيش رو به ويژه در حوزه نظارتى و نقش هر دستگاه 

در زمينه رفع اين مشكل به طور دقيق احصا شود.
مديركل دفتر سياسى و انتخابات استاندارى همدان، فلسفه 
تشكيل نشست اعضاى كميسيون برنامه ريزى، هماهنگى 
و نظارت بر مبارزه با قاچاق كاال و ارز را كمك به اقتصاد 
جامعه و مســدود كردن راه هايى كه به آسيب به معيشت 

مردم منجر مى شود، دانست.
به گزارش ايرنا، الماسى تأكيد كرد: درباره قاچاق كاال بايد 
همه جانبه بحث و تبادل نظر كرد، در اين بين ارائه گزارش 
عملكرد مقدمه كار بوده و به تنهايى كافى نيست بنابراين 
بايد در كنار ارائه گزارش، نگاه نقادانه به عملكرد با هدف 
شناســايى نقاط ضعف براى برداشتن موانع مشكالت و 

تقويت موضوع داشت.
وى گفت: بايد گزارش هاى ارائه شــده در اين نشســت 
داراى پيوســت، تحليل، با شناسايى نقاط ضعف و قوت 

باشد تا بتواند در كاهش قاچاق اثرگذار باشد.
مديركل دفتر سياسى و انتخابات استاندارى همدان افزود: 
وظيفه اصلى و تعهد اخالقى و ســازمانى هر فردى انجام 
صحيح و دقيق وظايف محوله است، بنابراين بايد با پرهيز 
از نگاه جزيره اى و تقويت وفاق، همدلى و هم افزايى دنبال 

راهكارهاى مؤثر به ويــژه درباره برخورد با پديده قاچاق 
كاال بود.

الماسى تأكيد كرد: عالوه بر نظارت بر چرخه عرضه كاال 
بايد به حوزه نظارتى نيز بيش از گذشته توجه داشت زيرا 
طبق گزارش پليس امنيت اتصادى عمده كال هاى قاچاق 
مبادى قانونى دارند يعنى به صورت قانونى براى آنها مجوز 

صادر شده است.
وى گفت: به منظور شتاب بخشــى به طرح پالك كوبى و 
هويت دار كردن دام هاى ســبك و سنگين بايد از ظرفيت 
بخش هاى مختلف به ويژه فرماندارى ها، بخشــدارى ها، 

دهيارى ها و شوراها استفاده كرد.
مديركل دفتر سياســى انتخابات استاندارى همدان اظهار 
كرد: با توجه به شرايط كشــور در حوزه اقتصادى، همه 
تالش مسئوالن ايجاد گشايش در زندگى، معيشت مردم 
و اقتصاد و توليد است تا مردم از تگناها و فشار اقتصادى 

خارج كنند.
الماســى اضافه كرد: يكى از تفاوت هاى اساسى انقالب 
اسالمى با جهان و ديگر انقالب ها، اين است كه پشتوانه 
مردمى عمده ترين و اساسى ترين سرمايه كشور است كه 
اينهــا در راهپيمايى ها، انتخابات و ديگر همايش ها تجلى 

مى يابد.
وى افزود: جلب اعتماد مردم و تقويت آن ســبب احياى 
ســرمايه اجتماعى شــده و اين امر موجب مى شــود كه 
همواره تقويت، پشتيبانى و حمايت مردم را داشته باشيم.

 بيشــتر لوازم خانگى قاچاق موجود در بازار 
تقلبى است

سرپرست معاونت بازرســى و نظارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان همدان هم در گفت وگو با ايرنا 
درباره قاچاق كاال گفت: بيشــتر لوازم خانگى قاچاقى كه 
توســط خودروهاى شوتى براى عرضه در بازار وارد اين 

استان مى شود، تقلبى است.
داريوش صفارى افزود: به تازگى شــكايت هايى مبنى بر 
همخوان و يكسان نبودن مارك موتور و بدنه لوازم خانگى 
خريدارى شده، دريافت و ثبت شده كه نشان دهنده تقلبى 

بودن كاالى عرضه شده به مشترى است.
وى با اشــاره به اينكه بيشــتر اين قبيل لــوازم خانگى 
به صورت قاچاق وارد كشور و استان مى شود، اظهار كرد: 
4 هزار و 325 فقره بازرســى در 9 ماه نخست امسال از 
فروشگاه هاى عرضه لوازم خانگى در استان همدان انجام 
شــده كه اين تعداد بازرسى به تشكيل 298 فقره پرونده 

قاچاق به ارزش 15 ميليارد تومان منجر شده است.
وى افزود: بازرسى هاى انجام شده در صنف لوازم خانگى 
استان همدان در مقايســه با مدت مشابه سال گذشته به 
نســبت تعداد 50 درصد، نسبت پرونده هاى تشكيل شده 
25 درصد و ارزش ريالــى جريمه ها نيز 3 برابر افزايش 

يافته است.
صفارى اظهار كرد: با توجه به محدوديت ايجادشــده از 
سال 97 در زمينه واردات لوازم خانگى و متناسب نبودن 
توليد داخلى با نياز خانوارها، شاهد احتكار لوازم خانگى 

براى افزايش قيمت و قاچاق آن هستيم.
 عرضه پوشاك داخلى با مارك خارجى

سرپرست معاونت بازرســى و نظارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان گفت: در صنف پوشاك با 
توجه به شــيوع ويروس كرونا شاهد ركود نسبى هستيم، 
همچنين به علت افزايش نرخ ارز و به صرفه نبودن قاچاق 
پوشــاك و پذيرش ريســك لو رفتن و كشف محموله، 
قاچاق پوشاك در كشور و اين استان كاهش چشمگيرى 

داشته است.
صفارى ادامه داد: برخى از توليدكنندگان داخلى اقدام به 
الصاق برند و مارك خارجى بر روى محصوالت توليدى 

خود براى عرضه در سطح بازار مى كنند كه به دليل مشكل 
بودن شناسايى جنس داخلى از خارجى، در برخى موارد 
اين محصوالت توليد داخل به جاى كاالى قاچاق توقيف 

مى شوند.
 ورود ســيگار قاچاق از طريــق باربرى ها و 

پايانه هاى مسافربرى
سرپرست معاونت بازرســى و نظارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان همدان، گفت: در زمينه دخانيات 

ميزان و تعداد ورود و خروج ســيگار به انبارها از طريق 
سامانه جامع تجارت به صورت روزانه كنترل مى شود.

صفارى افزود: با توجه به افزايش نرخ ارز، ورود غيرقانونى 
سيگارهايى كه قيمت بااليى دارند و نبود صرفه اقتصادى، 

ميزان قاچاق سيگار به استان نيز كاهش يافته است.
سرپرست معاونت بازرســى و نظارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان همدان تأكيد كرد: درحال حاضر 
سيگار قاچاق توسط باربرى هاى، پايانه هاى مسافربرى و 

برخى خودروهاى شخصى وارد استان مى شود.
صفارى اظهار كرد: 470 فقره بازرســى در آذرماه گذشته 
براى كشــف كاالى قاچاق در ســطح انجام شده كه 51

پرونده قاچاق به ارزش حدود 7 ميليارد تومان نيز تشكيل 
شده است.

به گفته وى، بيشترين كاالى قاچاق كشف شده در آذرماه 
امســال شــامل دارو، اقالم خوراكى، ســيگار، سوخت، 

پوشاك و لوازم آرايشى بهداشتى بوده است.

همدان رتبه برتر كشور را 
در تدوين برنامه ايمنى آب كسب كرد

 مدير ســالمت محيط و كار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكى 
همدان از اعطاى گواهينامه اجراى برنامه ايمنى آب به معاونت بهداشــتى 
اين دانشــگاه خبر داد و گفت: اين گواهينامه در اجراى برنامه ايمنى آب 
شــهر همدان از سوى مركز ســالمت محيط و كار وزارت بهداشت اعطا 

شده است.
ليدا رفعتى در گفت وگو با ايرنا افزود: حدود 5 ســال پيش تيمى 15 نفره 

متشكل از نيروهاى معاونت بهداشــتى، آبفا شهرى و روستايى، حفاظت 
محيط زيست، جهادكشــاورزى، صمت، مديريت بحران، شركت توزيع 
نفت، شــهردارى، شركت شهرك هاى صنعتى و كارشناس امور اجتماعى 

براى بررسى وضعيت آب اين شهر تشكيل شد.
وى با بيان اينكه دبيرى اين كميته به معاونت بهداشــتى محول شد، افزود: 
بررسى هايى الزم براى شناسايى نقاط ضعف و قوت وضعيت آب رسانى 
در اين شــهر توســط اين تيم صــورت گرفت كه نقاط ضعف توســط 

كارشناسان رفع شد.
مدير سالمت محيط و كار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكى همدان 

ادامه داد: رفع برخى از مشــكالت شبكه آبرسانى نياز به اعتبار بااليى دارد 
كه مقرر شد اين مشكالت در زمان تأمين اعتبار برطرف شود.

رفعتى با بيان اينكه كيفيت آب از نظر ميكروبى، شيميايى، سموم و فلزات 
سنگين آناليز شــده است، گفت: اجراى برنامه ايمنى آب با هدف ارتقاى 
كيفيت بهداشتى آب و شناسايى مخاطرات موجود با حضور اعضاى كميته 
متشــكل از مديران و كارشناسان دســتگاه هاى اجرايى از سال 94 كليد 
خورد. وى افزود: پس از 5 ســال كار كارشناســى مداوم و برررسى هاى 
ميدانى با كسب رتبه برتر موفق به اخذ گواهينامه شديم و همدان به همراه 
3 استان يزد، زنجان و گيالن تاكنون موفق به دريافت اين گواهينامه شدند.

آگهى مناقصه عمومى 

شهردارى همدان

مبلغ برآورد اوليهنام پروژهرديف
(ريال)

محل تأمين 
اعتبار

مبلغ تضمين شركت مدت پيمان
در مناقصه (ريال)

مبلغ تضمين رتبه
انجام تعهدات

اجراى جدولگذارى و 1
پياده روسازى سطح صفر تقاطع 
غيرهمسطح سردار همدانى

منابع داخلى 12/109/931/804
شهردارى 
همدان

حد اقل شركت هاى 2605/500/000 ماه
حقوقى پايه 5 ابنيه 

يا راه و ترابرى

5٪ كل مبلغ 
پيمان

شهردارى همدان در نظر دارد نسبت اجراى جدولگذارى و پياده روسازى سطح صفر تقاطع غيرهمسطح سردار همدانى مطابق با جدول ذيل از طريق 
مناقصه عمومى اقدام نمايد. لذا از كليه واجدين شرايط دعوت به عمل مى آيد جهت دريافت اسناد و اوراق شركت در مناقصه از تاريخ انتشار اين آگهى تا 

تاريخ 99/10/27 به آدرس : همدان –بلوار عمار- معاونت امور زير بنايى و حمل و نقل شهرى شهردارى همدان مراجعه نماييد.
خالصه شرايط شركت در مناقصه: 

1-حداكثر مهلت قبول پيشنهادها از تاريخ 99/10/17 به مدت 10 روز تا تاريخ 99/10/27 خواهد بود.
2- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد سپرده ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و درصورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال عمل 

خواهد شد.
3- مبلغ سپرده تضمين شركت در مناقصه طبق جدول ذيل به صورت اسناد خزانه، ضمانتنامه بانكى يا واريز نقدى كه ميبايست به شماره حساب 100785561712 
شهردارى همدان نزد بانك شهر شعبه خواجه رشيد واريز گردد، مى باشد. تضمين مذكور بايد پس از اسكن در قسمت پاكت الف سامانه ستاد بارگذارى گردد. عالوه بر 

آن ضمانتنامه بايد به صورت فيزيكى هم تحويل دبيرخانه شهردارى مركزى همدان به آدرس همدان – ميدان آرامگاه بوعلى – شهردارى مركزى همدان گردد.
4- كليه هزينه هاى آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. 

5- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود مى باشد. 
6- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار مى باشد. 

7- شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى همدان موضوع ماده 10 آيين نامه معامالتى شهردارى مى باشد.
8- سپرده افرادى كه در مناقصه برنده نگرديده به استثناى نفر اول و دوم يك هفته پس از ابالغ صورتجلسه كميسيون معامالت مسترد مى گردد.

9- بديهى است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان تعيين شده در جدول ذيل از برنده مناقصه اخذ و تضمين شركت در مناقصه نفر دوم آزاد 
خواهد شد.

10- زمان و مكان بازگشايى پاكت ها مورخ 99/10/29 ساعت 18 در شهردارى مركزى خواهد بود.
11- براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 38201984-081 تماس حاصل نماييد. 

12- ضمناً مشاهده اطالعيه فوق در سايت شهردارى همدان به آدرس www.hamedan.ir امكانپذير مى باشد. (م الف 1411)

غزل اسالمي »
 نرخ تورم 12 ماه منتهي به آذرماه 
سال 99 استان همدان به 31/5 درصد 
رســيد كه نســبت به همين دوره در 
آذرماه ســال 98، 6/7 درصد كاهش 
داشته است. اما تورم همين ماه نسبت 
به تورم آبان ماه، 2/2 افزايش داشــته 

است.
طبق آمار منتشرشــده، نرخ تورم 12

ماهه منتهى به آذرماه براى خانوارهاى 
كشور 30/5 درصد است و اين نشان 
مي دهد كه تورم همدان يك درصد از 
ميانگين كشور (30/5) باال تر است و 
در پله پنجم تورم در بين اســتان هاي 

ديگر نشسته است. 
در بين شاخص هاي مورد آمارگيري، 
حمل ونقل با 63/6 درصد بيشــترين 
تورم 12 ماهه منتهى به آذرماه ســال 
99 را دارد و مبلمان و لوازم خانگى با 
40/3 درصد رتبه بعدى را در اختيار 

دارد. 
همچنيــن مبلمان و لــوازم خانگى و 
نگهدارى معمول آنها با 75/9 درصد 
باالترين نرخ تورم نقطه به نقطه (آذرماه 
99 نسبت به آذرماه 98) استان همدان 
را داشــته، خوراكى ها و آشاميدنى ها 
بــا 63/7 درصــد در پلــه دوم تورم 
نقطه به نقطه در يك سال گذشته استان 

قرار دارد. 
آموزش نيز بــا 18/9 درصد كمترين 
نرخ تورم نقطه به نقطه را در يك ســال 
گذشته به خود اختصاص داده است. 
رئيــس گــروه جمــع آورى آمار و 
و  مديريــت  ســازمان  اطالعــات 

برنامه ريزى استان همدان توضيح داد: 
نرخ تورم در ســال 1399 تا مردادماه 
(24/4 درصد) روند كاهشى داشته اما 
از شهريورماه تاكنون روند افزايشى به 

خود گرفته است.
مهدى صدوقى با اشاره به تورم ماهانه 
عنوان كرد: بررســى رونــد تغييرات 
تورم ماهانه در يك ســال گذشــته 
نشان دهنده روند متغيرى است؛ يعنى 
در مردادماه 99 به باالترين حد يعنى 
8/7 درصد رسيد درحالى كه در آذرماه 

99 اين تورم به 0/4 رسيده است.
نيز  نقطه به نقطه  تورم  درباره  صدوقى 
گفت: در آذرماه ســال 1399 درصد 
تغيير شــاخص كل تورم نقطه به نقطه 
نسبت به ماه مشابه سال گذشته 51/2
درصد است، يعنى خانوارهاى استان 
بيشــتر  درصد  ميانگين 51/2  به طور 
از آذرمــاه 1398 بــراى خريد يك 
«مجموعــه كاال و خدمات يكســان» 

هزينه كرده اند.
وي افزود: بررســى تغيير شــاخص 
قيمت نقطه به نقطه اســتان (ماه مشابه 
درصد  كاهــش  از  گذشــته)  ســال 
شاخص از آذرماه 98 تا فروردين ماه 
سال 1399(17/3) حكايت دارد، ولى 
از ارديبهشت ماه سال 99 روند افزايش 
به خود گرفته اســت، به طورى كه اين 
تورم در پايان آذرماه به 51/2 درصد 

افزايش يافته است.
به گفته وي، براى محاســبه اين نرخ، 
اطالعات مربوط بــه 520 قلم كاال و 
خدمات اســت كه هركــدام با توجه 
به ســهمي كه از كل مخارج خانوار 

دارند بــا مراجعه به حــدود 2 هزار 
پاســخگوياني  يعني  اطالعاتي،  منبع 
كاال  فروش  مراكز  خانوارها،  شــامل 
و خدمات مصرفي و اطالعات ثبتي، 

قيمت آنها اخذ مي شود. 
ــم  ــن 520 قل ــه داد: اي ــى ادام صدوق
كاال شــامل خوراكــي، نوشــيدني، 
پوشــاك،  زيــورآالت،  دخانيــات، 
حمل ونقــل  بهداشــت،  آمــوزش، 
در  و  مي شــود   ... و  ارتباطــات 
مجمــوع 12هــزار قيمــت بــراى هــر 

مى شــود. جمــع آورى  مــاه 
آمــار  جمــع آورى  گــروه  رئيــس 
و اطالعــات ســازمان مديريــت و 
ــدان گفــت:  ــتان هم ــزى اس برنامه ري
ــه  ــن اســت ك ــل توجــه اي ــه قاب نكت
ــرمايه اي  ــي و س ــالم داراي قيمــت اق
ــر طــالي آب شــده، ارز و ســكه  نظي
نــرخ  در  ســرمايه اى)  (كاالهــاى 

تــورم مدنظــر قــرار نمي گيــرد.
وي افزود: تورم پايين در يك كشور 
پيامد توســعه و پيشــرفت آن كشور 
تورم  وجود  اقتصاددانان  بيشتر  است. 
پايين يعنــى در حد 3 تــا 4 درصد 
افزايش ســاليانه قيمت ها و يا به طور 
كلى نرخ تــورم كمتر از 8 درصد در 
سال را براى رشد و توسعه اقتصادى 
كشــورها الزم و مفيد مى دانند، ولى 
تــورم 10 تا 25 درصد در ســال را 
تــورم شــديد مى نامنــد و دولت ها 
بايســتى با اين گونه تورم هــا مبارزه 
كشورهاى  بيشــتر  به طورى كه  كنند. 
درحال توسعه داراى تورمى كمتر از 

ده درصد هستند.

شاخص قيمت كاال و خدمات مصرفى خانوارهاى استان
درصد تغيير شاخص كل، گروه هاى اصلى و گروه هاى اختصاصى 

( 1395 =100 )
 دوره

 
 گروه

آذرماه 1399 نسبت به ماه مشابه 
سال گذشته (تورم نقطه به نقطه)

مجموع ماههاى منتهى به ماه جارى 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته

دوازده ماه منتهى به ماه جارى نسبت 
به دوره مشابه سال گذشته (تورم)

شاخص كل
گروه هاى اصلى:

1- خوراكى ها و آشاميدنيها
2- دخانيات

3- پوشاك و كفش
4- مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها

5- مبلمان و لوازم خانگى و نگهدارى معمول آنها
6- بهداشت و درمان

7- حمل و نقل
8- ارتباطات

9- تفريح و امور فرهنگى
10- آموزش

11- هتل و رستوران
12- كاالها و خدمات متفرقه

گروه هاى اختصاصى:
شاخص كل * (بدون اجاره)

كاالها
خدمات

51/2

63/7
54/9
42/4
33/3

75/9

33/9
61/5
31/0
54/8
18/9
38/6
36/2

53/9
60/7
33/2

34/2

32/1
30/9
30/9
26/9

44/8

24/5
67/3
18/2
42/2
18/5
20/5
26/1

34/2
36/7
29/2

31/5

28/4
25/5
30/6
26/2

40/3

22/8
36/6
14/1
36/2
18/3
23/8
24/9

31/3
33/4
27/8

نرخ انواع تورم استان همدان از آذرماه 1398 تا آذرماه 1399
 تورم 

 
 ماه

ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 
(تورم نقطه به نقطه)

مجموع ماههاى منتهى به ماه جارى 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته

دوازده ماه منتهى به ماه جارى نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته (تورم ساالنه)

آذر 98
دى 98 
بهمن 98
اسفند 98

فروردين 99
ارديبهشت 99

خرداد 99
تير 99

مرداد 99
شهريور 99

مهر 99
آبان 99
آذر 99

25/6
24/0
22/9
20/9
17/3
20,9
21/3
27/2
32/7
37/3
44/4
52/0
51/2

37/1
35/6
34/3
32/9
17/3
19/1
19/9
21/7
24/0
26/2
28/9
31/9
34/2

38/2
36/8
35/1
32/9
30/2
27/9
25/9
24/6
24/4
25/1
26/8
29/3
31/5

رئيس گروه جمع آورى آمار و اطالعات سازمان مديريت 
استان اعالم كرد

مبلمان رتبه يك گراني 
در همدان 

■ كاالها در آذر سالجاري 51/2 درصد گرانتر از مدت مشابه سال 98 شده اند
■ تورم 10 تا 25 درصدى تورم شديد ناميده مي شود

منافذ قاچاق كاال در استان همدان
 بايد شناسايى و مسدود شود
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 مهدى پاشــازاده در آستانه جدايى از پاس 
قرار دارد و پس از ناكامى در برابر سردار بوكان 

به طور تلويحى از جدايى از پاس خبر داد.
مهدى پاشــازاده كه به تازگى هدايت تيم پاس 
همدان در رقابت هاى ليگ دســته دوم كشور 
را پذيرفته بود، پس از كســب سومين مساوى 
كناره گيرى خــود را از هدايت اين تيم اعالم 
كرد. با اينكه پاشــازاده هنوز استعفاى خود را 

رســمى و كتبى به باشگاه نداده، اما از شواهد 
پيداست كه بايد همكارى وى با اين باشگاه را 

پايان يافته دانست.
پاشــازاده كه از گران قيمت ترين مربيان ليگ 
دسته دوم كشور بود، پس از كناره گيرى احمد 
جمشــيديان از ســرمربيگرى پاس همدان به 
جاى وى اين مسئوليت را پذيرفت و درحالى 
از هدايــت ايــن تيم كناره گيــرى مى كند كه 

سبزپوشــان همدانى در پايان هفته سوم ليگ 
دســته دوم كشــور با 3 امتياز در رده هشتم 

جدول گروه دوم اين مسابقات قراردارند.
ســرمربى پاس مهم ترين دليــل ناموفق بودن 
تيمش در كســب نتايج مطلــوب در 3 هفته 
اخير را مشــكالت روحى روانى شاگردانش، 
بى توجهى به نيازهاى ضرورى تيم و پرداختن 

نشدن درصدهاى مالى بازيكنان عنوان كرد.

در واقع پاشــازاده تا زمانيكه اين مشــكالت 
پابرجا بماند، به خانه بازگشته و حضورش در 

همدان را بى اثر مى داند.
در همين راســتا مســئوالن اجرايى استان در 
نشستى تكليف مديرعامل تيم را نهايى كردند 

تا پاس با خاطرى آسوده ليگ را دنبال كند.
در نشست مسئوالن اجرايى استان، امير عظيمى 
به طور رسمى به عنوان مديرعامل باشگاه پاس 

همدان منصوب شد.
در اين نشست خواســته هاى به حق و منطقى 
امير عظيمى بيان شد و با موافقت مسئوالن طى 

صورتجلسه اى به امضا رسيد.
مديرعامل باشــگاه پاس پس از دريافت حكم 
خود گفت: حاال با قدرت و انگيزه باال ليگ را 
دنبال مى كنيم و مهدى پاشازاده نيز سرمربى تيم 
مى ماند و با قدرت به كار خود ادامه خواهد داد. 
عظيمى افزود: تمرينات تيم از روز چهارشنبه 
با هدايت پاشازاده تمرينات دنبال خواهد كرد.

وى افــزود: اميدواريــم با كمــك و حمايت 
مسئوالن بتوانيم در ادامه مسابقات فصل موفقى 

را سپرى كنيم.
تيم پاس همچنان با مشكل بدهى هاى گذشته 
مواجه است و حاال اين بدهى گريبان اين تيم 
را گرفته تا جايى كه محمدمهدى نبى دبيركل 
فدراســيون فوتبال در نامه اى رسمى نسبت به 
پرداخت و تسويه بخشى از بدهى ها اولتيماتوم 

داده است.
ايــن بدهى ها مربــوط به افرادى اســت كه 
شكايات خود را به طور رسمى در كميته تعيين 
وضعيت و كميته انضباطى فدراســيون فوتبال 
تــا به امروز ثبت كرده اند و به اين بدهى ها در 

آينده نيز افزوده مى شود.

خبـر مناسبت

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

سوگ «جهان پهلوان» 53 ساله شد
 مراسم پنجاه وسومين سالگرد 
درگذشــت جهان پهلوان تختى، 
و  متفاوت  شــرايطى  در  امسال 
زير سايه سنگين محدوديت هاى 
كرونايــى برگزار مى شــود؛ اما 
مردانگى  اســطوره  اين  عاشقان 

همچنان به او وفادار هستند.
به گزارش مهــر، هفدهم دى ماه 
هــر ســال، روز گراميداشــت 
جهان پهلوان تختى است كه همگان از او به عنوان قهرمانى بى بديل و 
پهلوانى جاودان در ورزش ايران  زمين ياد مى كنند. مردى كه روز پنجم 
شــهريورماه سال 1309 در جنوب تهران به دنيا آمد و در روز هفدهم 
دى ماه 1346 در اوج محبوبيت و افتخار چشــم از جهان فروبست و 
تأثيرى عميق در تاريخ ورزش ايران به يادگار گذاشت. از جهان پهلوان 
تختى يك فرزند به نام بابك به يادگار مانده؛ فرزندى كه برخالف پدر، 
راه كشــتى را در پيش نگرفت، اما همواره با ياد و خاطره پدر زندگى 
مى كنــد و حتى نام فرزندش را هم به ياد جهــان پهلوان، «غالمرضا» 

گذاشته است.
به گواه بسيارى از پيشكسوتان و رفقاى نزديك تختى، او به هيچ عنوان 
اهل انتقاد و يا درد دل با رفقا و بروز دادن روحياتش نبود و شايد همين 
مورد باعث انزوا و ســكوت او شده بود. اما همين مرد آرام، توانست 
در عمق ذهن و دل مردم ايران جاودانه شود و تأثيرى بى بديل از رفتار 
و منش پهلوانى خود بر تاريخ پرفراز و نشــيب ورزش ايران زمين بر 

جاى بگذارد.
به هرحال با وجود ماندگارى جهان پهلوان در تار و پود تاريخ معاصر 
ايران، خورشيد زندگى او خيلى زود غروب كرد. روايت هاى فراوانى از 
علت و چگونگى مرگ جهان پهلوان تختى وجود دارد كه نبود سنديت 
و قطعيت هر كدام از آنها سبب رازآلود ماندن اين اتفاق تلخ شده است.
جســد تختى در روز هفدهم دى ماه 1346 در اتاقش در هتل آتالنتيك 
تهران پيدا شد. او 2 روز پيش از مرگش وصيت نامه اى را در دفترخانه 
اسناد رســمى به ثبت رســاند و كاظم حصيبى را به عنوان سرپرست 
فرزندش بابك كه تنها 4 ماه داشــت معرفى كــرده بود. تختى تبلور 
آرزوهاى يك ملت بود. او سمبل تاريخ ماست. مردى كه در ميان مردم 
زيســت و درنهايت پيكرش با حضور خيل عظيمى از همين مردم و 

كوچه و بازار در ابن بابويه شهر رى آرام گرفت.
متأسفانه سال هاست صحنه ورزش ايران از وجود قهرمانان و پهلوانان 
اين چنينى خالى است و شايد بتوان ادعا كرد كمتر ورزشكارى توانسته 
همچون تختى تأثيرگذارى خاصى در بحث فرهنگ و زندگى روزمره 
هوادارانش داشــته باشــد. جهان پهلوان تختى نه تنهــا در پهلوانى و 
جوانمردى، شــهره عام و خاص بود، بلكه نام پر آوازه اش در فهرست 
ركوردهاى ورزشــى ايران هم مى درخشد. تختى نخستين كشتى گير 
ايرانى بود كه توانســت در 3 وزن مختلف صاحب مدال هاى جهانى 
و المپيك شــود. او در رقابت هاى جهانــى 1951 و المپيك 1952 در 
79 كيلوگرم، در بازى هاى المپيك 1956 و 1960 و رقابت هاى جهانى 
تهران و يوكوهاما در 87 كيلوگرم و در مسابقات جهانى 1962 توليدو 
در وزن 97 كيلوگرم صاحب مدال شــد و ركوردى ماندگار از خود بر 
جاى گذاشــت. همچنين تختى نخستين ورزشكار ايرانى لقب گرفت 
كه در 3 المپيك موفق به كســب مدال شد، ركوردى كه پس از او تنها 
توســط محمد نصيرى و هادى ســاعى تكرار شد. ضمن اينكه جهان 
پهلوان تختى با كسب 7 مدال در رقابت هاى المپيك و قهرمانى جهان 
از ركوردداران كســب بيشــترين مدال از نظر رنگ و كيفيت در ميان 
كشتى گيران ايرانى اســت. درنهايت بايد به اين نكته نيز اشاره داشت 
كه تختى به عنوان نخستين ورزشكار ايرانى در 4 المپيك شركت كرد. 
ركوردى كه ســال ها بعد تنها توســط اميررضا خادم از المپيك 1988

سئول تا 2000 سيدنى تكرار شد. تمامى مدال هاى اين اسطوره كشتى 
ايران در مسابقات المپيك، جهانى، آسيايى و كشورى هم اكنون در موزه 

مركزى آستان قدس رضوى قرار دارد.

غرش شيرهاى سنگى نماينده همدان 
در وقت هاى اضافه

 تيم خانه بســكتبال اســدآباد در گروه خود با پيروزى مقابل تيم 
كردستان صدرنشين شد.

در ادامه رقابت هاى بســكتبال ليگ يك و در گروه الف منطقه شمال، 
تيم خانه بســكتبال اسدآباد در سالن شهيد بهشتى كرمانشاه به مصاف 
تيم خانه بسكتبال كردستان رفت كه تالش 2 تيم در پايان وقت قانونى 

با تساوى در امتياز 73 به پايان رسيد.
در 5 دقيقه وقت اضافه در ابتدا تيم كردستان ابتكار عمل را در دست 
گرفت اما در يك دقيقه و 30 ثانيه به پايان تيم اســدآباد با دفاع خوب 
خود راه حريف را در زير سبد بست و شوت هاى كردستانى ها هم به 
بار ننشست تا نماينده استان همدان دومين برد پياپى خود را با نتيجه 
84 بر 80 دشت كند و عالوه بر صدرنشينى گروه، مدعى جدى صعود 

از گروه خود باشد.

مسابقات فوتبال در مالير
 به همت هيأت فوتبال شهرســتان مالير به مناســبت گراميداشت 
سالگرد شهادت شهيد قاسم سليمانى و شهداى واالمقام جبهه مقاومت 
يك دوره مســابقه فوتبال براى نخستين بار با اخذ مجوز هاى الزم در 
پيشــگيرى از شــيوع كرونا ويروس در چمن استاديوم 5 هزار نفرى 

شهيد مرتضى روحيان برگزار شد.
دو تيــم وحدت و منتخــب فوتبال مالير در اين دوره از مســابقات 
شــركت كردند و براى نخســتين بار در چمن استاديوم 5 هزار نفرى 
شهيد روحيان در ديدارى دوستانه به مصاف هم رفتند كه تيم منتخب 

فوتبال مالير مقابل تيم وحدت پيروز شد.

فوتباليست ناشنواى همدانى 
در انتخابى تيم ملى فوتبال

 على اكبر احمدوند فوتباليست ناشنواى همدانى به نخستين اردوى 
انتخابى تيم ملى فوتبال دعوت شد.

رئيس هيأت ورزش هاى ناشــنوايان اســتان همدان با اعالم اين خبر 
با اشــاره به برگزارى نخســتين اردوى ارزيابــى و انتخابى تيم ملى 
فوتبال گفت: على اكبر احمدوند فوتباليســت ناشنواى نهاوندى استان 
به نخســتين اردوى انتخابى تيم ملى فوتبال جهت اعزام به مسابقات 
قهرمانى آسيا و بازى هاى المپيك تابســتانى ناشنوايان 2021 دعوت 

شده است.
على زيورى افزود: اين اردو از 18 دى ماه سالجارى به مدت ده روز به 

ميزبانى استان تهران برگزار مى شود.

مسابقات ورزشى در فامنين 
و  ورزش  اداره  سرپرســت   
مســابقات  برگزارى  از  جوانان 
فوتســال و دارت بزرگداشــت 
شــهيد ســليمانى در شهرستان 

فامنين برگزار شد.
سرپرست اداره وزش و جوانان 
برگزارى  از  فامنين  شهرســتان 
مســابقات 4 جانبه فوتســال و 
گراميداشت  به مناســبت  دارت 

نخستين سالگردشهادت شهيد سليمانى در شهرستان فامنين خبر داد.
حســن ترابى در ادامه افزود: اين مســابقات با حضور 4 تيم از سطح 
شهرستان فامنين به مدت 2 روز برگزار شد و مراسم تجليل و قدردانى 
از تيم ها و نفرات برتر مسابقات گراميداشت شهادت سردار سليمانى 
با حضور امام جمعه، فرماندار و مســئوالن ادارات شهرســتان فامنين 

برگزار شد.

اسكواش همدان در ليگ دسته يك كشور
 تيم اســكواش همدان براى نخســتين بار در ليگ اسكواش كشور حضور 

خواهد يافت.
رئيس هيأت اســكواش اســتان با اعالم اين خبر گفت: براى نخستين بار، تيم 
اسكواش استان همدان در مسابقات ليگ دسته يك كشور حضور خواهد يافت 

كه اين يك خبر خوب براى بازيكنان اسكواش استان همدان است.
اسدا... ربانى مهر گفت: استان همدان ظرفيت هاى خوبى در حوزه ورزشى دارد 
و بايد با برنامه ريزى درست و اصولى سعى شود از اين ظرفيت ها استفاده كرد و 
امروز اسكواش در استان با يك برنامه ريزى درست و اصولى در مسير پيشرفت 

قرار دارد.

وى ادامه داد: اســكواش رشته اى بانشــاط و پرهيجان است و با برنامه ريزى و 
اطالع رسانى مناسب سعى داريم زمينه جذب نوجوانان و جوانان را در اين رشته 
فراهم كنيم و هم اكنون اســتقبال خوبى از اين رشته ورزشى در استان همدان را 

شاهد هستيم.
ربانى مهر افزود: كســب رتبه دوم كشورى ارزيابى هيأت اسكواش استان و رتبه 
يكم و دوم 2 ورزشــكار همدانى رشته اسكواش در مسابقات مجازى كشور در 
كنار حضور يك تيم از استان همدان در مسابقات ليگ يك كشور، 3 خبر خوب 
هيأت اسكواش استان همدان در يك هفته اخير بوده است و تالش مى كنيم هر 
هفته يك خبر خوب براى اسكواش استان همدان داشته باشيم، اميدوارم در آينده 

همدان يكى از قطب هاى اصلى اسكواش كشور باشد.

پاس و اكباتان نقره داغ شدند
ــان  ــن بازيكن ــدان، بي ــان هم ــاس و اكبات ــه پ ــاى رده ســنى پاي ــتانه تيم ه ــازى دوس ــان ب  در جري

ــال داشــت. ــه دنب ــى را ب ــن مســاله واكنش هاي ــرى ايجــاد شــد و همي درگي
بنــا بــر اعــالم هيــات فوتبــال همــدان، تــا اطــالع ثانــوى تمريــن تيم هــاى فوتبــال پــاس و اكباتــان 
در رده هــاى ســنى پايــه بــه علــت اخــالل، بى نظمــى و درگيــرى در حيــن انجــام مســابقات دوســتانه 

تعطيــل خواهــد بــود.
براســاس ايــن گــزارش، درگيــرى ايــن 2 تيــم منجــر بــه بدآمــوزى دربيــن نوجوانــان و جوانــان و 
رعايــت نكــردن اخــالق و خدشــه دار شــدن جايــگاه فوتبــال همــدان شــده و برايــن اســاس هرگونــه 

فعاليــت 2 تيــم ممنــوع اســت.
ديدار اين 2 تيم به دليل درگيرى بازيكنان نيمه كاره پايان يافت.

آگهي مزايده عمومي شماره 99/4 ز (نوبت اول)

شركت آب منطقه اي همدان

اليروبى رودخانه سياه كمر در قالب مشاركت عمومى، خصوصى و واگذارى بخشى از مصالح 
رودخانه اى سياه كمر

شركت آب منطقه اي همدان در نظر دارد به منظور اليروبى و پاكسازى رودخانه سياه كمر در قالب مشاركت عمومى خصوصى و واگذارى بخشى از 
مصالح رودخانه اى سياه كمر در ازاى آن را به شرح اسناد و شرايط مزايده از طريق مزايده عمومي (به صورت كتبي) برگزار نمايد. لذا از شركت هاى 
(پيمانكارى) كه حداقل داراى رتبه 5 در رشته آب، ابنيه و يا راه از سازمان برنامه و بودجه هستند، دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد و شرايط 
يادشده از روز پنجشنبه تاريخ 99/10/18 حداكثر تا پايان وقت اداري (ساعت14:00) روز سه شنبه مورخ 99/10/30 به سامانه الكترونيكى دولت 

(ستاد) به آدرس اينترنتىwww.setadiran.ir مراجعه نمايند. 
ورود سرمايه گذاران و پيمانكاران در قالب گروه مشاركت با ارائه موافقت نامه رسمى تنظيم شده در يكى از دفاتر اسناد رسمى بالمانع است و هر 

شركت تنها در يك گروه مشاركت امكان حضور دارد.
بازديد از رودخانه سياه كمر واقع در جاده مالير با هماهنگى مديريت رودخانه هاى اين شركت و شركت مهندسين مشاور ميهن سحاب غرب از تاريخ 
99/10/18 تا 99/10/29 امكان پذير است. ميزان سپرده شركت در فرايند ارجاع كار 280,000,000 ريال (دويست و هشتاد ميليون ريال) مشخص مى باشد 
كه مى بايست طى ضمانتنامه بانكى به نفع شركت آب منطقه اى همدان و يا واريز وجه مورد نظر به شماره شباIR 300100004001116406376819 نزد بانك 
مركزى جمهورى اسالمى ايران انجام شود و رسيد واريز وجه و يا اصل ضمانتنامه را در پاكت الف مهر و موم و امضا شده، به دبيرخانه حراست 
 www.setadiran.ir آدرس  به  مدارك  ساير  با  همراه  دولت (ستاد)  الكترونيكى  تداركات  سامانه  در  هم  و  تحويل  همدان  منطقه اى  آب  شركت 

بارگذارى نمايند. 
قيمت فروش اسناد مناقصه مبلغ هفتصد هزار (000,700) ريال است كه واجدين شرايط مى توانند از طريق سامانه ستاد الكترونيكى دولت به شماره 
حساب 4001116404020914 و شماره شباى IR 660100004001116404020914 تحت عنوان درآمد آب منطقه اى همدان نزد بانك مركزى جمهورى 

اسالمى ايران واريز و و در سامانه تداركات الكترونيكى دولت بارگذارى گردد. 
مهلت ارسال پاكت پيشنهادي قيمت جهت مزايده تا پايان وقت ادارى (ساعت 14) روز شنبه مورخ 99/11/11 مي باشد. همچنين بازگشايي پاكات 
حاوى مدارك ارائه شده راس ساعت 10صبح روز يكشنبه مورخ 99/11/12 در محل شركت آب منطقه اي همدان مي باشد. ضمنا پيشنهاددهندگان 

بايد قيمت پيشنهادى خود را بدون 9٪ ماليات بر ارزش افزوده صرفا در سامانه ستاد درج نمايند. 
هزينه آگهى مزايده بر عهده برنده مزايده مى باشد.

(م الف 1419)

دان

آگهى فقدان سند مالكيت پالك ثبتى 67 فرعى از 54 اصلى 

ــرم استشــهاد  ــرگ ف ــه دو ب ــا ارائ ــى ب ــهبازى گرجاي ــد ش ــاى مجي ــون آق چ
محلــى كــه امضــاى گواهــان در دفتــر 4 ماليــر مــورد گواهــى واقــع گرديــده 
اعــالم نمــوده كــه ســند مالكيــت ششــدانگ پــالك ثبتــى 67 فرعــى از 54 
ــه شــماره 804255 ســرى ب واقــع در بخــش 5  ــه شــماره ســريال ب اصلــى ب
ــك  ــى در ي ــب جهــت صــدور ســند المثن ــذا مرات ــده، ل ــود گردي ــر مفق مالي

نوبــت روزنامــه منتشــر مــى گــردد. 
چنانچــه كســى مدعــى انجــام معاملــه يــا وجــود ســند نــزد خــود مــى باشــد 
بــه مــدت ده روز مــدارك كتبــى خــود را بــه ايــن اداره ارائــه نمايــد. در غيــر 
ايــن صــورت نســبت بــه تقاضــاى مالــك اقــدام و ســند اوليــه از درجــه اعتبار 

ســاقط مــى گــردد. 
(م الف 385)

محمدرضا امينى 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

آگهى فقدان سند مالكيت پالك ثبتى 3862 فرعى از 2149 اصلى 

چــون آقــاى حســن دوز بخشــان بــا ارائــه دو بــرگ فــرم استشــهاد محلــى كه 
امضــاى گواهــان در دفتــر 14 ماليــر مــورد گواهــى واقــع گرديــده اعــالم نموده 
كــه ســند مالكيــت ششــدانگ پــالك ثبتــى 3862 فرعــى از 2149 اصلــى بــه 
شــماره ســريال بــه شــماره 791077 ســرى ب91 واقــع در بخــش يــك ماليــر 
ــت  ــك نوب ــى در ي ــند المثن ــدور س ــت ص ــب جه ــذا مرات ــده ل ــود گردي مفق

روزنامــه منتشــر مــى گــردد. 
چنانچــه كســى مدعــى انجــام معاملــه يــا وجــود ســند نــزد خــود مــى باشــد 
بــه مــدت ده روز مــدارك كتبــى خــود را بــه ايــن اداره ارائــه نمايــد. در غيــر 
ايــن صــورت نســبت بــه تقاضــاى مالــك اقــدام و ســند اوليــه از درجــه اعتبار 

ســاقط مــى گــردد.
 (م الف 384)

محمدرضا امينى 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

آگهى مزايده خودرو پرونده اجرايى 9700031
به موجب پرونده اجرائى كالسه فوق ششدانگ يك دستگاه خودرو سوارى سيستم پژو پارس به شماره انتظامى ايران 18-759 س24 متعلق به جعفر فرهادى كه برابر گزارش مورخه 1399/07/15 
 124K0027585 :ك- كارشناس رسمى دادگسترى مشخصات و وضعيت ظاهرى و فنى آن عبارت است از: خودرو پژو پارس-سيستم پژو- تيپ پارس- مدل 1391- رنگ نوك مدادى- شماره موتور
و شــماره شاسى: 0151034 - وضعيت ظاهرى آن: الستيك ها به علت خواب بيش از دو سال فرسوده- باطرى فرسوده- كاپوت خط عميق دارد- موتور خاموش- به علت توقيف و قرار گرفتن در 

آفتاب قسمت هاى پالستيكى بدنه فرسوده گرديده است- فاقد بيمه نامه مى باشد و 28 ماه در پاركينگ خوابيده و هزينه پاركينگ دارد.
خودرو مذكور در پاركينگ يكتا شــهر بهار مى باشــد كه طبق نظر كارشناس رسمى ارزش پايه آن به مبلغ (850/000/000ريال) مى باشد كه از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1399/11/06 در 
اداره ثبت اســناد و امالك بهار واقع در شهرســتان بهار- بلوار آيت اله بهارى- انتهاى خيابان فروردين از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده از مبلغ 850/000/000 ريال شروع و به باالترين 
قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود و كليه هزينه هاى قانونى به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد. ضمنًا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى اعالم گردد، 

مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. 
(م الف 476)

تاريخ انتشار: 1399/10/17
هادى يونسى عطوف - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى بهار 

پاشازاده تهديد به جدايى كرد

عظيمى مديرعامل پاس شد

مشكالت ورزشكاران 
استان رفع مى شود

 دستگاه ورزش استان تمام تالش خود را 
براى رفع مشكالت ورزشكاران استان همدان 

انجام خواهد داد.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان در ديدار 

بــا آرش ميراســماعيلى رئيس فدراســيون 
جودو كشور، گفت: دســتگاه ورزش استان 
تمام تالش و كوشــش خــود را در جهت 
رفع مشــكالت ورزشكاران اســتان همدان 
به كارخواهد گرفت. حميد سيفى از برگزارى 
مراسم تجليل از قهرمانان و مدال آوران استان 
در ســال هاى 97 و 98 پس از 2 ســال خبر 
داد و گفت: اميدواريم با حمايت هاى استاندار 

همدان اين مراســم را طــى هفته هاى آتى با 
رعايت شــيوه نامه هاى بهداشــتى در استان 
همدان برگزار كنيم. ميراسماعيلى نيز در اين 
ديدار ضمن قدردانى از حمايت هاى مديركل 
ورزش و جوانان اســتان همدان در راستاى 
حمايت از ورزش جودو در اســتان، گفت: 
استان همدان داراى ظرفيت و قهرمانان خوبى 
در رشــته جودو در بين آقايان و بانوان است 

كه خوشبختانه افتخارات خوبى نيز در ميادين 
مختلف ملى و فراملى كسب كرده اند.

وى با تأكيد بر اينكه استعداديابى و حمايت 
از ورزشكاران از مهم ترين مسائلى است كه 
بايد پيگيرى شود، گفت: اميدواريم با حضور 
سيفى در همدان شاهد درخشش روزافزون 
ورزش اســتان به ويژه جودو در ميادين ملى 

و فراملى باشيم.

 در يك بازى بســيار سخت موفق شديم 
تيم «نفت و گاز گچساران» را شكست دهيم.
ســرمربى تيم شــهردارى همدان با اشاره به 
پيروزى تيمش در هفته سوم ليگ دسته دوم، 
اظهار كرد: از پيش مى دانســتيم «نفت و گاز 
گچساران» يك تيم بســيار قوى و جنگنده 

است و در خانه بسيار خطرناك مى شود.
با شناســايى نقاط ضعف و قوت تيم نفت و 

گاز، يك هفته خوب تمرين كرديم و با انگيزه 
خاصى تنها به دنبال پيروزى بوديم كه به اين 

مهم نيز دست پيدا كرديم.
رضا طاليى منــش بيان كرد: ايــن پيروزى 
حاصل تالش كادر فنى، بازيكنان و مسئوالن 
تيم بود و جــا دارد كه به آنها تبريك بگويم 
و با اين پيروزى موفق شديم به صدر جدول 

نيز برسيم.

ــى  ــازى هدف ــن ب ــرد: در اي ــح ك وى تصري
جــز كســب هــر 3 امتيــاز نداشــتيم و 
خوشــحالم كــه تالشــمان نتيجــه داد و 
ــروز  ــا پي ــر آنه ــت و گاز براب ــه نف در خان
شــديم و البتــه ايــن بــرد مــا از ارزش هــاى 
ــرا يــك  گچســارانى ها نخواهــد كاســت زي

ــتند. ــت هس ــا كيفي ــوب و ب ــم خ تي
طاليىمنش با اشــاره به برنامه اين تيم براى 

ادامــه فصل، افزود: ما يك هدف مشــخص 
براى فصل جــارى داريم زيرا به عقيده من، 
در گروه ما، همه تيم ها در يك سطح هستند 

و همه براى صعود تالش مى كنند.
وى گفت: كار ســختى داريم و هفته به هفته 
تالش مىكنيم تا برابر تيم ها به برد دست پيدا 
كنيم و در هفته چهارم نيز بايد در يك بازى 

خانگى برابر اسپاد تهران به ميدان برويم.

ديدارهاى دوستانه 
بدون مجوز
 ممنوع شد
 برگزارى هرگونه ديدار دوســتانه بدون 
اخــذ مجوزهاى قانونى ممنوع اســت و در 
صــورت هرگونــه حادثه، مديريــت تيم ها 

مسئول هستند.

دبيــر هيات فوتبــال اســتان در واكنش به 
اتفاقات بازى نوجوانان پاس واكباتان گفت: 
ديدارهاى دوســتانه نيز هماننــد بازى هاى 
رســمى نياز به مجوز رسمى دارد و عواقب 
ســهل انگارى برعهده مديرعامل و مدير تيم 

خواهد بود.
ــا اظهــار داشــت:  ــه ايرن ــان ب مهــدى بوجاري
ــز  ــى ني ــاى ورزش ــت مجموعه ه از سرپرس

ــى  ــابقه و تمرين ــچ مس ــا هي ــته ايم ت خواس
بــدون حضــور مديــر و مربيــان تيــم برگــزار 
نشــود. وى بيــان كــرد: تمامــى ورزشــكاران 
و مربيــان نيــز ملــزم بــه داشــتن كارت بيمــه 
ورزشــى هســتند و بايــد از حضــور بازيكن 
ميهمــان حتــى در تمريــن خــوددارى شــود.

بوجاريان خاطرنشان كرد: در طول مسابقات 
و تمرين هرگونه حادثه كــه براثر برخورد، 

درگيــرى و نزاع بين بازيكنان 2 تيم صورت 
بگيــرد، مديرعامل و مديريت باشــگاه بايد 

پاسخگو باشند.
وى خاطرنشان كرد: هيات فوتبال و دستگاه 
ورزش اســتان همدان مســئول بى توجهى 
باشــگاه ها در مقابــل قوانين نيســت و در 
صورت هرگونه تخلف برخورد قاطع خواهد 

شد.

سرمربى شهردارى: بازى سختى را در گچساران برديم
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 اگر پروتكل هــاى بهداشــتى و فاصله گذارى 
اجتماعى به درستى اجرا شود مانعى براى بازگشايى 
سالن هاى تئاتر و سينما نيست؛ البته اين بازگشايى 

مشروط به اعالم ستاد ملى مبارزه با كرونا است. 
نايب رئيس كميســيون فرهنگى مجلس شــوراى 
اسالمى گفت: شيوع پاندمى كرونا بيشترين آسيب 
را بــه اهالى فرهنگ و هنر وارد كرده اســت و در 
اين راستا وزارتخانه هاى فرهنگ و ارشاد و ميراث 
فرهنگى و گردشگرى جلساتى براى حل مشكالت 

اهالى فرهنگ و هنر تشكيل دادند.
غالمرضا منتظرى، درباره خســارات شيوع كرونا 
بر حــوزه فرهنگ و هنر گفــت: در ايام كرونا در 
2 مرحلــه حمايت هايى از اهالــى فرهنگ و هنر 
صورت گرفــت، درحال حاضر حــدود 70 هزار 
نفر عضو صنــدوق حمايت از هنرمندان هســتند 
كــه حدود 60 هزار نفــر در جهت دريافت كمك 
و تسهيالت كرونايى ثبت نام كرده بودند، همچنين 
كمك هاى بالعــوض و هم اعطاى تســهيالت با 
كارمزد 4 درصد با عامليت صندوق كارآفرينى اميد 
به منظور ايجاد انگيزه بــراى كارآفرينان و با هدف 
تثبيت فرصت هاى شغلى و حمايت از فعاالن هنرى 

تنظيم شده است.
 حمايت از فرهنگ و هنر كم بوده است

مجلــس  فرهنگــى  كميســيون  رئيــس  نائــب 
ــرى  شــوراى اســالمى تأكيــد كــرد: گام هــاى مؤث
ــته  ــر برداش ــگ و هن ــت فرهن ــتاى حماي در راس
شــده امــا كافــى نبــوده اســت، در برنامــه توســعه 
هفتــم بايــد در جهــت حمايــت از اهالــى فرهنــگ 
ــراى  ــژه ب ــر برنامه هــاى داشــته باشــيم، به وي و هن
شــرايط پيش بينــى نشــده و بحرانــى مثــل كرونــا؛ 
در بودجــه مــوارد غيرپيش بينــى شــده داريــم كــه 
رديــف بودجــه اى مشــخصى بــراى آنهــا درنظــر 
ــيب ديده  ــاغل آس ــه مش ــت  ك ــده اس ــه ش گرفت
ــم  ــه 1400 ه ــد.در بودج ــش مى ده ــم پوش را ه
ــى  ــوادث پيش بين ــه در ح ــاغلى ك ــورد مش در م
بودجــه اى  رديــف  ديده انــد  آســيب  نشــده 

خــاص درنظــر گرفته انــد كــه ايــن فراتــر از 
ــت. ــتى اس ــر و صنايع دس ــگ، هن فرهن

منتظرى با اشــاره به مشاغل آســيب ديده از كرونا 
گفــت: در بودجــه 1400 براى مشــاغلى كه در 
حوادث پيش بينى نشــده آســيب ديده اند رديف 
بودجه اى خاصى درنظــر گرفته اند كه اين فراتر از 
فرهنگ، هنر و صنايع دستى است و تمام مشاغلى 
كه بر اثر حوادث پيش بينى نشده خسارت ديده اند 
را شامل مى شود كه حوزه مشاغل فرهنگ و هنر را 

هم دربرمى گيرد.
وى يادآورشــد: اگــر پروتكل هاى بهداشــتى و 
فاصله گذارى اجتماعى به درســتى اجرا شود مانعى 
براى بازگشــايى ســالن هاى تئاتر و سينما وجود 
ندارد، به هــر دليلى نمى توان كســب و كارها را 
تعطيل كنيم، با توجه به شــرايط ايجادشــده، اين 
تعطيلى هــاى دنباله دار به صــالح حوزه فرهنگ و 
هنر نيســت؛ با اجراى نكات بهداشتى مى توانيم به 

بازگشايى اماكن فرهنگى و هنرى اقدام كنيم؛ البته 
اين بازگشايى مشــروط به اعالم ستاد ملى مبارزه 

با كرونا است.
ــا  ــزود: ب ــم اف ــس يازده ــردم در مجل ــده م  نماين
ــام  ــه تم ــروزى ك ــى ام ــرايط كنون ــه ش ــه ب توج
ــا هســتند فضــاى  ــروس كرون ــر وي ــه درگي جامع
مجــازى موجــب ســهولت و آســانى بــراى تمــام 
ــر  ــگ و هن ــوزه فرهن ــت، ح ــده اس ــاغل ش مش
ــود، فضــاى مجــازى  ــر مســتثنا نب هــم از ايــن ام
ــن  ــم بهتري ــه مى تواني ــت ك ــى اس ــى طالي فرصت
اســتفاده ها را از شــرايط ايجادشــده داشــته باشــيم 

ــت. ــكار» اس ــك «راه ــوان ي ــط به عن ــا فق ام
 نايب رئيس كميسيون فرهنگى مجلس خاطرنشان 
كرد: برخى از هنرها از قبيل فيلم سينمايى يا بازديد 
از نمايشــگاه ها را مى توان به طريق مجازى برگزار 
مدنظر قرار داد؛ اما هنرى مانند تئاتر زيبايى و لطف 
آن به ارتباط مستقيم و نفس به نفس تماشاگران و 

بازيگران است، بنابراين در چنين شرايطى نمى توان 
گفت فضاى مجازى در حد تمام هنرها پاســخگو 
اســت اما مى تواند كمكى بزرگى به دنيا فرهنگ و 

هنر در شرايط پيش بينى نشده باشد.
بــه گزارش خانــه ملت، روز يكشــنبه 14 دى ماه 
گروهــى از اهالى تئاتر جلو مجلس در اعتراض به 
سياســت هاى دولت پس از 8 ماه تعطيلى تئاترها 
خواســتار مطالباتى از نمايندگان مجلس يازدهم به 

شرح ذيل شدند:
رســيدگى به حقوق بيكارى و تســهيالِت بيمه و 
درمان و دارو، رفع خســارت هاى ناشى از كرونا، 
تخصيص كمك هاى مالــى بالعوض و وام هاى با 
سودكم، تخصيص بودجه حمايتى براى جلوگيرى 
از تعطيلى َدم به َدم و روزافزون تئاترهاى خصوصى، 
تعييــن مســتمرى بــراى سرپرســت خانوارهاى 
كم بضاعــت و پرداخت اجاره  هاى معوقه  مســكن 

آنان.
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برگزيدگان همايش سراسرى 
شعر و دلنوشته در نهاوند 

معرفى شدند
 مراســم تجليل از برگزيدگان همايش سراسرى 
«شعر و دلنوشــته» در اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 

نهاوند برگزار شد.
بــه گزارش روابــط عمومى اداره فرهنگ و ارشــاد 
همدان، رئيس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى نهاوند 
در اين مراســم گفت: به مناسبت فرا رسيدن نخستين 
ســالگرد شهادت شهيد سليمانى از ســوى اين اداره 
فراخوان شعر و دلنوشته به ياد سردار دل ها در سطح 
شهرستان منتشــر شــد. امير بحيرايى افزود: گستره 
فراخوان در سطح شهرستان تعيين شده بود اما با توجه 
به محبوبيت شهيدسليمانى در بين آحاد مردم عالوه بر 
شهرستان، آثار زيادى از ديگر مناطق كشور به دبيرخانه 
همايش ارسال شــد. وى گفت: در مدت 20 روز از 
انتشــار فراخوان اين همايش، تعداد 250 اثر شــامل 
170 شعر و 80 دلنوشته از سراسر كشور به دبيرخانه 
همايش ارسال شد كه پس از داورى آثار برگزيده در 
2 بخش شهرســتانى و كشورى آثار برگزيده معرفى 
شــدند. در پايان مراســم در بخش شركت كنندگان 
شهرستانى اسدا... حيدرى در زمينه غزل، محمد ساكى 
در زمينه مثنوى، معصومه كوليوند در زمينه شعر سپيد، 
شكوفه عليپور در زمينه غزل، سميرا ظفرى در بخش 
دلنوشته و در بخش سراسرى نيز مجتبى صفدرى از 
رشت در زمينه شعر سپيد، آرش پورعليزاده از گيالن 
در زمينه شعر سپيد، مهرداد مهرابى از تهران در زمينه 
غزل، الله صادقى از شــهر انديمشك در زمينه غزل، 
نيلوفر حسن زاده از اردبيل در زمينه دلنوشته و معصومه 
طاهرى فخر از همدان در زمينه دلنوشته برگزيده شدند.

كتاب «مسافران سحر» 
در فامنين رونمايى شد

 كتاب «مسافران سحر» مجموعه شعرهاى اعضاى 
انجمن شوق قلم به همت عظيم سرودلير در شهرستان 

فامنين رونمايى شد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى استان همدان، اين مجموعه شعر به مناسبت 
نخستين سالگرد شــهادت قاسم ســليمانى توسط 
شاعران انجمن شوق قلم شهرستان فامنين سروده شده 
و به همت عظيم سرودلير گردآورى، ويرايش شده و 

توسط نشر سنابل منتشر شده است.
مراســم رونمايى از اين كتاب با حضور امام جمعه، 
فرماندار و رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى برگزار 
شد. در اين مراســم شاعران حماسه سراى شهرستان 
به خوانش اشــعار خــود در وصــف قهرمانى ها و 
رشادت هاى شهيد سليمانى پرداختند و در پايان جلسه 

هم با اهداى و لوح و هديه از اين افراد تجليل شد. 

25 دى آخرين مهلت ارسال آثار 
به جايزه ادبى همدان

 آخرين مهلت ارسال آثار به جايزه ادبى استان 25 
دى ماه است .مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان 
با عنــوان اين مطلب گفت: بيســت وپنجمين جايزه 
ادبى استان همدان با همكارى معاونت امور فرهنگى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، مؤسسه خانه كتاب 
و ادبيات ايران و خانه شــعر و ادب اســتان همدان، 

بهمن ماه 99 در شهرستان بهار برگزار خواهد شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــى اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى اســتان همدان، احمدرضا اظهار كرد: 
عالقه مندان مى توانند از طريق ادارات فرهنگ و ارشاد 
اسالمى شهرستان هاى استان، آثار خود را ارائه دهند و 
يا به صورت پستى به شهرستان بهار، خيابان 15 خرداد، 

مجتمع فرهنگى و هنرى آيت ا... بهارى ارسال كنند.
احســانى درباره اهداف برگزارى اين رويداد، يادآور 
شد: جايزه ادبى استان با هدف فراهم آوردن زمينه هاى 
مناسب جهت شكوفايى اســتعدادهاى عالقه مندان، 
ايجاد تحرك و پويايى در حوزه شعر و داستان و ايجاد 
فضاى ســازنده جهت تبادل آرا و افكارى اهالى قلم 

برگزار مى شود.

اين بيمه، صنعت گردشگرى را 
جان دوباره مى بخشد

 در نظر گرفتن 2 هزار نفر از راهنمايان گردشــگرى براى بيمه، امكان 
مناســبى است كه مى تواند از راهنمايان گردشــگرى كه نزديك به يك 
ســال بيكار بوده اند، حمايت كرده و به تقويت صنعت گردشــگرى نيز 

كمك كند.
فعاالن حوزه گردشــگرى سال هاســت كه در تالش بــراى بيمه كردن 
راهنمايان گردشگرى هســتند. با وجود مطالبات انجام شده، اعالم شد 
كه در بودجه 1400 رقمى براى اين حوزه درنظر گرفته نشــده  است، اما 
پيگيرى مســئوالن و فعاالن موجب شد اواخر آذرماه معاون گردشگرى 
كشور، از تهيه استفساريه با هدف رفع ابهام و حذف موانع حقوقى بيمه 
راهنمايان در بودجه دولت، خبر دهد. بر اين اســاس اين استسفاريه از 
سوى معاونت قوانين مجلس صادر و براى اجرا به سازمان برنامه وبودجه 

ارائه شد.
به گفته ولى تيمورى، پيرو پيگيرى هاى انجام شده در سالجارى، بيمه 2 
هزار نفر از راهنمايان گردشگرى در بودجه سال 1399 گنجانده و مقرر 
شــد از محل اعتبارات هدفمندى يارانه ها و در قالب كمك به گروه هاى 
خاص، راهنمايان گردشــگرى نيــز از اين امتياز بهره مند شــوند. طبق 
استفساريه ارائه شده، محقق شده است 20 درصد حق بيمه كارفرمايى را 

دولت و 7 درصد ديگر را راهنمايان پرداخت كنند.
معاون گردشــگرى به مهر توضيح داد: بر مبناى پيگيرى ها و مكاتبه هاى 
انجام شده، استفساريه شامل رفع ابهام بيمه راهنمايان در بودجه از سوى 
مجلس در اختيار ســازمان برنامه و بودجه قرار گرفته  تا بر اين اساس، با 
همكارى تشــكل هاى مرتبط، فهرست 2 هزار نفر براى بهره مندى از اين 
امتياز در احكام بودجه 99 مشخص شود و به فوريت در اختيار وزارت 

كار قرار گيرد، تا عمًال قانون به اجرا درآيد.
 لزوم نگاه حمايتى به صنعت گردشگرى

براســاس گفته هاى تيمــورى، 2 هزار نفــر از راهنمايان گردشــگرى 
مشــمول بيمه خواهند شــد؛ درباره تأثير اين اقدام بر فعاالن اين حوزه 
نرجس السادات فقيه مسئول كميته امور صنفى كانون راهنمايان گردشگرى 
كشور به ايرناپالس گفت: كانون انجمن هاى صنفى راهنمايان گردشگرى 
سراسر كشور در 2 سال گذشته، اين مطالبه ديرينه راهنمايان را از طريق 
دولت، مجلس شوراى اســالمى و... دنبال كرده  است. اين فرايند بسيار 
سخت است و صبورى مى طلبد تا همه اركان دولت به اهميت اين قشر 

و آسيب پذير بودن آن، باور پيدا كنند.
به گفته وى، گردشگرى در كشور ما به واسطه تجربه بحران هاى مختلف 
منطقه اى، اجتماعى، سياسى و طبيعى بسيار شكننده شده  و لزوم حفظ اين 

صنعت آينده دار، نگاه حمايتى درست و به موقع است.
 شمار افراد تعيين شده براى بيمه، كافى است؟

درنظر گرفتن 2 هزار نفر از راهنمايان گردشگرى براى بهره بردارى از حق 
بيمه، مسأله اى است كه ممكن است، موجب اين ابهام باشد كه همه فعاالن 
اين حوزه در پوشش بيمه قرار نخواهند گرفت؛ اين درحالى است كه به 
گفتــه فقيه با توجه به خروج بخش قابل توجهى از راهنمايان از صنعت 
گردشگرى به واسطه بيكارى مطلق يك ساله، اشتغال برخى همكاران در 
ديگر مشاغل، نداشتن فعاليت دايم به عنوان راهنماى گردشگرى و ترجيح 
آنها به حفظ بيمه اجبارى خود از شغل ديگرشان، تعداد مشموالن حداكثر 

2 هزار نفر است.
وى ادامه داد: البته كانون راهنمايان گردشــگرى كشــور پيش از اعالم 
درخواســت به مجلس، در يك نظرســنجى از راهنمايان، نياز بيمه اى را 

شناسايى كرده  بود و اين تعداد در اين مرحله كفايت مى كند.
مســئول كميته امور صنفى كانــون راهنمايان گردشــگرى با يادآورى 
پيگيرى هــاى انجام شــده از طرف وزارت و معاون گردشــگرى براى 
حمايت از بيمه راهنمايان گردشــگرى، افزود: كمك هزينه 20 درصدى 
دولت، خواست اوليه ما بوده و اين استفساريه مطابق خواست ما محقق 
شده است. به طور قطع با همدلى و تعامل بخش خصوصى و دولت امكان 

عبور از اين بحران جهانى ممكن مى شود.
 شمار راهنمايان گردشگرى فعال، زير هزار نفر؟

به گفته ابوبكر نرماشيرى، اين مسأله هم مطرح است كه اگر اين موضوع 
در دولت تصويب شــود، شامل حال همه راهنمايان گردشگرى خواهد 

شد.
وى ادامه داد: رقم دقيق كارت صادرشــده براى راهنمايان گردشــگرى 
مشــخص نيست و ميان 13 تا 14 هزار اســت، اما اين رقم نشان دهنده 
واقعيت راهنمايان تورليدر ايران نيســت؛ افرادى كه به صورت پيوســته 
فعاليت تورليدرى مى كنند شايد زير هزار نفر باشند. تعداد راهنمايانى كه 
در خارج از كشــور فعاليت مى كنند به دليل سفرهايى كه انجام مى دهند، 
مشــخص اســت اما راهنمايان داخلى توســط فعاالن استانى شناسايى 
خواهندشد. نرماشيرى افزود: پيش از اين، جامعه راهنمايان گردشگرى، 
زير نظر معاونت گردشــگرى اقــدام به تهيه كد بيمه بــراى راهنمايان 
گردشــگرى كرده  است. همه راهنمايان گردشگرى امكان بهره بردارى از 
اين بيمه را دارند، اما بايد خودشان حق بيمه را پرداخت كنند، اين روند 

به عنوان سابقه بيمه فعاالن محسوب خواهد شد.
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
كه مو آيم بدانجا از همه راه كجا بى جاى ته اى بر همه شاه  
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■ حديث:
امام على(ع):

در مورد قسمت اّمت، روش او (پيامبر اكرم(ص))، اين گونه بود كه اهل فضل را با اجازه دادن 
به آنها به اندازه فضلشان در دين، بر ديگران ترجيح مى داد. ... پس به آنها مى پرداخت و 

آنان را نيز به آنچه باعث اصالحشان و اصالح اّمت بود، مشغول مى كرد.  
عيون أخبار الرضا : ج 1 ص 316 ح 1

فناوري

ابداع دوربينى كه آنچه را مى بيند 
ياد مى گيرد و مى فهمد!

 به لطف همكارى تحقيقاتى 2 دانشــگاه «بريستول»(Bristol) و 
«منچستر»(Manchester) يك قدم به ساخت دوربين هاى هوشمند 
نزديك تر شده اند. اين 2 دانشگاه دوربينى ساخته اند كه مى تواند آنچه 
را كــه مى بيند بفهمــد و ياد بگيرد.به گزارش ايســنا، محققان هوش 
مصنوعــى(Al) و رباتيك مى دانند كــه در چگونگى درك و پردازش 
سيســتم هاى فعلى جهان مشــكالتى وجود دارد. درحال حاضر اين 
سيستم ها هنوز متشــكل از تعدادى حسگر هستند. مانند دوربين هاى 
ديجيتال كه براى ثبت عكس طراحى شده اند و دستگاه هاى محاسباتى 
مانند واحدهاى پردازش گرافيك(GPU) كه براى افزايش ســرعت 

ساخت گرافيك بازى هاى كامپيوترى طراحى شده اند.

آگاهى از افسردگى با استفاده از اپليكيشن 
دانش آموزان آمريكايى

 سه دانش آموز آمريكايى به تازگى اپليكيشنى را براى نشان دادن نحوه كار 
مغز و آگاهى از افسردگى ايجاد كرده اند.به گزارش ايسنا، در ميان بحبوحه 
شــيوع ويروس كرونا 3 دانش آموز دبيرستانى آمريكايى به سرعت متوجه 
شدند كه برخى از همساالن آنها تا چه حد منزوى شده اند و در بسيارى از 
موارد براى مقابله با اين موضوع به مصرف دارو روى آورده اند. بنابراين آنها 
تصميم گرفتند برنامه اى توســعه دهند كه به افراد در مورد نحوه كار مغز و 
تأثير بيمارى ها و داروهاى رايج بر مغز آموزش مى دهد.دانش آموزان دبيرستان 
«لگسى»برنامه اى را ايجاد كردند و به دليل توسعه آن نيز برنده مسابقه «چالش 
توسعه برنامه حوزه انتخابيه دوم مجلس نمايندگان اياالت متحده آمريكا» از 

طرف «جو نگوس»(Joe Neguse) نماينده كلرادو شدند.

تصويرى باشكوه
 از يك كهكشان مارپيچى ميله اى

 آژانــس فضايــى اروپا به تازگى در حســاب كاربــرى خود در 
اينستاگرام تصويرى زيبا از يك كهكشان مارپيچى ميله اى منتشر كرد.

به گزارش ايســنا، ميله مركزى باشــكوه كهكشــان «ان.جى.ســى 
2217»(NGC 2217) كــه با نام «AM 0619-271» نيز شــناخته 
مى شود درصورت فلكى «ســگ بزرگ» به زيبايى مى درخشد. اين 
تصوير جديد توسط تلسكوپ فضايى هابل ناسا، آژانس فضايى اروپا 

ثبت شده است.
اين كهكشــان مارپيچى ميله اى تقريباً 65 ميليون سال نورى از زمين 
فاصله دارد كه وســعت آن مشــابه اندازه كهكشــان راه شيرى ما با 

وسعت صد هزار سال نورى است.

استفاده از الماس در صنعت توليد 
مواد الكترونيكى رسانا

 وقتى صحبت از صنعت مواد نيمه رســانا مى شود، سيليكون در 
حوزه ى الكترونيك حرف اول را مى زند اما زمان پايان محدوديت هاى 
فيزيكى فرا رسيده است. به گزارش مهر، دانشمندان آزمايشگاه ملى 
الرنس ليورمور(LLNL) براى تأمين مؤثرتر انرژى شبكه الكتريكى 
براى لوكوموتيوها و ماشين هاى برقى به الماس روى آورده اند. الماس 
يك نيمه رسانا با شكاف انرژى بســيار گسترده است. الماس داراى 
شكســت الكترونى باال، تحرك حاملى زياد و رساناى گرماست كه 
مهم ترين خواص براى تأمين انرژى دستگاه هاى الكترونيكى هستند. 
اين موضوع به ويژه پس از توســعه ى «فرايند انباشت بخار شيميايى» 

براى ايجاد تك بلورهاى با كيفيت بيشتر مورد توجه قرار گرفت.

ساخت پوشش هاى نانو 
با الهام از قرنيه چشم مگس ميوه

 پژوهشگران روسيه و سوئيس در يك بررسى مشترك، نانوپوشش هايى 
ابداع كرده اند كه با الهام از ســاختار قرنيه مگس ميوه ساخته شده اند. به 
گزارش ايسنا، دانشمندان روســى و سوئيسى در پژوهش جديدى، به 
بررسى نانوساختارهايى پرداخته اند كه قرنيه چشم مگس هاى كوچك 
ميوه را مى پوشانند. دانشمندان با بررسى اين نانوساختارها ياد گرفتند كه 
چگونه نانوپوشش هاى قابل تجزيه زيستى با ويژگى هاى ضد ميكروبى، 
آنتى رفلكس و قابليت تميز كردن خود را با روش هاى مقرون به صرفه و 
سازگار با محيط زيست توليد كنند. ممكن است كه اين پوشش محافظ، 
در زمينه هاى گوناگون از جمله پزشكى، نانوالكترونيك و همچنين صنايع 

خودروسازى و نساجى كاربرد داشته باشد.

 شــوراى راهبردى ميراث فرهنگى با مرمت برج 
و باروهاى به جا مانده از دوره اشكانى موافقت كرد. 
مدير پايگاه ميراث فرهنگى و گردشگرى هگمتانه با 
عنــوان اين مطلب در گفت وگو با همدان پيام گفت: 
درحال حاضر روند انتخاب تيم مرمت كارشناســى 
براى اين مهم درحال انجام است و درصورت محقق 

شدن، مرمت برج و باروها آغاز خواهد شد. 
حسن سلطانى در ادامه گفت: مهم ترين موضوعات 
درباره ثبت جهانى منظر فرهنگى «هگمتانه تا همدان» 

در قالب 4 گروه كارشناسى و بررسى خواهد شد.
وى افزود: مهم ترين موضوعات پيرامون ثبت جهانى 
منظر فرهنگى «هگمتانه تا همدان» در قالب 4 گروه 

كارشناسى و بررسى خواهد شد.
وى گفــت: موضــوع ثبت جهانى تپــه هگمتانه و 
محدوده آن كه به صد هكتار مى رســد، يك ظرفيت 
غيرقابل انكار براى معرفى همدان در عرصه جهانى 

است. 
مدير پايگاه ميراث فرهنگى و گردشــگرى هگمتانه 
ادامه داد: «در كارگروه مردم شناسى درباره بازارهاى 
همدان، تقســيم بندى پهنه بازار، ساختار اقتصادى و 
انســانى بازار، رابطه توليد و بازار، دادوستد، گستره 
حــوزه محل بــازار و ارتباط هر بازار بــا بازارهاى 
ديگر، رابطه بازار با توزيع و خدمات، ضمانت هاى 
سنتى بازار، اعتبار و جايگاه اجتماعى و در كارگروه 
باستان شناســى، بحث هگمتانه در متــون تاريخى 

مورخان و جغرافياى نويسندگان، جغرافياى اقتصادى 
و انســانى با توجه به متون مورخان و جغرافى دانان، 
شــاخص هاى زيســت محيطى و جغرافيايــى در 
مكان گزينى هگمتانه، كاوش هاى باستان شناســى در 
محدوده، ارزيابى كاوش هاى هگمتانه، موضوع توالى 
گاه نگارى نقاط بافت شهر و شاخص هاى بارز منظر 
فرهنگى هگمتانه تا همدان مورد توجه و كارشناسى 

قرار خواهند گرفت.»
ســلطانى اظهــار كــرد: «در كارگــروه معمارى و 
شهرســازى تعيين بناهــاى موجــود در عرصه و 
حريم ها، ترســيم دقيق خطوط عرصه و حريم ها با 
مساحت محدوده آنها، كاربرى بناها و شماره گذارى 
تفكيك بناهاى داراى اطالعات و بدون اطالعات و 
در كارگروه گردشــگرى دسته بندى نوع گردشگرى 
بناهاى موجود در محــدوده عرصه و حريم ها ثبت 
جهانى، جســت وجو در منابع علمى مربوط به بناها 
و آثــار موجود در عرصه و حريم ها، گردآورى آمار 
گردشگرى حداقل 5 ســال گذشته ابنيه موجود در 
عرصه و حريم ها، اســتخراج شماره ثبت ابنيه ثبتى 

مورد كارشناسى قرار مى گيرد.»
گفتنى اســت، پرونده پيگيرى ثبــت جهانى منظر 
تاريخى همــدان درحالى پيش مــى رود كه به نظر 
مى رســد بيشــتر امور مربوط به آن توسط ميراث 
فرهنگى اســتان برنامه ريزى و اجرا مى شــود؛ اين 
درحالى است كه باور كارشناسان و برنامه ريزان اين 

حوزه برآن است كه به سرانجام رسيدن ثبت جهانى 
همدان همت همگانى مديران و مشاركت مردمى را 

مى طلبد.
بافت تاريخى، ســرمايه ارزشــمند برجاى مانده از 
گذشــته جوامع و ملت ها براى آيندگان اســت كه 
صيانــت و جلوگيرى از تعدى بــه عرصه  و حريم  
آن، نيازمند يكپارچه سازى اقدامات و ضوابط فنى و 

حقوقى حاكم بر بناهاى تاريخى است.
ميراث فرهنگى شــامل آثار باقيمانده از گذشــتگان 
است كه نشانگر حركت انسان در طول تاريخ است 
كه با شناســايى و حفظ آن، زمينه شناخت هويت و 
خط حركت فرهنگى ميســر مى شود و از اين طريق 

زمينه هاى عبرت براى انسان فراهم مى شود.
ميراث فرهنگــى و ابنيه تاريخى، بيانگر پيشــينه 
تاريخــى، تمدن و فرهنگ و جاذبه هاى طبيعى هر 
كشورى است كه شكل گيرى و به وجود آمدن آن 
در  ســاليان متمادى صورت گرفته است. نيروها 
و عواملى كــه پديدآورنده اين گونــه آثار طبيعى 
و انســانى هســتند، در طول زمان و در شــرايط 
مكانى خاص خود عملكردهاى متفاوتى داشته اند 
و آنچــه ما امروزه شــاهد آن هســتيم و با عنوان 
ميراث طبيعى و فرهنگى از آن نام مى بريم، در بعد 
طبيعى آن حاصــل تأثير عوامل طبيعى بر يكديگر 
و دخــل و تصرف عوامل انســانى بر آنهاســت 
كه چشــم اندازهاى متنوعــى را به وجود آورده و 

به لحاظ داشــتن ويژگى هاى خاص خود از ديگر 
پديده هاى طبيعى متمايز است.

حفاظت از بناهاى طبيعى به قدرى حايز اهميت است 
كه يونســكو از اين گونه آثار با عنوان ميراث طبيعى 
نام برده و تمام كشورهاى جهان را برآن داشته كه در 
حفظ و حراست از آنها بكوشند، زيرا اين پديده هاى 
طبيعى فقط متعلق به يك كشور خاص نيست بلكه 
متعلق به كره خاكى است و كره خاكى نيز زيستگاه 
تمام مــردم جهان اســت و درصورتى كه به محيط 
زيســت آسيبى وارد شود، بازتاب هاى اين آسيب را 

تمام انسان ها احساس خواهند كرد.
به هرحال عرصه هســته اصلى شهر كه شامل تپه 
هگمتانه، بازار و بافت تاريخى شــهر اســت كه 
در قالب كلى «منظر تاريخــى همدان» براى ثبت 
جهانى آماده سازى مى شــود و اگر در اين پروسه 
همــت همگانى مديران شــهرى و پاى كار بودن 
مردم حــرف اول را نزند نمى تــوان به خروجى 

دلخوش بود.
ظاهر امر بيانگر آن اســت كه در اين روند متوليان 
امــور به دنبال ثبت تاريخ شــهر همدان هســتند، 
شــهرى كه از هگمتانه آغاز شده و دوران مختلف 
تاريخى را طــى كرده و امروز ميراث دار آثارى از 
هر دوره هســتيم و اين دوران هــا و ويژگى هاى 
منحصر به فرد آن مفهومى اســت كه مى تواند براى 

يونسكو جذابيت داشته باشد.

برج و باروهاى اشكانى در هگمتانه مرمت مى شوند

نايب رئيس كميسيون فرهنگى مجلس:

بازگشايى سالن هاى سينما و تئاتر ممنوعيت ندارد
■ مشاغل فرهنگ و هنر جزو شغل هاى آسيب ديده از كرونا


