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 رهبر معظم انقالب اسالمى در ارتباط تصويرى 
با مسئوالن قضايى بر مبارزه با فساد بدون مالحظه 
و تعدى و فقط بر مــدار حق، عدل و قانون تأكيد 

كردند.
به گــزارش پايگاه اطالع رســانى دفتر مقام معظم 
رهبــرى، رهبر معظم انقالب اســالمى در ارتباط 
تصويــرى با رئيس و مســئوالن عالــى قضايى و 
همچنين رؤساى كل دادگسترى هاى سراسر كشور 
با ابراز خرســندى از اقدامات انجام شــده در يك 
سال اخير، بر لزوم استمرار حركت تحولى در قوه 
قضاييــه به صورت متوازن و بــا محوريت مردمى 
بودن قوه تأكيد كردند و گفتند: مبارزه با فســاد كه 
در اين دوره به اوج خود رســيده است بايد بدون 
اغماض و بر اساس حق و عدل و قانون و همچنين 
بدون تعــدى و ظلم به افراد بى گناه با قدرت ادامه 

يابد.
حضرت آيت ا... خامنه اى همچنين با تأكيد بر اينكه 
ماجراى كرونا تمام نشــده و همچنــان ادامه دارد، 
همه مردم و مســئوالن را به جدى گرفتن رعايت 
دستورالعمل هاى بهداشــتى و جلوگيرى از شيوع 

مجدد ويروس كرونا فراخواندند.
رهبر انقالب اســالمى با گراميداشــت ياد شهيد 
مظلوم آيت ا... بهشــتى، شــهيد قدوســى، شهيد 
الجوردى و ديگر شــهيدان دستگاه قضا، «تدوين 
نسخه ارتقا يافته و پيشرفته تر سند تحول قضايى» 
را با اســتفاده از انديشــمندان حوزه و دانشگاه و 
تجربيات درون قــوه اى كارى با ارزش خواندند و 
افزودنــد: در زمان هاى الزم از اجراى اين ســند و 
برنامه هــاى مترتب بر آن به مردم گزارش دهيد كه 
ايــن كار در اميدوارى مردم به دســتگاه قضا قطعًا 

تأثيرگذار است.
ايشــان تحول را ضرورتى مستمر، مديريت شده و 
توأم با دريافت هاى جديد و ابتكارات تازه خواندند 
و افزودند: اين كار بايد بر اصول و مبانى اسالمى و 

دينى مبتنى باشد وگرنه تحول بدون مبنا، به تذبذب 
و هرج و مرج منجر مى شود.

حضــرت آيت ا... خامنــه اى ايجاد تحــول را در 
عمل بسيار دشــوار خواندند و گفتند: البته برخى 
مقاومت ها نه از روى سوءنيت بلكه از سر ناتوانى 
و يا نداشتن حال و حوصله تغييرات بنيادين است. 
البته مخالفت هاى كسانى كه از وضع موجود منتفع 
هستند و كارشــكنى ها و فضاسازى هاى شبكه در 
هم تنيده مفســدان و مجريان نيــز ايجاد تحول را 

سخت تر مى كند.
حضــرت آيــت ا... خامنه اى تالش هــاى بى وقفه 
دشمنان براى «خنثى كردن هر حركت اصالحى و 
تحولى در نظام» را از طريق جوســازى رسانه اى و 
ايجاد وسوســه و بدبينى در افكار عمومى از ديگر 
دشوارى هاى ايجاد تحول خواندند و تأكيد كردند: 
تنها راه مؤثر بــراى مقابله با همه عوامل و عناصر 
ضد تحول، «منفعل نشدن، استقامت، توكل بر خدا 

و ادامه شجاعانه مسير تحول» است.
ايشان در همين زمينه موضوع «احياى حقوق عامه» 
را مهم خواندند و با ابراز خرسندى از فعاليت هاى 
اخير قــوه در اين زمينه، گفتند: اگر دادســتانى ها 

احســاس كردند حقوق عامه درحال تضييع است 
بايد وارد كار شوند و از حق مردم دفاع كنند.

حضرت آيت ا... خامنه اى با اشاره به يكى ديگر از 
وظايف اساسى دستگاه قضا در قانون اساسى يعنى 
«پيشــگيرى از وقوع جرم» افزودند: اگر بسترهاى 
شــكل گيرى و وقوع جرم به درستى شناخته شود، 
پيشــگيرى علمى از وقوع جرم و در نتيجه كاهش 
فراوان هزينه هاى مقابله با جرم محقق خواهد شد 
كــه اين كار نيازمند همراهى همــه قوا به ويژه قوه 

مجريه است.
ايشــان بيان گــزارش زبانى و آمارى بــه مردم را 
الزم اما ناكافى دانســتند و با اشــاره به ضرورت 
بهره گيرى از هنر و ظرفيت هاى رســانه اى در ارائه 
گزارش فعاليت ها گفتند: متأسفانه با غفلت برخى 
مسئوالن مربوط در عرصه نظارت بر فيلم ها، شاهد 
نمايش فيلم هايى هستيم كه اساس و مبانى قضايى 

جمهورى اسالمى را زير سؤال مى برند.
ايشــان با اشاره به ســخنان رئيس جمهور آمريكا 
درباره ده ســال حبس براى كســانى كه نمادهاى 
برده دارى و نژادپرستى را به پايين بكشند و يا جدا 
كردن فرزندان مهاجران از والدينشــان گفتند: البته 

از اين بى قانونى ها در غالب فيلم هاى غربى خبرى 
نيست.

رهبر انقالب اسالمى، وظيفه قوه قضاييه را برخورد 
متوازن با همه اَشــكال و ابعاد فســاد برشمردند و 
در عين حال تأكيد كردند: بايد مبارزه با فســاد، در 
درجه نخســت در داخل قوه و به صورت جدى و 
كارشناسى انجام شود، زيرا تبعات و ضربه فساد در 

داخل قوه قضاييه بسيار سنگين خواهد بود.
حضرت آيت ا... خامنه اى با گاليه از اهانت و ظلم 
به برخى بزرگان پاكدســت پيشين قوه قضاييه در 
جريان قضاوت ها و اظهارنظرهايى كه درباره دادگاه 
اخير شده افزودند: خطاب من در اين موضوع مردم 
و جوانان مؤمن است كه مراقب باشند تعدى نكنند 
و به افراد معاند كه به دنبال گرفتن انتقام از مواضع 
انقالبى و محكم قاطع فالن شــخصيت هســتند، 

كارى ندارم.
حضرت آيت ا... خامنه اى با اشاره به ابالغيه اخير 
رئيس قوه قضاييه مبنى بر اينكه برخى بانك ها حق 
مصــادره و تعطيلى واحدهــاى توليدى را ندارند، 
خاطرنشــان كردند: اين كار، بسيار درست و قابل 
تعميم در مورد كسانى است كه با خريد واحدهاى 
توليــدى و اخراج كارگران و فــروش تجهيزات، 
كاربرى اين واحدها را تغيير مى دهند؛ زيرا اين گونه 

اقدامات، ضربه به اقتصاد كشور است.
رهبر انقالب اسالمى در بخش پايانى سخنان شان به 
يك موضوع غيرقضايى اما مهم يعنى مسأله كرونا 
نيز اشاره كردند و با انتقاد از برخى افراد كه مسأله 
كرونا را تمام شده مى دانند، گفتند: در اثر فداكارى 
دستگاه ها و كادرهاى درمانى و بهداشتى و همچنين 
مجاهــدت داوطلبانه گروه هاى مردمى و همكارى 
عموم مردم، ايران به عنوان يك كشور موفق در دنيا 
معرفى شد اما اين مربوط به ابتداى كار بود و اكنون 
متأســفانه آن حركت و مجاهدت از جانب برخى 

مردم و مسئوالن سست شده است.

برگزارى مراسم در آرامستان 
ممنوع است

 مدير آرمســتان موقوفه همدان با بيان اينكه به دليل كنترل شــيوع ويروس 
كرونا، برگزارى مراســم  در آرامستان ممنوع اســت، از بى توجهى مردم به اين 

مهم خبر داد.
به گزارش فارس، با شــيوع ويروس كرونا، برگزارى مراسم و حضور جمعيت 
زياد در آرامســتان همدان ممنوع شد اما به تازگى شاهد حضور كثيرى از مردم 
و برگزارى مناســبات و گاهى بدون رعايت پروتكل هاى بهداشــتى نظير زدن 

ماسك هستيم و اين موضوع نگرانى هايى را به وجود آورده است.
مدير آرامستان موقوفه شــهر همدان در اين باره اظهار كرد: تقريبا اطالع رسانى 
الزم مبنى بر ممنوع بودن برگزارى مراســم هاى عزادارى در آرامســتان انجام 

شده است.
احمد رحيمى با بيان اينكه از اســفندماه سال گذشــته تا ارديبهشت ماه امسال 
برگزارى مراســم ها در آرامستان ممنوع بود و مردم رعايت مى كردند، گفت: با 
وجود اينكه خردادماه امســال مركز بهداشــت گزارشى مبنى بر بهبود وضعيت 

بيمارى داد اما همچنان مراسم ها را تا به امروز ممنوع كرده ايم.
مدير آرامستان موقوفه شهر همدان با بيان اينكه مدتى از موضوع كرونا گذشته 
است و متأسفانه مردم ديگر كمتر رعايت مى كنند، خاطرنشان كرد: مردم به ويژه 
بســتگان متوفى به اين موضــوع توجه ندارند و ما كمتــر مى توانيم در مقابل 

اصرارهاى آنها مقاومت كنيم.
وى بيان كرد: ما به بستگان متوفى اعالم مى كنيم كه مراسمى در آرامستان برگزار 
نكنند اما متأســفانه توجه ندارند و خود صندلى و مداح مى آورند و مراســم را 

برگزار مى كنند.
وى با تأكيد بر اينكه برگزارى مراســم ها در آرامســتان ممنوع اســت اما مردم 
رعايــت نمى كنند، عنوان كرد: ما با مردم نمى توانيم مقابله كنيم، به ويژه صحبت 
با بستگان متوفى كه 2 ماه سر مزار عزيزشان حاضر نشده اند و داغ ديده هستند، 
ســخت اســت و اصرارهايى دارند كه اميدوارم شــرايط را درك كنند و سبب 

نشوند عده اى درگير ويروس كرونا شوند.
مدير آرامســتان موقوفه شهر همدان با بيان اينكه در تماس بستگان متوفى براى 
اجراى مراســم دفن و كفن عزيز ســفركرده خود، تأكيد داريم كه بيشــتر از 5

نفر حضور نداشــته باشــند اما گاهى رعايت نمى كنند، گفت: در 2 هفته اخير، 
آرامستان همدان بسيار شلوغ بوده و مردم كمتر توجه كرده اند.

رحيمى با اشــاره با اينكه ما اطالعى از اينكه چه زمانى مراســم  در آرامســتان 
برگزار مى شود، نداريم.

صبح و بعداز ظهر با حضور جمعيتى مواجه مى شــويم كه به آنها تأكيد مى كنيم 
اين كار را انجام ندهند، گفت: ما در حوزه حمل ميت با آمبوالنس و خاكسپارى 
و ... پروتكل هاى بهداشتى را رعايت مى كنيم و مردم هم بايد بيشتر توجه كنند 

و مراسمى با جمعيت زياد را برگزار نكنند.
ــيارى از  ــه در بس ــان اينك ــا بي ــدان ب ــهر هم ــه ش ــتان موقوف ــر آرامس مدي
اماكــن ورود و خــروج يكــى اســت و بهتــر مى تــوان آن را كنتــرل كــرد امــا 
ــردم خــود بيشــتر رعايــت  ــد م آرامســتان شــرايط ديگــرى دارد كــه مى طلب
كننــد، افــزود: در جايــى مثــل بانــك كــه ورودى و خروجــى آن يكــى اســت، 
ــود و  ــه مى ش ــر توج ــر كمت ــن ام ــه اي ــا ب ــرد ام ــرل ك ــوان كنت ــر مى ت بهت

ــد. ــتفاده نمى كنن ــك اس ــم ماس ــى ه برخ
وى با اشــاره به اينكه مشــكل ما ابتالى افراد از فرد فوت شــده نيست بلكه 
بستگانى است كه سر مزار حاضر مى شوند، خاطرنشان كرد: به جرأت مى توان 
گفت انتقال ويروس از فوتى وجود ندارد اما بســيارى از بســتگان كه سر مزار 

حاضر مى شوند، ممكن است ناقل بيمارى باشند.
رحيمــى گفت: حداقــل از 50 نفرى كه حضور مى يابند، ممكن اســت 4 نفر 
ناقل بيمارى باشــند كه ما توصيه الزم را بر حضور كمتر، اســتفاده از ماسك و 

دستكش، رعايت فاصله و... مى كنيم.

عدالت محورى با تأسى 
از شهدا سرلوحه 
دستگاه قضا است

 رئيس كل دادگســترى اســتان همدان 
با بيان اينكه شــهدا خــون پاك خود را در 
مسير استقرار و تثبيت عدالت تقديم اسالم 
و انقالب كردند، معتقد است امروز دستگاه 
قضا با تأســى از شــهدا عدالت محورى را 

سرلوحه امور خود قرار داده است.
 عدالت محورى با تأسى از شهدا 

سرلوحه دستگاه قضاست
به گزارش فــارس به مناســبت هفته قوه 
قضاييه رئيس كل دادگسترى استان همدان 
معظم  خانواده هــاى  تكريم  راســتاى  در 
شهدا و تجديد بيعت با آرمان هاى نورانى 
شــهداى دوران دفاع مقــدس و مدافعان 
حــرم و كشــور در منزل خالــق كتاب 
ارزشــمند «وقتى مهتاب گم شــد» شهيد 
گرانقــدر على خوش لفظ، حضور يافت و 
با خانواده اين شهيد شاخص استان ديدار 

و گفت وگو كرد.
در اين ديدار رئيس كل دادگسترى استان 
همدان با اشــاره بــه نقش آفرينى بى بديل 
شهداى انقالب و نظام جمهورى اسالمى 
در زمينه سازى طلوع عصر مهدوى گفت: 
امروز ملت ما از مردم گرفته تا مسئوالن و 
در يك كالم ايران اسالمى، عزت و آزادى 
خود را مرهون شهيدانى هستند كه با نثار 
جان و خون خود شــجره طيبه اســالم را 

آبيارى كردند.
همين  كرد:  اظهــار  عدالتخواه  محمدرضا 
خون هاى پاك است كه انقالب اسالمى را 
در عصر طوفان فتنه ها و باليا پاســدارى 
كرده و اينك وظيفه مردم و مسئوالن است 
تا با تأسى به راه و سيرت شهدا دين خود 
را نســبت به شــرع مقدس، مقام عظماى 

واليت و ميهن اسالمى ادا كنند. 
وى بــا بيان اينكه شــهدا خون پاك خود 
را در مســير اســتقرار و تثبيــت عدالت 
تقديم اســالم و انقالب كردنــد، افزود: 
امروز دســتگاه قضا با تأســى از شــهدا، 
عدالت محورى را سرلوحه امور خود قرار 

داده است.

مبارزه با فساد بدون مالحظه و تعدى و فقط بر مدار حق، عدل و قانون

كانال خبرى                

 در تلگرام

@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM همراهتان هستيم

بافت تاريخى هويت همدان است

دنبال درمان
 گرانى مسكن باشيد
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نمايشگاه، حلقه اصلى 
توليد و مصرف است
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همدان
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روز
ت 

داش
نگاه ابزارى به مبارزه با فساد ياد

 1- در سيستم هاى سياسى مبتنى بر احزاب، 
احــزاب مراقب تمام حركات رقيب هســتند 
تا درصــورت لغزيدن پاى رقيــب از فرصت 
اطالع رســانى به افكار عمومى و پيشگيرى از 

فساد استفاده كنند...

2

شت
ددا

العدل اساس الملكيا
 هفته نخست تيرماه را به مناسبت شهادت 
شهيد بهشــتى كه هنگام شــهادت رياست 
دستگاه قضايى را به عهده داشت، به نام هفته 
قوه قضاييه نامگذارى كرده اند.  هفتم تير روز 

شهادت بهشتى مظلوم و 72 يارش است.  

2

نشست كارشناسى داليل گرانى مسكن در دفتر همدان پيام برگزار شد
■ حرف ها و مستندات مالكان رينگ نخست و دوم شهر همدان در برابر اجراى مصوبه 

شوراى عالى شهرسازى 
■ بافت تاريخى همدان فقط 500 هكتار است يعنى 5 درصد شهر

■ 17 راهكار براى مديريت بازار مسكن داريم
■ تفاوت احياى بافت هاى قديمى در ايران و اروپا

■ گرانى مسكن ربطى  به بافت تاريخى ندارد
■ چرخه   معيوب مديريت شهرى متوقف شود
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

نگاه ابزارى به مبارزه با فساد 
 1- در سيستم هاى سياســى مبتنى بر احزاب، احزاب مراقب تمام 
حركات رقيب هســتند تــا درصورت لغزيدن پــاى رقيب از فرصت 
اطالع رسانى به افكار عمومى و پيشگيرى از فساد استفاده كنند و جامعه 

را از غلتيدن در فساد برحذر دارند.
اين شــيوه نظارت حزبى كه در برخى نظام ها با تشــكيل دولت سايه 
به صورت علنى تر پيگيرى مى شود، موجب شده حزب حاكم از ترس 
حزب رقيب هم كه شــده از فساد پرهيز كند و سعى كند با حركت در 

چارچوب قانون، هيچ بهانه اى به رقيب ندهد.
2- بسيارى از فسادها، معامالت پشت پرده در نظام هاى سياسى جهان 
با اين شيوه و با نظارت رقبا بر هم كشف شده است كه البته رسانه هاى 

منتقد حزب حاكم نيز در اين افشاگرى ها نقش اصلى را ايفا كرده اند.
بســيارى از دولت هــا در جهان پس از افشــاى فســاد آنها و حركت 
غيرقانونى كه داشته اند، سقوط كرده و حزب آنها براى هميشه با ننگ آن 

فساد، همراه شده است.
3- نظارت بر قدرت و افرادى كه به واســطه قرار گرفتن در سمت هاى 
مهم و مسئوليت داشتن، داراى قدرتى مى شوند، موضوعى پذيرفته شده 
است و مسئوليت اين نظارت عالوه بر نهادهاى نظارتى با تمامى افرادى 
اســت كه در يك جامعه نشسته و از پيشرفت يا پس رفت جامعه متأثر 

مى شوند.
به همين دليل است كه احزاب و تشكل ها همواره بر ارتباط با مردم براى 
دريافت گزارش ها و پيگيرى آنها تأكيد دارند و اغلب گزارش هاى آنها 

مردمى است كه نيازمند بررسى ابتدايى است.
4- انتشار اخبار غيرواقعى و كذب درباره فساد رقبا از سوى احزاب و 
چهره هاى سياسى در كشورهايى كه مردم عملكردها را رصد مى كنند و 
در نظام حزبى با مقايســه عملكرد به احزاب رأى مى دهند، مى تواند به 

پايان فعاليت حزب يا فرد كذاب منتهى شود.
به همين دليل احزاب يا افراد سياسى به سختى درباره فساد رقيب سخن 
مى گويند، مگر آنكه تحقيق كرده و دست آنها از مدارك و مستندات پر 
و نسبت به بروز فساد اطمينان داشته باشند تا بتوانند اعتماد مردم را جلب 

كرده و براى حزب و خود سرمايه اجتماعى جمع آورى كنند.
5- اما اين روند در ايران به نظر چندان پذيرفته نيســت و مهم كســب 
قدرت اســت و در اين راه بيان كذب فساد رقيب براى حذف وى نيز 

امرى رايج است.
آنچه جاى تأمل دارد ســكوت دســتگاه هاى مســئول درباره اين نوع 
اظهارات است و تعقيب و پيگيرى نشدن مطالبى كه بيان مى شود، دليلى 
شده تا بيشتر فعاالن سياسى از اين نوع اظهارات كه بررسى نشده، زياد 

داشته باشند.
6- مناظره هــاى رياســت جمهورى، بگم بگم هــا، خواهم گفت ها تا 
انتخابات رياست مجلس و مطالبى كه يكى از داوطلبان درباره پرداخت 
رشــوه داوطلب ديگر مطرح كرد تا بيان نقش برخى فعاالن سياسى در 
پرونده طبرى و رشــد وى، مواردى است كه نشان مى دهد طرح فساد 
رقيب در ايران بسيار راحت است و كسى پيگير چرايى طرح اين مطالب 

نخواهد شد.
اين وضعيت دليلى شــده تا در افكار عمومى در مواردى حجم فســاد 
در جامعه بيش از آنچه در واقعيت اســت، باشد كه نتيجه آن برداشت 

نادرست و نااميدى خواهد بود.
7- در دوره جديد مديريت قوه قضاييه، بهتر است اين رويه كه فعاالن 
سياسى در بيان فساد رقبا بدون سند و مدرك آزاد هستند، اصالح شود 
و هر كس اگر از فســادى اطالع دارد پس از بررســى و درست بودن 
اطالعات، آن را بيان كند و چنانچه پس از بيان، اين اطالعات بررسى و 

كذب يا درست بود، به مردم اطالع رسانى شود.
اصالح اين رويه مى تواند از اســتفاده ابزارى فعاالن سياسى از مبارزه با 
فساد و قهرمان سازى هاى سياسى مبارزه پيشگيرى كرده و افكار عمومى 
را از خطر تصور فساد اكثريت مسئوالن برهاند و سوت زنى را از لوث 

شدن سياسى ايمن كند.

بهبود گراف آب زيرزمينى در دشت هاى همدان
 مديرعامل شــركت آب  منطقه اى همــدان از بهبود گــراف آب زيرزمينى در برخى 

دشت هاى استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومى، منصور ســتوده در شــوراى حفاظت از آب با بيان ضرورت 
اجراى طرح تعادل بخشــى منابع آب زيرزمينى اظهار كرد: شــركت آب منطقه اى استان 
همدان در راستاى صرفه جويى در منابع آب برنامه هاى مختلفى را در دستوركار خود قرار 
داده تا با به كارگيرى و عملياتى كردن آن، ميزان صرفه جويى پيش بينى شــده محقق شود 
و بتوانيم كسرى مخازن آب زيرزمينى را جبران كنيم و هيدروگراف سفره هاى زيرزمينى 

را بهبود بخشيم.

ســتوده افزود: در اين راســتا پروژه هايى نظير نصب كنتورهاى حجمى هوشمند بر روى 
چاه هاى مجاز با اضافه برداشت، اصالح و تعديل پروانه هاى بهره بردارى كشاورزى، تعيين 
تكليف چاه ها، پر و مسدود كردن چاه هاى غيرمجاز، كنترل و هدايت روان آب و استحصال 
آب بــه كمك عمليات آبخيزدارى درحال بهره بردارى و جايگزينى پســاب براى آبيارى 

فضاى سبز مدنظر است.
وى گفت: جايگزينى پساب با حقابه محيط زيست و همچنين استفاده از پساب براى تأمين 
بخشى از آب مورد نياز صنعت و سردهنه سازى و صدور پروانه مصرف بهينه آب سطحى 

نيز برنامه ريزى شده است.
مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان با بيان اينكه افزايش راندمان با استفاده از روش هايى 
مانند آبيارى نوين، كشــت هاى كم آب بر درنظر گرفته شده است، افزود: اين پروژه ها در 

راســتاى عملياتى شدن طرح احيا و تعادل بخشــى آب هاى زيرزمينى و اصالح و تعديل 
پروانه هاى بهره بردارى به صورت همزمان در سراسر استان همدان درحال اجرا است.

مديرعامل شــركت آب منطقه اى اســتان همدان ادامه داد: با اجرايى شــدن اين پروژه ها 
طبق پيش بينى انجام شــده، شاهد صرفه جويى منابع آب در سال هاى آينده خواهيم بود و 
اميدواريم در نتيجه آن صرفه جويى پيش بينى شده تا سال 1405 كه معادل 373 ميليون متر 

مكعب است، محقق شود.
ستوده عنوان كرد: در 6 سال گذشته از طريق مسدود كردن چاه هاى غيرمجاز 275 ميليون 
مترمكعب صرفه جويى در منابع آبى استان ممكن شده و خوشبختانه با اين صرفه جويى ها 
از كاهش ذخاير آب زيرزمينى جلوگيرى به عمل آمده اســت، ضمن آنكه عالوه بر آن در 

برخى دشت ها نظير تويسركان و نهاوند گراف آب زيرزمينى بهبود يافته است.

نمايشگاه، حلقه اصلى توليد و مصرف است
تالش براى برگزارى امن 
نمايشگاه هاى همدان

اجراى طرح «محله پاك» 
در 4 منطقه شهرستان همدان

 مسئول اجتماعى سپاه ناحيه همدان از اجراى طرح «محله پاك» 
در 4 منطقه شهرستان همدان خبر داد.

به گزارش روابط عمومى ســپاه همــدان، صادق نظرى گفت: اين 
طرح با هدف مبارزه و كاهش ميزان مصرف موادمخدر در 4 محله 
آسيب پذير شهرستان همدان از قبيل حصار، خضر، شهرك وليعصر 

و منوچهرى اجرا شد.
وى با اشــاره به فرا رسيدن روز جهانى مبارزه با موادمخدر، اظهار 
كرد: همــه بايد در طرح محلــه پاك براى مبارزه با آســيب هاى 

اجتماعى و بالى خانمان سوز اعتياد در سطح جامعه تالش كنند.
مســئول اجتماعى سپاه ناحيه همدان افزود: بر اساس اين طرح 
كه در مناطق آلوده اجرايى شــده، اقداماتى از قبيل آگاه سازى، 
آمــوزش به خانواده ها كه با معتــادان چگونه برخورد كنند، از 
بين بردن محروميت هاى محــالت، درمان معتادان در كمپ ها 
بــا تخفيف 70 درصدى و صيانت از خانواده هاى آنها صورت 

مى گيرد.
نظرى افزود: در اين طرح يك محله را بر اساس تمام آسيب هاى كه 
وجود دارد، بررسى مى كنيم و آسيب هاى جدى از هم تفكيك شده 
و براى آن برنامه ريزى مى كنيــم اما در برخى محالت، موادمخدر 

آسيب جدى آنها است كه همان را پيگيرى مى كنيم.
وى به بيان آســيب هاى ناشــى از اعتياد پرداخت و ابراز كرد: در 
بررســى هاى به عمل آمده از خود اعتياد ده نوع مشــكل و آسيب 
به وجــود مى آيد؛ از جمله خود اعتياد، بيكارى، فروش لوازم خانه، 

اختالف زوجين، طالق، بچه هاى طالق و ... .
وى گفت: محله پاك، محله اى است كه توزيع كننده، مصرف كننده 

و خانواده آسيب ديده از اعتياد در آن محله وجود نداشته باشد.

العدل اساس الملك
فيض ا... مظفرپور»

 هفته نخست تيرماه را به مناسبت شهادت شهيد بهشتى كه هنگام 
شهادت رياست دســتگاه قضايى را به عهده داشت، به نام هفته قوه 

قضاييه نامگذارى كرده اند. 
هفتــم تير روز شــهادت بهشــتى مظلوم و 72 يارش اســت.  امام 
خمينى(ره) جمله اى فرمود مبنى بر اينكه شــهادت شــهيد بهشتى 
در مقابل مظلوميت او ناچيز اســت؛ تأســف امام عزيز بيشتر براى 
مظلوميت بهشــتى بود تا شهادتش. سال 60 به علت وقوع ترورهاى 
ناجوانمردانــه و عمق كينه منافقان كوردل و ليبرال هاى نفوذكرده در 
بدنه نظام اســالمى، حوادث تلخى در كشور رقم خورد كه هفتم تير 

اوج اين حوادث تلخ است. 
هفتم تير درس هاى زيادى دارد كه عبرت گرفتن از آن درس ها چراغ 

راه آينده براى كشور و ملت است. 
امام خمينى(ع) جمله اى طاليى فرمود كه بهشتى يك ملت بود، براى 
ملت ما بهشــتى يك تفكر بود، تفكر اسالم ناب محمدى كه امام از 
آن ياد مى كرد در مقابل تفكر اســالم آمريكايى ليبرال ها و ملى گراها 
و اســالم التقاطى منافقان كوردل كه با كج انديشى و كج فهمى خود، 
اســالم ناب محمدى را وارونه برداشت كرده و وارونه عمل كردند، 
به طورى كه آنها با اين منطق وارونه 17 هزار مردم بى گناه را در كوچه 

و خيابان به شهادت رساندند.
 بايد مواظب باشيم كه دچار تهجر و كج فهمى از دين نشويم كه امام 

راحل خطر متحجران را بيش از ليبرال ها مى دانست.
 بگذريــم و بــر گرديــم بــه موضــوع دســتگاه قضــا و هفتــه قــوه 
قضاييــه، شــهيد بهشــتى الگــوى حســنه اى بــراى دســتگاه قضايــى 
ــد راهگشــاى  كشــور اســت و روش و منــش آن بزرگــوار مى توان
دســت اندركاران ايــن دســتگاه مهــم كــه كار مهــم و بلكــه 
ــد العــدل  ــه گفته ان ــت اســت، باشــد؛ ك شــاهكارش اجــراى عدال
اســاس الملك يعنــى اســاس حكمرانــى اجــراى عدالــت اســت و 
ــار  ــوى تمام عي ــت، الگ ــت اس ــراى عدال ــهيد اج ــه ش ــى(ع) ك عل
ــا  ــم ب ــد داري ــه امي ــت ك ــن اس ــتين و آخري ــراى نخس ــت ب عدال
ــوى  ــت عل ــه عدال ــى، حضــرت مهدى(عــج) ب ــد عل ــور فرزن ظه
ــت  ــى از حكوم ــه كوچك ــالمى نمون ــالب اس ــرا انق ــيم؛ زي برس
علــوى و مهــدوى اســت كــه اميدواريــم مقدمــه حكومــت جهانــى 
ــام  ــژه مســئوالن نظ ــردم و به وي ــدى منتظــر باشــد و هرچــه م مه
ــد، در تحقــق جامعــه  ــه آن ســمت و ســو حركــت كنن اســالمى ب
علــوى و مهــدوى كــه اصــل و اســاس آن اجــراى عدالــت اســت، 
ــه  ــاودان فاصل ــاى ج ــر از آن الگوه ــا اگ ــود ام ــد ب ــق خواهن موف
ــام  ــوب نظ ــه مطل ــه نقط ــار ك ــورد انتظ ــه م ــم از آن جامع بگيري
ــه  ــان وظيف ــن مي ــه در اي ــم ك ــه گرفته اي ــت، فاصل ــالمى اس اس

ــى بســيار مهــم و ســنگين اســت.  دســتگاه قضاي
با انتصاب آيت ا... رئيســى به رياست دســتگاه قضا از طرف رهبر 
معظــم انقالب حضرت آيت ا... خامنه اى، انتظارات و تذكراتى براى 
دســتگاه قضايى در دوره جديد كه مصادف اســت بــه دهه پنجم 
انقــالب كه معظم لــه از آن به گام دوم انقالب يــاد فرمودند، بايد 
مورد توجه مســئوالن اين قوه قرار گرفته و براى تحقق آنها تالش 
كنند و خوشبختانه در مدت يكسال از دوره مديريت جديد آيت ا... 
رئيسى تحول در قوه قضاييه را با جديت دنبال كرده و موفقيت هاى 
بزرگى را نيز كسب كرده اند كه اميدوارى هاى مردم به اجراى عدالت 
و رســيدن به حقوق حقه خويش افزايش يافته است و پيشگيرى از 
جرم و فساد در درجه نخست و سپس مبارزه با جرم و فساد آن گونه 
كه رياست محترم قوه گفتند، بدون رعايت هيچ گونه خط قرمزى به 

نحو احسن انجام خواهد گرفت. 

1- برخــى زنان فعال سياســى بــه داوطلبى در انتخابات رياســت 
جمهــورى 1400 فكر مى كنند. گويا آنها درحال رايزنى براى دريافت 
تغيير در برداشــت شــوراى نگهبان از صفت رجل سياسى هستند تا 
داوطلبى براى آنها هزينه سياســى نداشــته باشد. گفتنى است اشرف 
بروجردى در دعوت براى داوطلبى، نداشــتن شجاعت براى حضور 

را عنوان كرده است.
2- برخى نمايندگان از دريافت وديعه مســكن انصراف داده اند. گويا 
اين اقدام براى همراهى با مردم كه وديعه مســكن دريافت نمى كنند، 
انجام شده اســت. گفتنى است مجلس براى نمايندگانى كه در تهران 
خانه ندارند، مســكن تهيه يا وديعه مســكن براى اجــاره در اختيار 

نمايندگان قرار مى دهد.
3- اقدام يك نماينده در اســتفاده از فضاى مجــازى براى حمله به 
فضاى مجازى با تعجب مخاطبان روبه رو شده است. گفتنى است اين 
نماينــده در توئيتى فضاى مجازى را جوالنگاه مطالب دروغ دانســته 
است. گفتنى اســت توئيتر در ايران فيلتر است اما بيشتر مسئوالن در 

آن حضور فعالى دارند.
4- كارگزارى هاى گمنام از قطع يك ســامانه مهم معامالتى براى 
جذب مشترى اســتفاده برده  اند. گويا سامانه معامالتى آگاه، چند 
روزى اســت كه با مشكل مواجه اســت. گفتنى است فعاالن اين 
ســامانه در اين چنــد روز متحمل ضرر و زيان به دليل نداشــتن 
امكان فعاليت در بورس شــده اند و امكان پرداخت خســارت به 

نيست. مشخص  آنها 
5- ســاخت هتل هما در همدان به فراموشى سپرده شده است. گويا 
در سفر مديران شســتا به استان موضوع اين هتل مطرح نشده است. 
گفتنى است كلنگ ساخت اين هتل در سال 94 با سفر رئيس جمهور 

به استان توسط وزير ورزش به زمين زده شده است.

معابر همدان با 40 هزار تن آسفالت
تسطيح شد

 بنا بر نياز معابر شهرى در تمامى مناطق و 
با درخواست شهروندان فهيم، نهضت اجراى 
آسفالت در شهر امسال زودتر از هميشه آغاز 
شــده و به گفته شــهردار همــدان، در 3 ماه 
نخست امسال بيش از 40 هزار تن آسفالت در 

معابر مختلف شهر توزيع شده است.
شهردارى همدان همه ساله فضاسازى مناسب 
شهرى همچنين پياده رو سازى، جدول گذارى و 
تعريض و بازسازى و بهسازى معابر را در كنار 

ديگر خدماتش به شهروندان ارائه مى دهد.
اقدامــات شــهردارى در مناطق مختلف شــهر 
رضايــت شــهروندان را در پى داشــته، به ويژه 
پياده رو ســازى هاى گســترده و اجراى آسفالت  
موجب تســهيل عبور و مرور شــهروندان شده 

است.
عباس صوفى در آئين افتتاح و كلنگ زنى بيش 
از 30 پروژه شهرى با حضور رئيس و اعضاى 
شوراى اسالمى شهر، معاونان، مديران شهرى، 
معتمدان محالت و شهروندان در منطقه 4 شهر 
همدان نيز با اعالم اين خبر افزود: به دنبال آن 
هستيم درصورت مناسب بودن شرايط جوى، 
تمامى كوچه هاى خاكى شهر را آسفالت كنيم.

 اجراى 15 هزار تن آسفالت 
در منطقه يك

مدير منطقه يك شــهردارى همدان از اجراى 
15 هزار تن آسفالت  در سطح منطقه خبر داد 
و گفت: 4 گروه به صورت همزمان در منطقه 
يك شهردارى همدان مشغول عمليات اجراى 
آسفالت معابر هســتند كه 2 گروه به صورت 
دســتى و 2 گروه با اســتفاده از دســتگاه و 

به صورت ماشينى فعاليت مى كنند.
مسعود دهبانى صابر با تأكيد بر اينكه در بودجه 
سالجارى اين منطقه حدود 24 ميليارد تومان 
به امر بهبود وضعيت معابر در قالب آســفالت  
و لكه گيرى اختصاص يافته، ادامه داد: اجراى 
آسفالت به تناســب موقعيت در معابر اصلى 
شهر از طريق دســتگاه فينيشر و در كوچه ها 
و معابر فرعى به صورت دستى انجام مى پذيرد.
وى به عمليات زيرســازى و آســفالت جاده 
قديم دره مرادبيگ اشاره كرد و گفت: 800 تن 

آسفالت براى اجراى اين پروژه استفاده شد.

وى زيرسازى و آســفالت  خيابان هاى شهيد 
حق گويان، شــهيد احمدى روشــن، سعيديه 
شــمالى و جنوبى و بوعلى بــاال را از ديگر 
پروژه هاى اجراى آســفالت  منطقــه در 3 ماه 
اخيــر خواند و افزود: 5 هزار تن آســفالت و 
لكه گيرى ميــدان جهاد نيــز در 2 ماه ابتداى 
سالجارى انجام گرفته است.وى افزود: خيابان 
شــهيد قهرمان در بلوار شهيد سليمانى، بلوار 
شهيد زمانى، بلوار شهيد اسالميان، بلوار شهيد 
فهميده، خيابان ميرزاده عشقى، خيابان شهيدان 
ديباج و... از جمله معابر و مسيرهايى بودند كه 
تاكنون عمليات اجراى آسفالت  در معابر اصلى 

و فرعى آنها اجرا شده است.
13 هزار و 500 تن اجراى آسفالت  

در معابر منطقه 2
مدير منطقه 2 شــهردارى همدان نيز در ادامه 
بيان كرد: در 3 ماه گذشته 13 هزار و 500 تن 
آسفالت در معابر منطقه 2 شهر همدان ريخته 
شده است كه بيشتر آن صرف اصالح نوارهاى 
حفارى در ســطح معابر و نيز اجراى روكش 
آسفالت به صورت ماشينى و با دستگاه فينيشر 

شده است.
حامد جليلوند با اشــاره به اجراى ماشينى و 

دســتى اجراى آســفالت  در معابر اظهار كرد: 
از اين ميزان آســفالت  در 3 ماه اخير، 2 هزار 
و 500 تــن به صورت دســتى و 11 هزار تن 
به صورت ماشــينى و توسط دســتگاه انجام 

گرفته است.
وى با اشــاره به سامان دهى و اجراى آسفالت 
در معابر حصار حاج شمسعلى، خيابان صدف، 
خيابان بنى هاشم و بلوار شهيد مدنى در 3 ماه 
گذشــته، گفت: 12 مترى شيرسنگى، خيابان 
عظيمى، خيابان شهيد چهاردولى، خيابان 12
فروردين و ... از ديگر معابر شهر همدان بودند 
كه در اين مدت اجراى آسفالت در آنها انجام 
شــد. جليلوند ادامه داد: طبق برنامه ريزى كه 
براى سالجارى انجام شده است، 30 هزار تن 
آسفالت در معابر شهر همدان را اجرا خواهيم 
كرد كه تاكنون حدود 14 هزار تن انجام شده 

است.
 اجراى 12 هزار تن آسفالت  

در منطقه 3
مدير منطقه 3 شهردارى همدان نيز گفت: در 3

ماه نخست سالجارى، 12 هزار تن آسفالت در 
منطقه 3 شهر همدان اجرا شده است.

محمدرضا فيضى منش، با اشــاره به اجراى 

12 هــزار تن آســفالت  در منطقه 3 شــهر 
همدان، اظهار كرد: از اين مقدار 7 هزار تن 
آسفالت  با دستگاه فينيشر روكش معابر و 5
هزار تن لكه گيرى و روكش با دســت انجام 

شده است.
وى بــا بيان اينكــه براى اين مقــدار اجراى 
آســفالت 8 ميليارد تومان هزينه شــده است، 

گفت: 74 هزار مترمربع ميزان آسفالت است.
 اجراى 7 هزار تن آسفالت 

در منطقه 4
مدير منطقه 4 شهردارى همدان نيز گفت: در 3

ماه نخست سالجارى، 7 هزار تن آسفالت  در 
منطقه 4 شهر همدان اجرا شده است.

مجيد يوســفى نويد بــا بيان اينكــه در 3 ماه 
نخست امسال، 7 هزار تن آسفالت  در منطقه 4
شهر همدان اجرا شده است، گفت: اين مقدار 
آسفالت شــامل 68 معبر بوده كه از اين تعداد 
40 معبر خاكى و 28 معبر آســفالت فرسوده 

است.
وى اظهــار كرد: بــراى اين مقــدار اجراى 
آســفالت  3/5 ميليارد تومان هزينه شده است 
و در مجموع بودجه اجراى آسفالت منطقه 4
شهردارى همدان ده ميليارد تومان بوده است.

زهرا زنگنه »
 كرونا كه مشاغل زيادى را به تعطيلى كشاند 
و آســيب اقتصادى زيادى به كشور وارد كرد به 
نمايشگاه ها نيز رحم نكرد، حاال نمايشگاه همدان 
قرار است با برگزارى نمايشگاه تخصصى مبلمان، 
لوستر و چراغ هاى روشنايى و تزئينى بار ديگر 

كار خود را آغاز  كند.
بين المللى  نمايشــگاه هاى  شركت  مديرعامل 
همــدان با اشــاره به فرمايشــات مقام معظم 
رهبرى و نامگذارى امسال به نام «جش توليد» 
گفت: نمايشگاه يكى از حلقه هاى توليد است 
كه در آن آخرين دستاورد هر صنعت به نمايش 
براى  شركت كننده ها  رقابت  مى شود،  گذاشته 
افزايش كيفيت محصوالت توليدى و همچنين 
چرخــش مالى نيــز از ديگر دســتاوردهاى 
نماشــگاه است؛ بر اين اساس نمايشگاه حلقه 
اصلى توليد است و بسته بودن نمايشگاه ها در 
اين مدت ضرر زيادى بــه توليدكننده ها وارد 

كرد.
حميد گلى پور درباره جزئيات نمايشگاه گفت: 
نوزدهمين نمايشگاه تخصصى مبلمان، لوستر، 
چراغ هاى روشنايى و تزئينى به مدت 6 روز و 
با 80 شركت كننده از استان هاى همدان، تهران، 
البرز، مركزى و اصفهان از 8 تا 13 تيرماه و در 
فضاى 2 هزار و 200 متر مربع و در 3 ســالن 

برگزار مى شود.
وى درباره نحوه بازديد مردم از نمايشگاه بيان 
كرد: 3 شــماره تلفن وجــود دارد كه مردم با 
ارســال پيام به اين شماره تلفن ها نوبت بازديد 
مى گيرنــد، در واقــع دعوت نامه نمايشــگاه 
به  صورت پيامكى است تا جمعيت كنترل شود 

و امنيت مردم تأمين شود.
گلى پــور دربــاره پروتكل هــاى بهداشــتى 
نمايشــگاه نيز عنوان كرد: پس از اينكه مجوز 
ستاد كروناى استان را براى برگزارى نمايشگاه 
دريافت كرديم، با مشــورت علوم پزشكى و 
در چندين جلســه دستورالعمل هاى بهداشتى 
كامل تهيه كرده ايم كه از پروتكل هاى ســاير 

نمايشگاه هاى كشور قوى تر است.
وى دربــاره تجهيزات بهداشــتى نمايشــگاه 
همدان اظهــار كرد: 2 دســتگاه ايســتاده و 
اتوماتيــك در ورودى نمايشــگاه قرار گرفته 
اســت تا غربالگرى را انجــام دهد تا از ورود 
افراد مشــكوك به بيمارى به داخل ســالن ها 
جلوگيرى شــود، 3 دســتگاه ضدعفونى نيز 
در ورودى هــر ســالن هاى هگمتانه، الوند و 
ابن ســينا و 2 دســتگاه ديگر در ساير سالن ها 
براى ضدعفونى دست هاى بازديد كننده ها قرار 
گرفته اســت و همچنين بازديد كننده ها براى 
ورود به نمايشــگاه ملزم به استفاده از ماسك 

هستند.
گلى پــور درباره راه كارهايى كــه براى كنترل 
جمعيت بازديد كننده اتخاذ شده است، افزود: 
در فضاى باز نمايشگاه يك محوطه با سايه بان 
قرار گرفته اســت و اگر جمعيت بيش از حد 
شــود با صندلى هاى انتظار كه در اين محوطه 

است، جمعيت را كنترل مى كنيم.
بين المللى  نمايشــگاه هاى  شركت  مديرعامل 
همدان با تأكيد بر اينكه نخستين دستگاهى كه 
به صــورت داوطلبانه و براى امنيت مردم از 4 
اسفندماه تعطيل شده است نمايشگاه بين المللى 
همــدان بود، گفــت: تمام تــالش مجموعه 

مــا ايــن اســت با 
پروتكل هاى  رعايت 
برقرارى  و  بهداشتى 
امن  فضــاى  يــك 
مطلوبى  نمايشــگاه 
برگزار  مــردم  براى 

كنيم.
گلى پــور در ادامــه 
راســتاى  در  افزود: 
پروتكل هاى  رعايت 
هزينه هاى  بهداشتى 
است،  شــده  زيادى 
تعداد غرفه ها كمتر و 

فضاى آنها كوچكتر و راهروها نيز بزرگتر شده 
است، به همين دليل اميدواريم بتوانيم امن ترين 

نمايشگاه كشور را برگزار كنيم.
وى همچنيــن درباره تبليغاتى كه براى جذب 
مردم به سمت نمايشگاه انجام شده است، بيان 
كرد: تبليغات گســترده اى نداشتيم و به نصب 
بيلبورد در ســطح شــهر و همچنين تبليغات 
پيامكى اكتفا كرده ايم تا جمعيت را كنترل كنيم.

وى درباره خســارت وارد شده به نمايشگاه ها 
به دليــل كرونا گفــت: طبق گفته هــاى رئيس 
نمايشــگاه بين المللى تهران، كرونا حدود 300 
ميليارد تومان به نمايشــگاه هاى كشور و حدود 
يك ميليارد و 500 ميليون تومان نيز به نمايشگاه 

همدان خسارت مالى وارد كرده است.
گلى پور دربــاره پيش بينى اســتقبال مردم از 
نمايشگاه اظهار كرد: پيش بينى ما اين است كه 
چون مراســم هاى ازدواج به دليل شيوع كرونا 
لغو شــد و بســيارى از زوج هاى جوان هنوز 

جهيزيه خود را كامل نكرده اند از اين نمايشگاه 
استقبال خوبى شود.

گلى پــور دربــاره بســته حمايتــى دولت از 
نمايشــگاه ها عنــوان كــرد: نمايشــگاه  هاى 
بين المللى طبق تصميم ســتاد مبارزه با كرونا 
جزو مشاغل آسيب ديده شناخته شده است و 
ما منتظر هستيم تا دولت بسته حمايتى خود را 

براى حمايت از ما اعالم كند.
نوزدهمين نمايشــگاه تخصصى مبلمان، لوستر 
چراغ هاى روشــنايى و تزئينى به مدت 6 روز 
از تاريــخ 8 تا 13 تيرماه با حضــور 80 واحد 
شــركت كننده در محل دائمى نمايشــگاه هاى 
بين المللى همدان برگزار مى شود. بازديدكننده ها با 
تماس با شماره هاى 32542732، 32542731 و 
32542676 مى توانند دعوت نامه پيامكى دريافت 
و در روزهاى شــنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 
الى 22 و در پنجشــنبه و جمعه از 10 تا 22 از 

نمايشگاه بازديد كنند.
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جذب نيروهاى بومى در اولويت 
خواهد بود

 درگزين- خبرنگار همدان پيام : عمده مشــكالت شهرستان هاى 
رزن و درگزين را مى توان در 3 بخش آب، اشتغال و عمران روستاها 

طبقه بندى كرد.
 ايجاد چالش براى كشاورزان شهرستان درگزين 

از سوى اداره كل امور آب استان همدان
نماينــده مــردم شهرســتان هاى رزن و درگزين گفت: در راســتاى 
خدمت رســانى بهتر به مردم شهرســتان هاى درگزين، رزن و بخش 
سردرود، هر ماه 3 جلسه مالقات با مردم براى رسيدگى به مشكالت 
آنها برگزار مى كنيم. خروجى اين جلسات شناسايى 3 مشكل كليدى 

در اين شهرستان ها است.
حســن لطفى ادامه داد: بخش نخست مشكالت شهرستان هاى رزن و 
درگزين مربوط به امور آب است كه متأسفانه با چالش هاى اساسى كه 
در دستگاه اجرايى اداره كل امور آب براى كشاورزان ايجاد كرده است 
از فرماندار درگزين و اداره كل آب استان همدان درخواست كرديم تا 

به مشكالت كشاورزان رسيدگى كنند.
وى بخش دوم مشــكالت را اشتغال عنوان كرد و گفت: خوشبختانه 
وضعيت اشــتغال در شهرســتان رزن و درگزين نســبت به ســاير 
شهرستان ها وضعيت بهترى دارد اما عمده مشكالت ما با افرادى است 
كه تحصيالت دانشگاهى دارند و عمال تن به كارهاى سخت نمى دهند 
و منتظر كارهاى ادارى هســتند كه متأسفانه چالش اساسى كشور نيز 
است و اميدواريم اين عزيزان متقاعد شده و وارد عرصه هاى ديگرى 

شوند.
لطفى ادامه داد: در بخش سوم مشــكالت مربوط به عمران روستاها 
اســت كه با همكارى بنياد مسكن هر ســال عمران 30 روستا در فاز 
نخســت به مرحله اجرا در آمده اســت اما درصدد هستيم با وجود 
وضعيت مالى نامناســب دولت، در يك جدول زمان بندى مناســب 
بتوانيم در 2 شهرســتان رزن و درگزين بخشــى از مشكالت عمران 

روستاها را حل كنيم.
نماينده مردم شهرســتان هاى رزن و درگزين در پاســخ به پرســش 
خبرنگار همدان پيام در رابطه با اســتقرار ادارات گفت: با عنايتى كه 
دولت نســبت به شهرستان درگزين داشت با استقرار ادارات، بسيارى 
مشكالت ادارى حل شده است، به طورى كه فرماندار درگزين توانسته 
رتبه ممتازى را كســب كند، تاكنون 12 اداره در اين شهرستان مستقر 
شده اســت. درباره اداراتى كه هنوز مستقر نشده است، مشكل تأمين 
ســاختمان را داريم و با جلسه اى كه با شــوراى شهر قروه درگزين 

خواهيم داشت مشكل تأمين ساختمان حل خواهد شد.
وى درباره جذب نيرو خاطرنشان كرد: دولت درحال حاضر با كمبود 
منابع مالى مواجه اســت و به دليل كمبود منابع مالى، مجوز استخدام 
صادر نشــده اســت و اين نويد را مى دهيم درصورت صدور مجوز 

جذب نيروهاى بومى در اولويت خواهد بود.
لطفى در پايان درباره دليل نبود برخى اقالم دارويى شهرستان درگزين 

گفت:
در سال 98 در سفر وزير بهداشت و درمان مجوز داروخانه شبانه روزى 
را صادر كرد و اواخر ماه جارى، شــبكه بهداشت شهرستان درگزين 

راه اندازى مى شود تا مشكالت درمان اين شهرستان نيز حل شود.

طرح جامع گردشگرى شهر و سراب گيان 
نهاوند تأييد شد

 طرح جامع گردشگرى شهر و سراب جنگلى گيان نهاوند با هدف 
تحقق رونق گردشگرى و ايجاد اشتغال تأييد شد.

شــهردار گيان گفت: طرح مجموعه گردشگرى سراب جنگلى، تپه و 
شــهر گيان در قالب يك طرح جامع پس از يكســال و نيم تالش و 
پيگيرى شهردارى، فرماندارى و مجموعه ميراث و منابع طبيعى پس از 
گذراندن در كارگروه و كميته هاى فنى گردشگرى استان توسط معاون 

عمرانى استاندار همدان تأييد شد.
على جاللى افزود: اين طرح سبب شكوفايى و تأمين اعتبار براى ايجاد 
زيرســاخت هاى الزم گردشــگرى بخش گيان مى شود، تا با سرعت 

عقب افتادگى هاى شهر تاريخى و گردشگرى گيان جبران شود.
وى اظهــار كرد: اين طرح با هدف ايجاد اشــتغال، توســعه صنعت 

توريسم و شناسايى توان گردشگرى منطقه تهيه شده است.
جاللى افزود: ســراب گيان يكى از زيباترين مناطق گردشگرى غرب 
كشــور است كه ساالنه هزاران نفر براى بازديد از اين مكان به نهاوند 

سفر مى كنند.

رشد 20 درصدى صنعت نوغاندارى 
در نهاوند

 حدود ده كارگاه روستايى در شهرستان با 30 نفر نوغاندار مشغول 
به اين فعاليت هســتند و صنعت نوغاندارى نسبت به سال گذشته 20

درصد در نهاوند رشد داشته است.
 مدير جهاد كشاورزى شهرســتان نهاوند گفت: پرورش كرم ابريشم 
چند ســال است كه در شهرســتان نهاوند آغاز شده و در روستاهاى 
شهرستان گسترش خوبى داشته است. كريم حاجى باباعلى افزود: در 
ابتداى ارديبهشت سالجارى نيز 60 جعبه نوغان بين 15 متقاضى توزيع 
شــد كه هر نوغان 25 هزار تخــم در مجموع يك ميليون و 500 كرم 

ابريشم پرورش داده شده است.
حاجــى باباعلى با بيان اينكه اين صنعت نســبت به ســال گذشــته 
20 درصد رشــد داشته اســت، افزود: حدود ده كارگاه روستايى در 

شهرستان با 30 نفر نوغاندار مشغول به اين فعاليت هستند.
وى توليد بيــش از 500 كيلو نوغان را در ســالجارى پيش بينى كرد 
و ادامه داد: ســاخت توتســتان و گســترش كاشــت درختان توت، 
اولويت اين صنعت بوده و جهاد كشاورزى شهرستان نهاوند پذيراى 

عالقه مندان و سرمايه گذاران اين بخش است.

 مردم در دادگسترى مالير بدون ماسك و دستكش تجمع مى كنند 
و فاصله گذارى اجتماعى به هيچ وجه رعايت نمى شــود. بهتر است 
ادارات دولتى براى پيشگيرى از شــيوع كرونا تدابير الزم را درنظر 
بگيرند و از ورود افراد بدون ماســك جلوگيرى كنند. خواهشمندم 
اين موضوع را به گوش مسئوالن برســانيد تا جلوى گسترش ابتال 

به كرونا گرفته شود. 
* س.ى از مالير

 بنده پنجشنبه با اتوبوس ساعت 17:15 از تهران به همدان آمدم. 
متأسفانه محيط داخلى اتوبوس بسيار كثيف و غيربهداشتى بود. چرا 
در اين وضعيت حســاس هيچ گونه نظارت و كنترلى وجود ندارد؟ 

لطفا به مراجع ذى ربط اطالع رسانى شود.
* شهروندى از همدان

  انتهاى كوچه الله در منطقه پيشــاهنگى وضعيت نامناسبى دارد 
و حدود 30 سال است كه آســفالت نشده اما كوچه پايين تر به طور 
كامل آسفالت شده اســت. دليل اين شكل آسفالت كارى شهردارى 
مشخص نيســت. قابل ذكر است كه اهالى اين كوچه كه بيشتر آنان 
منازلشان نوساز اســت، عوارض پرداخت كرده اند، لطفا موضوع را 

اطالع رسانى كنيد.
* شهروندى از همدان

توسعه زيرساخت عمرانى عشاير نهاوند 
نيازمند تأمين اعتبار

 توســعه زيرساخت عمرانى عشــاير نهاوند نيازمند 110 ميليارد 
ريال اعتبار است.

مســئول اداره امور عشــايرى نهاونــد، با بيان اينكه براى توســعه 
زيرساخت هاى عمرانى براى رفاه عشــاير نهاوند110 ميليارد ريال 
اعتبار مورد نياز است، اظهار كرد: با وجود فعاليت هاى عمرانى كه در 
بخش هاى مختلف براى عشاير شهرستان انجام گرفته درحال حاضر 
مشــكالتى در اين زمينه وجود دارد كــه نيازمند تخصيص اعتبار از 

سوى مسئوالن مربوطه است.
سيدابوالقاسم بنى هاشمى افزود: يكى از مشكالتى كه درحال حاضر 
در ســامانه هاى عشايرى اين شهرستان وجود دارد و سالمتى آنان را 
تهديد مى كند، نبود ســرويس هاى بهداشتى است كه در اين باره 80

سرويس بهداشتى با اعتبار 4 ميليارد ريال مورد نياز است.
وى ساخت زيرچادرى را از ديگر نيازهاى عشاير اين شهرستان ذكر 
كرد و گفت: از مجموع 21 ســامانه عشــايرى شهرستان، فقط در 3

سامانه زيرچادرى ساخته شده است.
بنى هاشــمى با بيان اينكه در هر ســامانه به طور متوســط 15 تا 20
زيرچادرى مورد نياز است، افزود: براى ساخت اين تعداد زيرچادرى 

در هر سامانه در مجموع 40 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است.
وى در گفت وگــو با فارس، نبود آبشــخور براى دام هاى عشــاير 
و جاده هاى مناســب دسترسى به سامانه هاى عشــايرى را از ديگر 
مشــكالت موجود دانســت و گفت: براى ايجاد آبشخور براى دام 

عشاير نيز 90 ميليون ريال اعتبار مورد نياز است.
وى افزود: با توجه به اينكه عشــاير بــراى تأمين ارزاق عمومى 
خــود و تردد، نياز به جاده هاى مناســب دارند؛ در اين زمينه 13

ميليارد ريال براى راهگشــايى و مرمت برخى جاده هاى عشايرى 
مورد نياز است.

وى تأمين برق ســامانه هاى عشــايرى را از نيازهــاى مبرم اين 
شهرســتان عنوان كرد و افزود: براى تأمين برق مورد نياز عشاير 
مستقر در ســامانه هاى مربوطه نصب پنل هاى خورشيدى بهترين 
راهــكار در اين زمينه اســت كه براى تهيــه آن 53 ميليارد ريال 

اعتبار مورد نياز است.
بنى هاشــمى در پايان با بيان اينكه در ســال گذشــته و امســال 
اقدامات خوبى براى ايجاد زيرساخت هاى الزم انجام شده است، 
افزود: درباره راهگشايى راه هاى ارتباطى، مرمت و بازسازى چند 
پل ارتباطى در راه هاى عشايرى، اجراى چند طرح آبرسانى، تهيه 
و توزيع آرد و خوراك دام عشــاير و ديگر خدمات مالى از جمله 
اقدامــات مهمى بوده كه با اعتبار بيــش از 8 ميليارد تومان انجام 

است. گرفته 
مدارس نهاوند حق دريافت هيچ گونه پولى در هنگام ثبت نام ندارند

دانش آمــوزان در هنگام ثبت نام فقط پــول بيمه و كتاب را پرداخت 
كنند و مدارس حق دريافت هيچ پولى را ندارند.

رئيس آموزش و پرورش نهاوند گفت: مراحل ثبت نام دانش آموزان 
در مدارس شهرســتان نهاوند، طبق دســتوالعمل هاى وزارتى انجام 

مى شود و تمهيدات مناسب براى ثبت نام انديشيده شده است.
 محمدحســين دارايى اظهار كرد: با توجه به شــرايط كرونايى براى 
آغاز ســال تحصيلى جديد و هر تاريخى كه اعالم شود بايد آمادگى 

داشته باشيم و سناريوهاى مختلفى را مدنظر داشته باشيم.
وى افزود: هيچ ثبت نامى در مدارس نهاوند منوط به دريافت شهريه 
نيست و همه تالش ما كم كردن دغدغه والدين در اين زمينه است.

مديــر آموزش و پرورش شهرســتان نهاوند عنــوان كرد: در هنگام 
ثبت نــام، مدارس دولتى فقط موظف به دريافت پول بيمه و كتاب از 

دانش آموزان هستند و نبايد وجه ديگرى گرفته شود.

نخستين پارك بانوان قروه درگزين راه اندازى شد
 قروه درگزين- خبرنگار همدان پيام: پارك بانوان شــهر قروه درگزين در طول يكسال 

ساخته و راه اندازى شده است.
شهردار قروه درگزين در گفت وگو با همدان پيام گفت: اين پارك به مساحت 3 هزار متر، با 
هزينه حدود 950 ميليون تومان به بهره بردارى رسيده است كه بانوان شهر قروه از يك فضاى 

بسيار زيبا و با امكانات كافى استفاده خواهند كرد.
اسفنديارى صالح خاطرنشــان كرد: اين پارك در ضلع جنوب شرقى ميدان شهيد مطهرى 
جنب پارك الله ساخته شده است. اميدواريم با ساخت و راه اندازى اين پارك شاهد شادابى 

و نشاط روزافزون بانوان ارجمند شهر قروه درگزين باشيم.
مديركل دفتر امور بانوان و خانواده اســتاندار همدان در ادامه، ضمن تشكر از شهردارى و 

شــوراى شهر قروه درگزين براى ســاخت پارك بانوان گفت: در مركز استان با تعدادى از 
بانوان شهرستان درگزين در تماس هستيم و بانوان نشان داده اند كه در تمام عرصه ها فعال و 
پويا هستند. ربيعه على محمدى از ايجاد پارك بانوان مجهز در تمام شهرهاى استان تا پايان 
دولت خبر داد و گفت: پروژه هاى نيمه تمام حوزه بانوان همچون ســالن هاى ورزشــى در 
اولويت تكميل قرار دارد.وى افزود: از آنجا كه بانوان نقش مهمى در كانون خانواده و تربيت 
فرزنــدان دارند، توجه به ورزش و تفريح آنها براى ايجاد زندگى بهتر امرى ضرورى بوده، 
اين درحالى است كه امكانات و فضاهاى ورزشى اختصاصى به بانوان در شهر كم است كه 

بايد افزايش يابد.
وى افزود: پارك بانوان كه افتتاح شد از اهميت زيادى برخوردار است و نياز است شهردار 
قروه و مسئوالن براى اين پارك پيست دوچرخه سوارى و اسكيت سوارى نيز مهيا كنند و با 

فضاى مناســبى كه اين پارك دارد، بانوان مى توانند در قالب بازارچه  از خودشان را نيز ارائه 
دهند. فرماندارگفت: شــهردارى و شوراى شهر قروه درگزين در اجراى پروژه هاى عمرانى 
بسيار موفق ظاهر شده اند و با وجود كمبودها از شهردارى هاى موفق در سطح استان همدان 
اســت. وى با اشــاره به درخواست شــهردارى قروه براى تكميل بلوار پارك بانوان كه به 
كمربندى شهر منتهى مى شود، گفت: تكميل روشنايى و ادامه مسير را مدنظر داريم كه انشاءا... 

به زودى با همكارى دستگاه ها شاهد بهره بردارى سريع آن باشيم.
حســن لطفى نماينده مردم درگزين و رزن در مجلس شوراى اسالمى نيز به عنوان نخستين 
ســخنران اين مراسم گفت: اين پروژه از پروژه هاى موفق شهردارى قروه درگزين است كه 
در حدود كمتر از يكســال پس از كلنگ زنى، با وجود كمبود بودجه و اعتبارات شهردارى 

اكنون شاهد افتتاح آن هستيم.

 مالير- زهرا اميرى- خبرنگار همدان پيام: 
بايد رانندگى تاكســى را جزو مشاغل سخت 
قــرار دهند؛ زيرا بايد در تمام ســال از صبح 
تا شــب در خيابان ها رانندگى كنند، تا هزينه 
مخــارج زندگى را تأمين كننــد، اما اگر چند 
روزى قصد سفر كرده و يا بيمار شوند و كار 
نكنند از مزد آن روز بى بهره مى مانند. رانندگى 
آن هم با تاكســى، نه روز مى شناسد نه شب، 
نه سرما و نه گرما، شغلى براى تمام روزها و 

فصول  سال است. 
پاى درد دل راننده هاى تاكســى  كه مى نشينى، 
در باورت هم نمى گنجد كه شرايط كارى شان 
چقدر دشــوار اســت. در كنار هزينه بنزين، 
روغن، اســتهالك تاكسى و ... بايد سر و كله 

زدن با هر قشرى از مردم را هم اضافه كنيد.
يكى از رانندگان تاكســى به خبرنگار همدان 
پيام گفت: «رانندگان تاكســى با مشكالتى از 
قبيل صدور بى مورد قبض هاى جريمه توسط 
فعاليت هاى  تاكســيرانى،  ســازمان  بازرسان 
شركت هاى اينترنتى، نبود بيمه تأمين اجتماعى 

براى رانندگان تاكسى مواجه هستيم.»

او با لحنى گاليه مندانه ادامه 
داد: «براى ما جاى پرســش 
مديران  وقتى  چرا  كه  است 
مى خواهنــد تصميمى براى 
ما  از  بگيرند  تاكســى داران 
تاكســى داران نظرخواهــى 
مديران  مگر  آخر  نمى كنند! 
از درد دل مــا خبــر دارند 
كه به جاى ما تصميم گيرى 

مى كنند؟!»
او با تأكيد بر اينكه رانندگان 
تاكســى شــرايط خوبــى 
ندارنــد، تصريح كــرد: «با 
توجه بــه شــيوع كرونا و 
تعطيلى بسيارى از كسب و 
كارها و كم تر شدن ترددها، 

مشــكالت اقتصادى فراوانى بــراى رانندگان 
تاكسى  ايجاد شده اســت، اين درحالى است 
كه رانندگان تاكســى هم بايد همچون اقشار 
جامعه ماهيانه كرايــه خانه بپردازند، با وجود 
اينكه هزينه پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعى 

و بيمه خــودرو هم يكى 
ديگر از اين هزينه هاست.»

راننده تاكسى به طرح سوار 
كردن 2 مسافر در صندلى 
عقب تاكسى ها اشاره كرد 
و افزود: «با مطرح شــدن 
اين طرح فشــار مضاعفى 
بر ما وارد شده است و با 
قانون سرشكن كردن كرايه 
نفر سوم بين مسافران اين 
سوءتفاهم براى آنان ايجاد 
شده است كه ما خودسرانه 
ايــن كار را انجام داده ايم 
و ايــن چالش بيــن ما و 

مسافران شده است.» 
يكى ديگــر از راننده ها به 
پيگيرى نماينده مردم مالير در مجلس شوراى 
اسالمى اشــاره كرد و گفت: «با پيگيرى هايى 
كه آقاى آزاديخواه انجام داده است، قرار شده 
رانندگانــى كه بيمه تأمين اجتماعى نيســتند، 
بتوانند وارد ســايت شــده و ثبت نام خود را 

تكميل كنند تا مشكل بيمه آنان حل شود.»
با نماينده يكى از خط هاى مالير به گفت وگو 
نشســتيم، او گفــت: يكى از مشــكالتى كه 
گريبان گير تاكســى داران اســت، اين است كه 
مدت ها به دنبال زمينى هستيم كه بتوانيم در آن 
تعويض روغنى و تعميرگاه اختصاصى داشته 
باشيم اما متأسفانه هنوز موفق به دريافت زمين 
نشده ايم. بيژن ابراهيمى ادامه داد: از آنجايى كه ما 
خدمات شهرى ارائه مى دهيم و اسم شهردارى 
هم بر روى ماشــين هايمان درج شده است، از 
شهردارى انتظار داريم كه زمين اختصاصى براى 

تعمير تاكسى ها در اختيارمان قرار دهد.
وى به هزينه ســنگين معاينــه فنى خودروها 
اشاره كرد و افزود: شهردارى اگر بتواند مبلغى 
را از هزينه معاينه فنى به تاكسى داران بپردازد، 

كمك بزرگى انجام داده است.
اميد اســت با توجه به صحبت هاى رانندگان 
كه نقش بسيار مهمى را در ناوگان حمل ونقل 
عمومى دارند، مسئوالن مربوطه به مشكالت 
اين قشــر از جامعه توجه داشــته باشــند و 
قدم هاى خوبى در حل اين مشكالت بردارند.

 كبودراهنــگ- اكرم حميــدى- خبرنگار 
همــدان پيــام: ســاختمان پزشــكى قانونى 
شهرستان كبودراهنگ با اعتبارى بالغ بر 800 
ميليون تومان و با زيربناى 450 مترمربع افتتاح 

و به بهره بردارى رسيد.
مديركل پزشكى قانونى استان همدان در آئين 
افتتاح اين ساختمان اظهار كرد: اين پروژه پس 
از 4 ســال افتتاح شد كه يكى از نيازهاى مهم 
شهرســتان بود و شامل ســالن تشييع، بخش 
مايعات، بايگانى و... است. با توجه به جمعيت 
و افق ديد 40 تا 50 ساله، اين مركز جوابگوى 

شهرستان است.
آرتيــن كمالى افــزود: در هفته 2 تــا 3 روز، 
پزشــك در اين مركز مســتقر خواهد شد و 
اميدواريم بتوانيم تا 3 ماه آينده پزشــك بومى 
تأمين كنيم و فعاليت به صورت روزانه باشــد 
اما تا سال آينده به طور كامل پزشك بومى در 
اختيار اين مركز قرار خواهد گرفت و با توجه 
به اينكه شهرستان فامنين پزشك قانونى ندارد، 
اين مركز آمادگى خدمات به مردم شهرســتان 

فامنين را نيز خواهد داشت.
وى همچنين خاطرنشان كرد: در دهه فجر سال 
گذشته، پروژه پزشــك قانونى نهاوند افتتاح 
شد، تيرماه امسال پروژه كبودراهنگ و پروژه 

تويسركان نيز اواخر شهريور افتتاح مى شود و 
اميدواريم بتوانيم پرونده اسدآباد را نيز تا پايان 

سال به بهره بردارى برسانيم.
كمالى در ادامــه به تكريم ارباب رجوع تأكيد 
كرد و افزود: كســانى كه وارد پزشكى قانونى 
مى شــوند همه دردمند هســتند و اين شرايط 
كارها را بسيار سخت تر مى كند؛ بنابراين تالش 
ما اين است بتوانيم در اين زمينه گام هاى مثبتى 
برداريم و درحال حاضر نيز شاخص نخست ما 

تكريم ارباب رجوع است.
امام جمعه كبودراهنگ نيز در اين مراسم گفت: 
پس از حدود 40 سال، شهرستان كبودراهنگ 

صاحب پزشــكى قانونى شــد و از اين پس 
بســيارى از مشــكالت مردم اين شهرستان 
مرتفع شــده و نيــازى به مراجعــه به مركز 
استان نخواهند داشــت؛ با توجه به وسعت و 
پراكندگى شهرســتان كبودراهنگ، پزشــكى 
قانونــى يكى از ضروريات بوده اســت كه با 
تالش مسئوالن افتتاح و به بهره بردارى رسيد.

حجت االســالم نقى باقرى افــزود: پذيرفتن 
مسئوليت در جهان به طور كلى صنعت سختى 
اســت ولى نظام مقدس جمهورى اســالمى 
ايــران با وظيفــه اى كه بر دوش مســئوالن 
گذاشته است اين سختى را چند برابر مى كند؛ 

زيرا ما مديون خون پاك شهدا هستيم، همان 
كسانى كه غريبانه رفتند و جان خود را فداى 
اســالم و انقــالب كردند تا همه مــا بتوانيم 
در آرامش و آســايش زندگى كنيم؛ بنابراين 
مسئوالن به پاس خون شــهدا بايد احساس 
مسئوليت بيشترى داشته و ادامه دهندگان راه 
امام و شهدا باشند و براى رفع مشكالت مردم 

تالش كنند.
رئيس دادگسترى شهرســتان كبودراهنگ نيز 
در اين مراســم بيان كرد: با توجه به مسافت 
طوالنى مســير همدان - كبودراهنگ و اتالف 
وقــت مردم در رفت و آمد، پزشــكى قانونى 
يكى از نيازهاى مهم مردم اين شهرســتان بود 
كه افتتاح آن مى تواند بسيارى از مشكالت را 
مرتفع كند. كسانى كه در چنين شهرستانى در 
هر زمينه اى از جمله قتل، دعوا، ســقط جنين، 
تصادفات و... به پزشــكى قانونــى نياز پيدا 
كنند از اين پس مى توانند به پزشــكى قانونى 

شهرستان كبودراهنگ مراجعه كنند.
نوروزى افزود: ما ارتباط تنگاتنگى با پزشكى 
قانونــى داريم و اميدواريــم بتوانيم با تكريم 
ارباب رجوع مردم شريف و واليى شهرستان 
كبودراهنگ را در رفع مســائل و مشــكالت 

يارى كنيم.

آغاز فصل جديد 
كاوش ها 
براى يافتن الئوديسه

 كاوش براى يافتن معبد الئوديســه با 2 
رويكرد آغاز شــده كه آن حل معضل مردم 
منطقه دوخواهران نهاوند است؛ زيرا ساكنان 
اين منطقه 50 ســال حق ســاخت و ســاز 
نداشته اند و با پيگيرى هاى فراوان هم اجازه 
ساخت و ســازهاى محدودى به آن ها داده 

شده است.
رئيــس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشــگرى شهرســتان نهاوند گفت: كار 
كتابخانــه اى اين كاوش از روز شــنبه هفته 

جارى و امروز فصل جديد آن آغاز شد.
 محســن جانجان افزود: با توجه به شرايط 
كرونايى كشور، درنظر گرفتن سالمتى دكتر 
رهبر و با موافقت پژوهشكده باستان شناسى 
ايران، سرپرستى هيأت پنجمين فصل كاوش 
به بنــده واگذار و مقرر شــد آقاى رهبر در 

جايگاه مشاور علمى در كنار پروژه باشد.

وى ادامــه داد: بــا توجه به صورت جلســه 
وزارتخانــه ميــراث فرهنگــى، قرار شــد 
گمانه زنى در اين منطقه انجام شود و مناطق و 
محدوده هايى كه آثارى از دوران سلوكى در 
آن وجود ندارد در ضوابط بافت تاريخى قرار 

دهيم تا مشكل مردم منطقه حل شود.
جانجــان با بيان اينكــه در مناطقى كه دچار 
بافت فرســوده مى شــوند مهاجرت پذيرى 
مهاجرت پذيرى  كرد:  تصريح  مى افتد،  اتفاق 
مشكالت فرهنگى و اجتماعى را در پى دارد 
كــه در منطقه دوخواهران ايــن اتفاق افتاده 

اســت. وى افزود: اميدواريم با روند كاوش 
گره گشايى در كار مردم منطقه اتفاق بيفتد و 
بتوانيم محله دوخواهران را ســامان بدهيم و 
همچنين از اتفاقات ناگوار احتمالى آينده در 

منطقه جلوگيرى كنيم.
رئيس اداره ميراث فرهنگــى نهاوند درباره 
ديگــر هــدف پنحمين فصــل كاوش معبد 
الئوديسه توضيح داد: در حين گمانه ممكن 
است به شواهدى از دوران سلوكى و كشف 
معبد الئوديسه بربخوريم كه اين رويكرد در 

تمامى فصل هاى كاوش مدنظر بوده است.

سفره ها روزبه روز كوچكتر مى شود

نارضايتى تاكسى داران 
ماليرى از بى مهرى 

مردم و مسئوالن

با حضور مديركل پزشكى قانونى استان همدان: 

ساختمان پزشكى قانونى كبودراهنگ 
افتتاح شد 

خدمات  ما  كه  آنجايى  از 
و  مى دهيم  ارائه  شهرى 
اسم شــهردارى هم بر 
روى ماشين هايمان درج 
شده است، از شهردارى 
زمين  كه  داريــم  انتظار 
اختصاصــى براى تعمير 
اختيارمان  در  تاكسى ها 

قرار دهد

يام
ن پ

مدا
س: ه

عك
/



Y K

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

يكشنبه  8 تير ماه 1399  شماره 3788

4
نشستنشست

 siasat@hamedanpayam.com

* كامران گردان
 رئيس شوراى اسالمى شهر همدان

17 راهكار براى مديريت بازار مسكن داريم ■
ارگان هاى  و  ســازمان ها 
مختلفى به مســكن ربط 
دارنــد؛ در جلســاتى كه 
برگزار شــده اســت، 18
مشكل براى قيمت مسكن 
مطرح شــده كــه ميراث 
فرهنگى آخرين آن است 
و 17 پيشنهاد نيز از طرف 
شوراى شهر به جاهايى كه 
متولى مسكن هستند ارائه شده است، نبايد گفت كه تمام مشكالت 
مســكن به ميراث مربوط اســت. 500 هكتار از شهر همدان كه 
به زودى طرح تفصيلى آن به 7 هزار هكتار مى رسد، بافت است و 
ميراث فرهنگى روى آن قانون دارد كه برخى از اين قوانين براى 

اينكه مسكن بيشترى ساخته شود، راهگشا است.
نظر ما در شــورا و شــهردارى اين اســت كه يك بازنگرى در 
قوانين و بحث ارتفاع كه مشــكل مردم اســت انجام شود كه هم 
ميراث فرهنگى و بافت تاريخى حفظ شود و هم قيمت ها شكسته 
شود.  يكى از مســائلى كه در گرانى قيمت مسكن مطرح است 
بحث طوالنى شدن دريافت مجوز در شهردارى است كه اگر اين 

مدت زمان كوتاه شود سرمايه گذار سود بيشترى مى برد. 
 چالش ها و راهكارهاى وضعيت كنونى بازار مسكن 

در همدان از نگاه رئيس شوراى شهر 
كامران گردان، رئيس شوراى شهر موارد زير را كه نتيجه مطالعات 
شوراى شهر همدان درباره اهم داليل وضعيت كنونى بازار مسكن 

و قيمت آن در شهر همدان است را ارائه كرد:
1- بن بست توســعه جغرافيايى و محدويت اراضى شهر همدان 

براى گسترش ساخت وساز 
2- آب وهواى مناســب و توريســتى بودن منطقــه و در نتيجه 

سرمايه گذارى افرادى از ساير استان ها در بازار مسكن همدان 

3-كمبود زمين مرغوب و گرانى زمين در همدان 
4- مهاجرت معكوس 

5- رشد نقدينگى و ايجاد حباب در قيمت مسكن 
6- صنعتى بودن استان 

7- افزايش قيمت مواد اوليه نظير آهن آالت، سيمان و...
8- قيمت گذارى كاذب در برخى سايت ها 

9- وجود فرهنگ سرمايه گذارى ملك در شهر همدان 
10- نبود جاذبه سرمايه گذارى در مناطق شمالى شهر براى ساخت 

و ساز مسكن 
11- نحوه فعاليت دفتر مشاوران امالك 

12- نقش دالالن و سوداگران مسكن 
13- عوارض شهردارى و نظام مهندسى ساختمان 

14- نبود تفكر راهبردى در توسعه شهر 
15-كاهش تفكيك هاى بزرگ و انبوه در سال هاى اخير 

16- رعايت سرســختانه و البته بيش از اندازه دستورالعمل ها و 
بخشنامه هاى داخلى توسط شهردارى همدان، راه و شهرسازى و 

سازمان نظام مهندسى 
17-بى توجهى به شــركت ها و انجمن هاى تخصصى و ابزارهاى 

نوين ساخت مسكن 
18- اعمال محدوديت هاى ارتفاعى شديد در بافت سنتى شهر از 

سوى ميراث فرهنگى 
وى همچنين به اهم پيشنهادها براى مديريت اوضاع فعلى و بهبود 

بازار مسكن گريزى زد: 
1- گسترش محدوده شهر در طرح جامع جديد و طرح تفضيلى 

همدان 

2- ورود دستگاه هاى اجرايى و نظارتى استان همدان براى 
سياست گذارى درست و حل معضل گرانى مسكن 
3-تشكيل كميته نرخ گذارى مسكن در شهر همدان 

4-پيگيرى تهيه شناسنامه هوشمند امالك 
5-كاهش مهندسان نقشه در حوزه پروانه ساختمانى 

6-كاهش زمان صدور پروانه و الكترونيكى كردن فرآيند 
آن در شهردارى و نظام مهندسى ساختمان 

7- ورود دستگاه هاى نظارتى و پليس فتا به نحوه فعاليت 
سايت هاى اينترنتى در اين حوزه (به ويژه شيپور و ديوار)

8- تالش براى جذب ســرمايه گذار در راســتاى ايجاد 
شهرك هاى مسكونى و ويالسازى 

9- شناســايى و معرفى آن دسته از مشاوران امالكى كه در 
ملك هايى با كاربرى تجارى فعاليت مى كنند به كميسيون 

ماده 100
10- ورود مجمع نمايندگان به اين مسأله و انجام اقدامات 

و تصميم گيرى هايى در سطح ملى 
11- پيگيــرى به ســرانجام رســيدن هرچه ســريع تر 

تفكيكى هاى نيروى انتظامى و خضر 
12- توجــه ويژه به مســكن ارزان قيمت براى اقشــار 

كم درآمد نظير طرح مسكن مهر از سوى دولت مردان 
13- توجه به شرايط ايجاد شهر جديد و انجام مطالعات 

كارشناسى در آن باره 
14- توجه ويژه به تقويت حوزه كارشناسى مشاوره طرح 

جامع 
15-ايجاد هرچه ســريع تر دفاتر تسهيلگرى و مهندسى 

 پس از انعكاس نشست مديركل ميراث فرهنگى 
همــدان در دفتــر روزنامــه همدان پيــام در زمينه 
محدوديت هاى ساخت و ســاز در رينگ نخست 
شــهر تعدادى از مالكان بخش هاى مركزى همدان 
با برقرارى ارتباط با ســرويس گردشگرى روزنامه 

مواردى را طرح موضوع كردند. 
بــه گفته تعــدادى از مالــكان همــدان، اداره كل 
ميراث فرهنگى بــا ايجاد محدوديت ســاخت در 
رينگ نخســت و دوم شهر موجب گرانى مسكن و 

مسكوت ماندن توسعه شهرى شده است. 
 اين موارد در حالى گفته شــد كه ميراث فرهنگى با 
ارائه استدالل هايى معتقد است تنها 500 هكتار شهر 
جزو بافت تاريخى اســت و آيا تنها در اين حوزه 

خانه گران شده است؟
در اين بازار پرتنش مسكن در همدان برخى افرادى 
كه به دنبال دريافت مجوز ساخت و ساز از ميراث و 
شهردارى در رينگ نخست و دوم شهر بودند دنبال 
اين موضوع رفتند كه چرا اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى مصوبه شوراى عالى 
شهرسازى و معمارى را كه در سال 1394 مصوب 

شده را اجرايى مى كند. 
 بر اســاس اين مصوبه در بافت تاريخى همدان بر 
مبناى نقشه هوايى سال 1335 به وسعت 500 هكتار 
پروانه ساختمانى بين 2/5 تا 3/5 طبقه صادر خواهد 

شد. 
 تعدادى از ساكنان اين مناطق براى ارائه مستندات 
خود در راستاى پيگيرى مطالبات خود براى دريافت 
مجوز ســاخت و اينكه صداى خــود را به گوش 

مسئوالن برسانند به دفتر روزنامه مراجعه كردند. 
در سال 1394، شوراى شهرسازى و معمارى وابسته 
به وزارت راه و شهرســازى رينگ نخســت و دوم 
شهر به وسعت 500 هكتار را به استناد نقشه هوايى 
ســال 1335 بافت تاريخى اعــالم مى كند، حاال در 
ســال 1398 اجراى شدن اين مصوبه در دستور كار 
اداره كل ميــراث فرهنگى به صورت جدى تر قرار 

گرفته و اين مهم مورد نقد است. 
مالكان ايــن منطقه مى گويند بنابــر تعريف بافت 
تاريخى از منظر شوراى عالى شهرسازى و معمارى 

«محــدوده تاريخى به بخش هايى از شــهر اطالق 
مى شــود كه منعكس كننده ارزش هاى تاريخى شهر 
باشند» و با در نظر گرفتن ساخت و سازهاى فراوان 
و ساخت 3 سازه بلندمرتبه، مانند برج هاى زاگرس، 
آرين، پاســتور و صدها ساختمان ديگر كه تراكم و 
ارتفاع آن ها 4 الى 8 طبقه است و تعريض گذرگاه ها 
و تبديل آن هــا به بلوار و 18 متــرى، پل هوايى و 
زيرگذر، جايى براى محدوده تاريخى برابر تعريف 

نهاد ذى ربط باقى نمى ماند. 
البته ايــن مالكان پيش از اينكه مســائل خود را با 
رســانه ها مطرح كنند، با اداره كل ميراث فرهنگى در 
ميان گذاشــتند كه ادعا مى كنند مسئوالن اين اداره 
كل پاســخ دادند: « تا يك قــرن ديگر اين برج ها و 
ســاختمان ها فرو مى ريــزد و در آن زمان نيز اجازه 

تراكم بيش از 2/5 طبقه داده نمى شود.»
اين مالكان اســتنادات ديگرى به قانون نيز دارند و 
معتقدند: «بــه صراحت در ماده 3 قانون حمايت از 
بافت هاى تاريخى، مصوبه مجلس شوراى اسالمى 
به تاريــخ 18 تيرماه 1398 يعنى تقريبا يك ســال 
پيش، تأكيد شده است: «وزارت راه و شهرسازى و 
بنياد مسكن انقالب اسالمى با همكارى سازمان هاى 
ذى ربط و شــهردارى ها مكلف هستند ظرف مدت 
5 ســال پس از تصويب اين قانون، نسبت به تهيه، 
تصويب و اجراى طرح هاى بافت هاى تاريخى اقدام 

كنند.»
آنها مى گويند: «مصوبه مجلس شــوراى اســالمى، 
دقيقاً در 12 مورد به واژه توانمندســازى و جبران 
خسارات مالكان صاحبان امالك بافت هاى تاريخى 
اشاره شده اســت، موضوعى كه به هيچ عنوان در 
ذهن مديركل ميراث فرهنگى استان و عومل اجرايى 
او جايى ندارد و بــه صراحت اذعان  دارند دينارى 

بابت خسارت به مالكان تعلق نخواهند گرفت.»
مالكان مراجعه كننده به روزنامه همدان پيام مى گويند: 
مخدوش كــردن مالكيت مردم به مايملك خويش، 
افزايش بى ســابقه گرانى مســكن و اجــاره بها در 
شــهر همدان با توجه به اينكه اين شهر، بنگاه هاى 
اقتصادى قدرتمند و جاذب مهاجران ندارد، افزايش 
نــرخ بيكارى، گرانى، فقر، تــورم و بى ثباتى امنيت 

اقتصــادى و روحــى و روانى مردم،  به ويژه قشــر 
نيازمند و فرودســت شهرى و ســرگردان كردن و 
ارجاع بى مورد مالكان منازل اين مناطق بين ادارات 
كه موجب اضمحــالل روحى روانى آنها مى گردد، 
بدون اينكه نتيجه ارزشــمند و قابــل قبولى در پى 
داشته باشد، از جمله معايب اجراى اين قانون است. 
آن ها ادامه مى دهند: در سياســت كلى نظام مسكن 
كشور، اعتبار و سرمايه مشخصى براى توانمندسازى 
بافت فرسوده در نظر گرفته شده است، كه با اجراى 
طرح مشكل ساز ســازمان ميراث فرهنگى، متأسفانه 
شهر همدان از دريافت اين امتياز محروم شده است. 
بــه گفته اين مالــكان رها كردن ايــن 500 هكتار 
به عنوان بافــت تاريخى كه امروز اثرى از اين بافت 
در ميان نيســت به مرور زمان و بروز بالياى طبيعى 
چون زلزله مى تواند مشكل آفرين باشد و مشكالتى 

را به دنبال دارد. 
ايــن مالــكان معتقدند كــه پيداش ايــن مصوبه 
ميراث فرهنگى از نبود هماهنگى درون گروهى بين 
ســازمان ها، ادارات و كميسيون هاى ذى ربط استان 
حكايت دارد كه اميد اســت ضمن رفع اين نقص 
براى حل شــدن مشكل اين نواحى اقدام شود، اين 
طرح روشن كرد چگونه برخى مسئوالن بدون توجه 

به عواقب آن دست به اتخاذ تصميمى زدند. 
آنها يك هشدار هم مى دهند و مى گويند: با توجه به 
اينكه سازمان ميراث فرهنگى، در انجام وظيفه ذاتى 
خود كه حفظ و مرمت بافت هاى تاريخى اســت، 
بودجه و نيروى انســانى كافى ندارد و بيشــتر ابنيه 
فرهنگى و تاريخى به حال خود رها شــده اند، حال 
چه عقالنيتى مى پذيرد كه منطقه اى به اين وسعت در 

مدت زمان يك قرن بازسازى و مرمت شود. 
ايــن مالكان مباحث خود را در قالب يك نامه براى 
نماينده ولى فقيه در استان همدان نيز ارسال كردند. 
هكتار  فقط 500  همدان  تاريخى  بافت   

است يعنى 5 درصد شهر
مديركل ميراث فرهنگى در پاســخ به اين ادعاها با 
تأكيد بر اينكه اگر ادعاى گردشگرى و ميراثى بودن 
شهرمان را داريم بايد پاى آن بايستيم، افزود: تاريخ 
و طبيعت همدان مزيت اين شهر است و همين شهر 
همدان را مقصد گردشگرى كرده است، به طورى كه 
شــوراى عالى شهرسازى كشور 168 شهر را واجد 
ارزش دانسته كه همدان، نهاوند، تويسركان و مالير 
نيز جزو آن هستند و همه موظف هستيم قوانين را 

رعايت كنيم. 
على مالمير با تأكيد بر اينكه شهردارى، شهرسازى 
و ميراث فرهنگى همه موظف بــه رعايت ضوابط 
ساخت و ساز هستند، گفت: تخطى از قانون نداريم 
و مجبوريم و وظيفه قانونى ماست كه ضوابط بافت 

شهرمان را رعايت كنيم. 
 وى با بيان اينكه در اجراى قانون هم دســتگاه هاى 
نظارتــى و هــم حاكميتى حمايــت الزم را دارند، 
تصريح كرد: شــهر همدان بر اساس طرح تفصيلى 
4 هزار و 500 هكتار اســت كه تنهــا 500 هكتار 
بافت تاريخى اســت و 5 درصد شــهر همدان را 
شامل مى شود.  وى با بيان اينكه بيش از 75 درصد 
ضوابطى كه ما داريم مرتبط با ضوابط طرح تفصيلى 
است، يادآور شد: ارتفاع زياد خود به خود در بافت 

تاريخى اتفاق نمى افتد. 
امــا به واقــع بايد گفت در اين ميــان هم حق با 
مالكان اســت و هم بــا ميراث فرهنگى كه وظيفه 
حفاظــت از ســرمايه هاى اين شــهر را بر عهده 
دارد. بــدون ترديد بافــت تاريخى ســرمايه اى 
اســت كه مى تواند به رونق صنعت گردشــگرى 
منجر شــود اما اين اتفاق خــود به خود و بدون 
انجام اقدامات الزم صورت نمى گيرد، به عبارت 
ديگر صــرف به تصويب رســاندن يك قانون و 
جلوگيرى از ساخت  و ساز براى حفظ و حراست 
از ميراث فرهنگى كافى نيســت و در عمل سابقه 
ميراث فرهنگى نشــان داده تــوان مالى و نيروى 
انسانى الزم را براى انجام اين نوع اقدامات ندارد. 

حرف ها و مستندات مالكان رينگ نخست و دوم شهر همدان 
در برابر اجراى مصوبه شوراى عالى شهرسازى 

 محمد رحمانى
 دكترى شهرسازى و كارشناس معمارى

نبايد خارج از قوانين حفظ ميراثى به شهر فكر كنيم
 در ســال 1335 مصوبه شوراى عالى شهرسازى و معمارى 
محدوده اى مشــخص كرده است كه اندازه آن تغيير نمى كند و 
هيچ تعارضى با تشكيل يك منطقه شهردارى كه هدفش رسالت 

شما در ميراث فرهنگى است، ندارد. 
محدوده تاريخى سال 1335 و قوانينى كه براى آن قرار داده شده 
جاى هيچ بحثى ندارد، اما شهردارى مى خواهد منطقه اى تأسيس 
كند كــه خدمات متمركز و تخصصى تر ارائــه كند و از طرفى 
بخشى از خدمات 4 منطقه ى ديگر شهردارى را نيز انجام دهد. 

ســازمان ميراث فرهنگــى بــا تمــام نگاه هــاى تخصصــى، 
محدوديت هايى هم براى اجراى يك سرى از خواسته ها دارد. 

شــهردارى منطقه مركزى هيــچ خط بطالنى 
به اين محدوده نمى كشــد و در واقع تأييد 

مى كند كه نبايد خــارج از قوانين حفظ 
ميراثى به شهر فكر كنيم و نگاه سازمان 
ميراث فرهنگى، شــهردارى و نگاه هاى 
ديگر كنار هم گذاشته و يك كار اجرايى 

خلق شود. 
هر ساخت و سازى كه انجام مى شود بايد 

براى آن استعالم شود و هركس خطايى مى كند 
بايد پاسخگو باشد. شوراى شــهر نيز از شهردارى 

خواســته يك منطقه از شهردارى تأسيس كند كه يك بخش از 
نگاهش صيانت از بافت تاريخى باشد. 

بايد بدانيم اين كار توسط چه كسى انجام مى شود و چه منابعى 
دارد و از طرفى چالش هايى كه شهردارى براى اين منطقه بندى 

دارد و يا قابليت هايى كه براى اين شهردارى 
به وجود مى آيد در حوزه خدمات دهى 
چه خواهد بود؟ جايى موفق خواهيم 
بود كــه پيوســتگى عناصرمان در 
عناصر واجد ارزش و ميراثى نزديك 
هم باشد.  ميراث فرهنگى، شهردارى 
و شورا وقتى نگاهشــان هم راستا و 
هم مسير باشد با هم تعارضى نخواهند 

داشت. 
اين ديدگاه اشــتباه است كه عناصر تاريخى شهر 
براى توسعه شــهر محدوديت ايجاد كرده است، هسته مركزى 

شهر مى تواند به صورت مستقل درآمدزايى كند. 
مــا با محدوده 1335 هيچ مخالفتى نداريم و بايد به ضوابط آن 
احترام بگذاريم، ولى داخل اين محدوده قرار اســت شهردارى 

عبدالرضا اخوان فرازنده
 رئيس هيأت مديره شركت نوانديش پيشگام

 خيلى از شــهرها از مجموعه بافتى كه درباره آن صحبت مى كنيم كســب درآمد مى كنند و ســال گذشته در شهر همدان 650 هزار 
بليت فروشى براى بازديد از آثار تاريخى در ايام عيد داشتند. اين به آن معناست درآمد از بافت تاريخى ممكن است.

ــه سياســت ها و راهبردهــا و از طرفــى  ــا توجــه ب ــد ب كل هتل هــا در اســتان 4 هــزار و 35 تخــت دارد كــه اگــر اســتان بتوان
شــهردارى در مديريــت شــهرى فعاليــت كنــد و تمــام اينهــا تحــت يــك مديريــت قــرار بگيــرد، نفــع بيشــترى مى بريــم. 

اين مهم به تنهايى انجام نمى شود و به يك مجموعه سرمايه گذارى نياز دارد تا قسمت هاى مختلف را بهم پيوند دهد. 
اگــر همــدان رتبــه چهــارم اشــتغال را دارد به دليــل گردشــگرى اســت و بهتريــن راه اشــتغالزايى در عصــر حاضــر تعريــف 

كاربــرى تجــارى بــراى درآمدزايــى از بافــت تاريخــى اســت. 
اگر منظر بافت تاريخى حفظ شود و عناصر اصلى آن ساماندهى شود؛ مى تواند ارزش افزوده شهر را باال ببرد. 

ــه  ــم ك ــانى كني ــد اطالع رس ــم، باي ــزار كني ــكان برگ ــرمايه گذار و مال ــن س ــاتى بي ــم و جلس ــردم را آگاه كني ــد م باي
ــزى  ــد چي ــه بدانن ــترى دارد و اينك ــع بيش ــى نف ــرمايه گذارى آن ــك س ــه ي ــبت ب ــى نس ــرمايه گذارى طوالن ــك س ي

ــا  ــه حتم ــم ك ــل كني ــهرى دخي ــاى ش ــردم را در طرح ه ــد. م ــت مى آورن ــه دس ــزى ب ــا چي ــد و قطع ــت ندادن را از دس
كمك كننــده اســت. 

ابوذر مجلسى كوپايى، مديرعامل شركت نوانديش پيشگام
 ارزشمندى بافت نسبت به حاشيه بيشتر است، بنابراين گران شدن ملك در اين محدوه 

نشان دهنده اين است كه به ارزش آن پى برده شده است. 
وقتى قيمت ملك در بافت تاريخى پايين مى آيد كســانى كه ساكن اين قسمت 

هستند، مهاجرت مى كنند و جايگزين ناكارآمد است و موجب مشكالت عديده 
اجتماعى مى شود. ما يك ثروت به نام بافت تاريخى داريم نبايد به جاى اينكه 

از آن بهره بردارى كنيم يك مشكل ديگر به آن اضافه  كنيم. 
اگر قيمت ملك در اين قسمت افزايش پيدا مى كند يك كمك به ساكنان اين 
منطقه است كه سبب افزايش ماندگارى افراد در اين منطقه، هويت سازى، 
درآمدزايى و كمك در حوزه گردشگرى مى شود و ممكن است اين افزايش 

قيمت مفيد هم باشد.  اگر ارتفاع را در شهر باال ببريم ظرفيت جمعيت پذيرى 
هم باال مى رود كه متأســفانه بافت تاريخى ما تحت تأثير اين افزايش جمعيت 

دچار آسيب هاى زيادى خواهد شد و به مرور سبب از بين رفتن بافت تاريخى براى 
يك منفعت كوتاه مدت مى شود. 

حميد پورمرادى، مدير 
پيشگام

 يــك طــرح تفضيلــى وجــود دارد كــ
ــم، در كميس ــى داري ــه ارتفاع ــر چ معب
ارتفــاع داشــتيم و ايــن افزايــش ارتفــاع

مناطــق خــاص اعمــال م يشــود .
 براى حفظ ســيماى تاريخى شهر بايد بتو
كنيم كه از ارتفاع و انتفاع حاصل از آن چش
چشــم پوشــى از اين انتفاع ميتواند راهكا
تعريف كاربرى هايى در حوزه گردشگرى
مردم اين مناطق مى توانند با دارايى خود د
به بحث گردشــگرى بپردازند، قطع يقين

بيشــترى مى كنند و اين همان هدف ايده آلى
متوليان ميراث فرهنگى همواره  به دنبال آن

اين روزها باالرفتن قيمت مسكن و  ≡
اين پيش داورى كه حفظ بافت تاريخى 

همدان روى افزايش قيمت مسكن تأثير 
گذاشته است بحث داغ رسانه ها و جمع هاى 

كارشناسى شده است. 
چالش افزايش قيمت مسكن در همدان  ≡

موجب شد نشست هاى كارشناسانه 
همدان پيام با هدف دستيابى به چرايى آن 

برگزار شود. 
در روزهاى اخير نشست مشتركى با  ≡

حضور على مالمير، مديركل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى همدان، كامران 

گردان، رئيس شوراى شهر همدان، 
موسوى، مدير پايگاه بافت تاريخى همدان، 
كارشناسان مطالعات بافت تاريخى همدان 
با كارشناسان همدان پيام، محمد رحمانى، 

دكترى معمارى و شهرسازى، مديران 
روزنامه و سرويس گردشگرى روزنامه 

همدان پيام برگزار شد كه گزيده اين نشست 
را در ادامه مى خوانيد: 

موضوع نشست: تاثير بافت تاريخى همدان بر قيمت مسكن
سرويس: گردشگرى - مديريت نشست: مريم مقدم - خبرنگار : زهرا زنگنه  - عكاس: مهدى كلوندى

 اين روزها كه كرونا ميهمان ناخوانده و تهديد جدى براى ســالمت جسم مردم شده است، گرانى 
پيش بينى نشــده مســكن نيز تهديد جدى براى روح و روان مردم شده است، گويا در ميدان مسابقه 

معضل كرونا و مسكن هر ثانيه يكى از ديگرى پيش مى افتد. 
حاال كمتر جمعى در خانه و خانواده و محل كار پيدا مى كنيد كه از تحليل قيمت عارى باشد. 

اين روزها انتشار خبر باالرفتن قيمت مسكن در همدان به يك سرگرمى آزاردهنده براى جمع كثيرى 
از همشــهريان تبديل شده است و به وضوح ديده مى شــود اغلب تالش مى كنند در رساندن اخبار 

تعجب آور در زمينه رشد غيرمنطقى قيمت مسكن از يكديگر پيشى بگيرند. 
حواشى گرانى مسكن در همدان هر روز گسترده تر مى شد كه گفته هاى استاندار همدان در نشست با 
انجمن فرهنگى ثارا... همدان و انتقاد از مديريت شهرى و شوراى شهر كه آن ها را در گرانى مسكن 
مؤثر دانست نيز رسانه اى شد اما پيگيرى نكردن اظهار نظر وى در جلسات ديگر به نظر مى رسيد اين 

مهم را به حاشيه هاى فراموشى مى كشاند. 

براى حفظ سيماى تاريخى شهر بايد بتوانيم مردم را توجيه كنيم كه از ارتفاع و انتفاع حاصل از آن چاگر منظر بافت تاريخى حفظ شود و عناصر اصلى آن ساماندهى شود؛ مى تواند ارزش افزوده شهر را باال ببرد. 

اگر ارتفاع را در شهر باال ببريم ظرفيت جمعيت پذيرى هم باال مى رود كه متأسفانه بافت تاريخى ما تحت تأثير اين افزايش جمعيت دچار 
آسيب هاى زيادى خواهد شد

بافت تاريخى هوي

دنبال درمان گرا
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يادداشت

بافت تاريخى، ميراث گذشتگان براى آيندگان
چرخه   معيوب مديريت شهرى متوقف شود

مريم مقدم »
 بافت تاريخى، ســرمايه ارزشمند برجاى مانده از گذشته جوامع و 
ملت ها براى آيندگان است كه صيانت و جلوگيرى از تعدى به عرصه  
و حريم  آن، نيازمند يكپارچه ســازى اقدامات و ضوابط فنى و حقوقى 

حاكم بر ابنيه هاى تاريخى است. 
 ميراث فرهنگى شــامل آثار باقى مانده از گذشــتگان است و نشانگر 
حركت انسان در طول تاريخ مى باشد كه با شناسايى و حفظ آن، زمينه 
شناخت هويت و خط حركت فرهنگى ميسر و از اين طريق زمينه هاى 

عبرت براى انسان فراهم مى شود. 
ميراث فرهنگى و ابنيه هاى تاريخى، بيان كننده پيشــينه تاريخى، تمدن، 
فرهنگ و جاذبه هاى طبيعى هر كشورى است كه شكل گيرى و به وجود 
آمدن آن در سال هاى متمادى صورت گرفته است؛ نيروها و عواملى كه 
پديدآورنده اين گونه آثار طبيعى و انســانى هستند، در طول زمان و در 
شرايط مكانى خاص خود عملكردهاى متفاوتى داشته اند و آنچه كه ما 
امروزه شــاهد آن هستيم و تحت عنوان ميراث طبيعى و فرهنگى از آن 
نام مى بريم، در بعد طبيعى آن حاصل تأثير عوامل طبيعى بر يكديگر و 
دخل و تصرف عوامل انسانى بر آنهاست كه چشم اندازهاى متنوعى را 
به وجود آورده است و به لحاظ داشتن ويژگى هاى خاص خود از ديگر 

پديده هاى طبيعى متمايز است. 
حفاظت از بناهاى طبيعى به قدرى مهم اســت كه يونسكو از اين گونه 
آثار تحت عنوان ميراث طبيعى نام برده و تمامى كشــورهاى جهان را 
بر آن داشــته است كه در حفظ و حراســت 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 تمامى مردم جهان است و در 
صورتى كه به محيط زيست آسيبى وارد شود، بازتاب هاى اين آسيب را 

تمامى انسان ها احساس خواهند كرد. 
كهن شــهر همدان به عنوان شــهرى كه بر مبناى كاوش هاى ســايت 
تاريخــى هگمتانه، قدمــت آن تاكنون تا 4 هزار ســال پيش تخمين 
زده شــده اســت، 500 هكتار بافت تاريخى دارد كه در واقع كمتر از 

يك يازدهم مساحت شهرى است. 
اگر رينگ نخســت شــهر همدان را به عنوان مجموعه بافت تاريخى 
در نظر بگيريم شــامل يك مجموعه 171 هكتارى مى شود كه 99 اثر 

معمارى ثبت شده دارد. 
به صورت دقيق تر در بافت تاريخى همدان مجموعه 44 هكتارى بازار 
وجود دارد، عناصر معمارى موجود در بافت تاريخى همدان شامل 26 
مســجد، 9 امام زاده و سقاخانه، 10 باب حمام، 20 باب خانه تاريخى، 
7 باب مدرسه، 10باغ و عمارت، 7 آرامگاه و مقبره، 5 ميدان، 11 مركز 
محله، 5 كليسا و كنيسه مى شود. همچنين در بافت تاريخى بازار شهر 
همدان 28 كاروانسرا، 5 تيمچه و 27 راسته بازار با مساحت 20 هكتار 

وجود دارد. 
در تبيين اهميت بافت تاريخى همدان، اشاره به اين نكته خالى از لطف 
نيســت كه اين شهر در 2 هزار ســال 5 بار به پايتختى ايران زمين، در 

سلسله هاى مختلف، برگزيده شده است.
مجموعه اين عوامل موجب شده است كه همدان در سده ها، انباشتى از 
اليه هاى تاريخى را در محالت خود انباشته كند كه هر كدام شناسنامه 
عصرى از پيشرفت تمدنى در تاريخ كشور محسوب مى شود و صيانت 
از آنها در عصر رشد قارچ گونه ساختمان هاى بتونى بدقواره و تهى از 

هويت شهرسازى بومى، يك رسالت سنگين است. 
البته در يكى دو دهه اخير گام هاى ارزشمندى در قالب تملك و احياى 
خانه هاى تاريخى و حفظ اصالت بافت تاريخى در رينگ نخســت و 
دوم در همدان برداشته شده است، اما كارشناسان حوزه ميراث فرهنگى 
مى گويند حفظ بافت تاريخى، بازسازى و احياى «خانه هاى تاريخى» 
وقتى اهميت دارد كــه آنها كاربرى عمومى پيدا كنند و در قالب هايى 
مانند مسيرهاى گردشگرى، بوم گردى و حتى شربت خانه و رستوران 

سنتى در اختيار عموم قرار گيرند. 
ما هويتى را از گذشته به ارث برده ايم كه ملموس ترين آن آثار معمارى 
اســت كه گاهى اوقات تغييراتى در شهرها انجام مى دهيم و تاريخ را 
تحريف مى كنيم و اگر بدون پشــتوانه علمى در بافت تاريخى دست 

ببريم تحريف تاريخ است. 
داســتان ميراث ما داستان طوالنى است و چيزى را كه به ارث مى بريم 

در زمان خودش ارزش و اهميت براى آن قائل نمى شويم. 
تغييرات مديريت سياســى از داليل كم توجهى به آثار تاريخى است، 
وقتى ما شــهرها را در معرض توســعه قرار داديم، جراحى در بافت 

قديمى انجام داديم. 
مديريت غلط شهرى و دخالت هايى تحت عنوان طرح جامع تفصيلى 
به نابودى بناهاى تاريخى منجر شــده است، اگر فقط احياى كالبد را 
در نظر داشــته باشيم و احياى حيات بنا را در نظر نگيريم هيچ اتفاقى 
نخواهد افتاد و بافت هاى ما حفظ نخواهد شــد؛ از اين رو اگر امروز 
از همدان عناصر تاريخى آن را بگيريم ديگر چيزى براى ارائه نداريم. 
 چون ما مفهوم مشــتركى از بافت تاريخى نداريم، بنابراين روش هاى 
حفاظت از ميراث فرهنگى نيز متفاوت است و راهكارهاى قانونى هم 

به نتيجه نمى دهد. 
چرخه معيوب مديريت شــهرى بايد متوقف شود، حفاظت صرف و 
توسعه بدون حد و مرز نمى تواند بافت تاريخى را حفظ كند و توسعه 

بايد با مديريت همگرا باشد. 
تمامى تمدن هاى زنده از ريشــه هاى تاريخى سيراب شده و آينده را 
مى سازند و اين سرزمين آكنده از تاريخ و تمدن ديرينه است كه رشك 

ديگران را برمى انگيزد. 
بنــا و بافت هاى تاريخى كه ارزش زيادى بــراى جامعه جهانى دارند 
و همــه در حفظ و نگهدارى آن ها تأكيد دارند، در چند دهه گذشــته 
آن چنان كه شايسته بود از آثار تاريخى و تمدنى حفاظت نشده است. 
در نگاهى گذرا به شــهر در مى يابيد كه شــهرهاى تاريخى همچون 
همدان دچار فرســودگى كالبدى، افت شاخص هاى زيست محيطى و 
جايگزينى جمعيت مهاجر شده است و اين چالش ها محصول روندى 

طوالنى بوده كه مديريت شهرى با آن دست به گريبان است. 
حاال چالش افزايش قيمت مسكن و تصور اين مهم كه بافت تاريخى 
ممكن اســت بر روى قيمت مسكن در همدان تأثير بگذارد بيانگر آن 
است كه بايد تدبيرى انديشه شود تا تضاد منافع و تعارض ها در زمينه 

حفظ آثار باستانى به سوى چشم انداز مشترك سوق يابد. 
در اين ميان توجه به اين نكته هم خالى از لطف نيســت كه مردم در 
مكان هايى همچون بــازار تاريخى همدان و حوالى آن در خيابان هاى 
اطراف خريد و فروش مى كنند و اين نشــانه حيات در اين بناهاست 
كه نياز است زيرساخت ها نيز همگام با بناهاى تاريخى فراهم شود تا 

شرايط زيستى ارتقا يابد.

براى تسريع در كار مردم و جلوگيرى از دالل بازى در شهر 
16- اصالح نظام تعرفه مشاوران امالك 

17- ايجاد بانك اطالعاتى جامع و دقيق از امالك شهر همدان 
 علــى مالميــر،  مديــر كل ميــراث فرهنگــى، 

گردشگرى و صنايع دستى استان
■ گرانى مسكن ربطى 
بــه بافــت تاريخى 

ندارد
در جلســات برگزار شده 
سياســت ها،  مطالعــات، 
دغدغه هــاى  و  نظــرات 
شــورا را شــنيديم؛برخى 
حوزه  به  بافت  چالش هاى 
برمى گــردد  شــهردارى 

و شــوراى شهر بيشــتر در اجراى مصوبات و نظارت فعاليت 
مى كند.  گران شدن مسكن در كل كشور هيچ ارتباطى با بافت 
تاريخى ندارد و برداشت اشــتباهى در رابطه با بافت، ضوابط 
بافت، ميراث فرهنگى و ساخت و ساز در بافت وجود دارد. در 
همه جاى شــهر محدوديت و ضوابط براى ساخت وساز داريم 

كه اگر اين ها نباشد شهر آسيب مى بيند. 
حفظ محدوده بافت، بافت و دستورالعمل هاى آن چيزى نيست كه 
ميراث فرهنگى براى آن تصميم گرفته باشد و تمام اينها مصوبات 
شوراى شهرسازى است و همين براى دستگاه هاى ذى ربط الزام 
حقوقى دارد. براى مثال در ماده 156 قانون برنامه سوم به وظايف 
حوزه شوراى اسالمى اشاره شده كه همكارى در حفاظت از ابنيه 

و محوطه تاريخى و فرهنگى، بافت ها و ممانعت از تغيير كاربرى 
آنها است.  در حوزه شهردارى نيز در بند ج ماده 166 قانون برنامه 
سوم آمده است كه درصدى از درآمد شهردارى هر شهر را متناسب 
با نياز بافت هاى تاريخى آن شــهر در اختيار مديريت ذى ربط در 
شهردارى قرار دهند تا با نظارت واحدهاى ميراث فرهنگى كشور 
براى مرمت بنا و مجموعه هــاى تاريخى همان محل به مصرف 
برسد. در سال 91 كميســيون ماده 5 يك اصالحيه در ارتفاعات 
انجــام مى دهد و ارتفاعات را بر اســاس معابر تغيير مى دهد كه 
در بند 15 اين مصوبه بيان شــده است مناطق و محدوده هايى كه 
ضوابط خاص دارد شامل اين مصوبه نمى شوند.  تغييراتى كه در 
كميســيون ماده 5 اســتان اتفاق افتاده و ارتفاع را افزايش داده بر 
اســاس همان مصوبه شامل محدوده بافت تاريخى نمى شود، اگر 
بر اساس آن مصوبه عمل نشده باشد و مجوزى در زمان خودش 
صادر و بيشتر از آن محدوده ها به ساخت و ساز مجوز داده شده 
باشد از نظر ما مبتنى بر ضوابط و قوانين نبوده است. شهردارى تا 
مدتى از ميراث فرهنگى اســتعالم نمى كرد و بر اساس آن ضوابط 

مجوز صادر مى كرد.
 شهردارى مركزى تشكيل مى شود 

ترجيح و اولويت ما اين اســت كه شهردارى جديد تمام بافت را 
متولى گرى كند، آنچه ميراث فرهنگى به آن اعتقاد دارد ممكن است 
با آنچه شهردارى و شــورا مى خواهد متفاوت باشد و ما نگفتيم 
كه ضوابط ما 100٪ اعمال شــود، اما مى تواند كمك كننده باشد. 
محدوده بافت چيزى جدا از شــهردارى بافت است و شهردارى 
جديد قرار اســت يك قسمت از شهر را مديريت كند و از بافت 
جدا است. موضوع مسكن يك موضوع اقتصادى است؛ در همدان 

تقاضا مسكن تقاضاى سرمايه گذارى است، 
ميراث فرهنگى معتقد اســت كه بافت روى قيمت مسكن تأثير 
نداشــته و شوراى شهر هم معتقد اســت تأثير بافت روى قيمت 

مسكن فاكتور هجدهم است. 
اما بايد بدانيم كه ضوابط بافت چقدر روى ساخت و ساز مسكن 
تأثير گذاشته است؛ بخش قابل توجهى از بافت محدوده هگمتانه، 
بازار، معابر و... اســت كه به طور دقيق تپه هگمتانه (40 هكتار)، 
تپــه مصلى (40 هكتار)، بــازار (40 هكتار) و محدوه اى كه طبق 
تعرفه طرح تفصيلى (95 هكتار) است، در واقع 220 هكتار هيچ 
ضابطه اى روى آن نيســت و عالوه بر اين 500 اثر تاريخى واجد 
ارزش داريم و در 2٪ شهر ضابطه اختصاصى بافت داريم، 5٪ از 
بافــت باقى مى ماند كه 70٪ از اين 5٪ هم ضابطه ها با هم تطبيق 

دارد و در 30٪ تفاوت وجود دارد. 
ضوابط و قوانين چيزى نيســت كه بتوان آن را ناديده گرفت، 
اگر مطلوبيتى باشد كه بخواهد به صالح شهر باشد ما حمايت 
مى كنيم.  بافت از ســال 84 تعيين شــد ولــى الزامات قانونى 
نداشت؛ در سال 84 هم كه مســكن افزايش قيمت داشت آيا 
بافت مقصر بود؟ اگر مقصر بافت است چرا در شهرهاى ديگر 

هم مسكن گران شده است.  

كشــور هاى ايتاليا، فرانسه، اســپانيا، هلند و پرتغال را مى توان از جمله 
كشــور هاى اروپايى دانست كه در راســتاى احياى بافت هاى تاريخى 

گام هاى ارزشمندى برداشته اند. 
هر يك از اين كشورها در شهرهاى مختلف خود با توجه به فرهنگ و 
پيشينه گوناگون، احياسازى هاى متفاوتى را رقم زده اند؛ از موارد مهمى 
كه در احيــا بافت هاى تاريخى مورد توجه اســت، تلفيق و ايجاد يك 
هم جــوارى منطقى بين بافت هاى قديمى و جديد، بدون ايجاد كمترين 
مشكل اســت كه همواره اين مسأله در احياسازى بافت هاى تاريخى از 

پيچيده ترين موارد بوده است. 

 پرتغال، شهر ليسبون:

به طور مثال شــهر ليسبون، پايتخت كشور پرتغال و بزرگترين شهر اين 
كشور كه قديمى ترين شهر غرب اروپا نيز محسوب مى شود و از ديدگاه 
كارشناسان قدمتى نزديك به 3 هزار و 200 سال دارد بافت هاى تاريخى 
بســيارى زيادى دارد كه طبق قوانين و ضوابط، ظاهر آنان حفظ و مورد 
مرمت قرار مى گيرد به نحوى كه به روح آن بافت تاريخى ضربه اى وارد 
نشود، در اين شهر با شــيوه به كار گرفته براى حفظ بافت هاى تاريخى 

نماى ساختمان حفظ خواهد شد. 

 اسپانيا
(Barcelona) شهربارسلون 

در شــهر بارسلون اسپانيا نيز كه سياســت كلى مديران آن شهر توسعه 
بافت هاى مدرن اســت، بافت تاريخى بــا ايجاد يك كمربندى از بافت 
مدرن جدا شده اما به عنوان بخشى از عقبه فرهنگى آن شهر مورد توجه 

قرار مى گيرد. 
در اين ســطح حفاظت از بافت هاى تاريخى، هدف ايجاد ســاختارى 
معقول براى ارتباط بين بافت تاريخى و بافت مدرن است كه در بسيارى 

از اين بافت ها براى ارتباط بر محور تاريخى تأكيد مى شود. 

(Toledo) اسپانيا، شهرتولِدو 
حتى در برخى شــهر هاى تاريخى اســپانيا نظير تولِدو قوانينى مبنى بر 
ساخت ساختمان هاى نو با ظاهر و سبك بافت هاى قديمى وجود دارد تا 

بتوان به زنده نگهداشتن بافت هاى تاريخى كمك كند. 

(Delft) هلند، شهر ِدلفت 

از ديگر موارد قابل توجه، شــهر دِلفت در كشــور هلند را مى توان نام 
برد؛ اين كشــور نيز مانند ديگر كشورهاى اروپايى اهميت ويژه اى براي 
بافت هاى تاريخى خود قائل است و در شهرى نظير شهر دلفت كه يكي 
از شهرهاي تاريخي و دانشگاهى اين كشور محسوب مى شود مقررات 
سخت و بسيار پيچيده براى ساخت و ساز بافت هاى قديمى وجود دارد.

 
 فرانسه

(Strasbourg) شهر استراسبورگ 
شهر معروف و تاريخى استراسبورگ در فرانسه كه از ديدگاه بسيارى از 
كارشناسان و حتى مردم عادى كه به اين شهر سفر كرده اند، بيشتر شبيه 
به موزه اى مى ماند كه از ديوار هاى آن تاريخ، فرهنگ و هنر گذشتگان را 

مى توان ديد و آموخت. 
شهرى كه هم اكنون بين 7 شــهر مهم فرانسه است و در 2 دهه گذشته 

تالش هاى زيادى براى حفظ بافت هاى تاريخى خود كرده است. 
نكته قابل توجه در اين مورد شهردار آن شهر است كه در سال 1388 در 
سفرى به تهران پيشنهادها و تجربيات خود براى حفظ بافت هاى تاريخى 
را به شــهردارى تهران ارائه كرد، هر چند كه پس از گذشــت 4 سال، 
تحول چشم گيرى در اين حوزه مشاهده نشده است و همچنان بافت هاى 

تاريخى با وام هاى بانكى به سرعت در حال تخريب هستند. 
در مجموع بــراى تبيين موضوع بافت هاى تاريخى، مى تــوان تعداد زياد 
ديگرى از شهرهاى اروپايى و يا آسيايى كه در حفظ بافت هاى تاريخى خود 
روش هاى گوناگونى را به كار گرفته اند ذكر كرد كه در چارچوب اين گزارش 

نمى گنجد، اما مسأله  مهم چرايى بى توجهى به اين موارد است. 
چرا كشــورهايى كه در مدرن كردن جوامع خــود پيش قراول ديگر 
كشــور هاى جهان بوده اند در حفظ بافت هــاى تاريخى خود به هيچ 
وجه تعللى نكرده اند و با قوانين ســفت و سخت بيشترين مالحظات 
را براي جلوگيرى از تخريب مكان هاي تاريخي خود قائل  بوده اند؟

در جامعه ايران مديران حاكم بر اين موضوع با روحيه اى افراط گرايانه به 
تقليد از جوامع اروپايى دست زده اند و چشم خود را بر بخش ديگر آن 
جوامع كه حفظ بافت هاى تاريخى است، بسته اند و با تخريب گسترده 
هويت ملى كشــورمان، برج هاي ســر به فلك كشيده و يا مجتمع هاى 

تجارى را جايگزين آن ها كرده اند.

تأسيس شود كه مى خواهد يك بخشى از وظايف ميراث فرهنگى 
را انجام دهد پس بايد كمك كنيم كه اين كار اجرايى شود تا مردم 

و شهر از آن منفعت ببرند. 
در همدان يك دوره افت ســاخت و ســاز داشتيم و منابع مالى 
كه تأمين كننده درآمد شــهردارى بود به مشكل خورد و خيلى 
از شهردارى ها ورشكست شدند. شهردارى به اين نتيجه رسيد 
براى تشويق ساخت و ســاز ضريب ها را كم كند و تخفيفاتى 
گذاشــت كه در همدان نسبت به كالنشــهرهاى ديگر پايين تر 
است.  هر جايى بافت تاريخى وجود دارد بافت مسكن فرسوده 
شده و قيمت مسكن كاهش داشته است، كسانى كه از سازمان 
ميراث فرهنگى براى بحث ارتفاع شاكى هستند، اشتباه مى كنند 
چون شكل سرمايه گذارى در داخل بافت متفاوت است و بايد 

نگاه از نقش عملكردى بخش ديگر شهر باشد. 
يكى از مشــكالت اين اســت كه برنامه عملكــردى در حوزه 

منطقه اى در شــهر نداريم، جايى كه مردم ســهم خود را بيشتر 
ببينند، مشــاركت مى كنند. با ارتفاع ســازى در آن قسمت شهر 
به دنبال پول نباشــيم، مى توانيم با توسعه گردشگرى درآمدزايى 
كنيم.  مشكل فعلى، طرح تفضيلى و جامع شهرى است كه اگر 

درست شود خيلى از مشكالت حل مى شود. 
بازار به ســرعت مســكن هاى قديمى را تصرف مى كند، بيشتر 
امــالك واجد ارزش بــه انبارى و محيط هاى فرســوده تبديل 
مى شوند. اگر شهردارى قرار اســت با اين نگاه كار كند كمك 
كنيم سريع تر انجام شود و بردنش در جلسات مختلف ضررش 

به سازمان ميراث فرهنگى بيشتر است. 
در شهرســازى مدرن يك نگاه اين اســت كه شهرســازى ما 
انسا ن گرا و رفتارمدار شود و تعامالت اجتماعى هم به اين روش 
مى بينيم، توسعه در همدان با اين هسته مركزى جنب و جوش 

بيشترى پيدا مى كند. 

دفتر محلى شهر همدان شركت نوانديش 

ــه مشــخص كــرده در كــدام 
ــش  ــاده 5 افزاي ــيون م س

 در كل شــهر بــه جــز 

وانيم مردم را توجيه 
شم پوشى كنند .

ارهاى اجرايى براى 
 باشد .

ر خانه هاى تار يخى  
 در اين حوزه پيشرفت 

لى اســت كه  شهردارى و 
ن هستند. 

سيده مريم مختارى موسوى
 مدير پايگاه بافت اداره ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى همدان

 احياى بافت بحث مهمى اســت و تاكنون تمام صحبت هاى ما درباره كالبد بود و 
قطعا احياى ما روى كالبد صورت مى گيرد. 

ــتانى و  ــه باس ــك محوط ــش ي ــه درون ــت ك ــى اس ــى بافت ــت همدان باف
ــف  ــان مختل ــوام و ادي ــز اق ــار آن ني ــا دارد و در كن ــازار پوي ــه ب مجموع

ــيم.  ــته باش ــا داش ــدگاه احي ــدان دي ــت هم ــه باف ــد ب ــتند، باي هس
در همــدان يــك گوهــر داريــم كــه روى آن بحــث ارتفــاع مى كنيــم و 

آن هــم بافــت تاريخــى شــهر اســت. 
ــود و  ــترى مى ش ــاى بيش ــات و كاره ــدان مطالع ــت هم ــا روى باف قطع

همين هــا ســبب مى شــود كــه بافــت همــدان يكــى از كانديداهــاى ثبــت 
ــن  ــازى اي ــا در ميراث فرهنگــى و راه  و شهرس ــدف م ــد و ه ــى باش جهان

اســت كــه بــه ايــن مهــم دســت پيــدا كنيــم. 

تجربه جهانى در رفتار با بافت تاريخى 
تفاوت احياى بافت هاى قديمى در ايران و اروپا

 طبق قانوني كه در شــهرداري وجــود دارد اگر بناي قديمي 
كه جزو بافت فرسوده محسوب مي شــود، به دليل قدمت زياد و 
فرسودگي، آسيب رسان تشــخيص داده شود، شهرداري آن بنا را 
تخريب مي كند، درحالي كه همه ما تالشمان اين است كه اين قبيل 
بناها را كه به هر حال به نحوي معرف يك اتفاق تاريخي هســتند 

احيا و ترميم كنيم. 
از اصلى ترين اركان حفظ هويت يك ملت، زنده نگهداشتن گذشته 
و بافت ســازه هاى آن كشور است؛ از اين رو ملتى مى تواند تمدن 
و فرهنگ خود را به جهانيان معرفى كند كه ابتدا خود در حفظ و 

بسط دادن آن كوشا باشد. 
به عبارتى ديگر همواره از اليه هاى مطرح و مهم در ميان مردم هر 
سرزمينى، مكان زيست و روح حاكم بر سبك زندگى گذشتگان در 

هر شهر و ديارى است. 
به اين جهت حفظ ســبك قديمى و ســنتى حاكم بر هر شــهر، 
ميراثى گران بها از گذشــتگان محسوب شــده و اولويت بسيارى 

از كشــورهاى مدرن اســت كه با احياى آن سعى در حفظ غناى 
فرهنگى خود دارند. 

به واقع يكى از اصلى ترين جاذبه هاى توريســتى در كشــورهاى 
مختلف اروپايى بناهاى تاريخى و بافت هاى احيا شده است. كمتر 
كشــورى در قاره سبز را مى توان سراغ داشت كه به اين دست از 
بافت هاى خــود كم توجهى كند و به طور معمول با درك صحيح، 
اين آثار تاريخى فرهنگى را به جاذبه هاى توريستى تبديل مى كنند. 
امروزه پرطمطراق ترين جاذبه  هاى كشــورهاى اروپايى مكان هاى 
تاريخى آن ها اســت كه در صورت حذف هر يك، جذابيت  هاى 
توريستى اين كشــورها از بين مى رود؛ حفظ ساختمان ها، موزه ها 
و مكان هاي تاريخي نظير كليســاهاي قديمي يا ديگر مكان هاي 
تاريخي كه به بخشــي از پرطرفدارترين مكان هاي سياحتي دنيا 
تبديل شده اند همگى مورد حمايت مديران اين كشور ها است كه 
مى توان با اســتفاده از تجربه آنان به احياى بافت هاى تاريخى در 

كشورمان بپردازيم. 

نيــم نگاهــى به وضعيــت بافت هاى تاريخى يا موســوم به فرســوده در كشــور هاى اروپايى:

بافت همدان يكى از كانديداهاى ثبت جهانى باشد و هدف ما در ميراث فرهنگى و راه  و شهرسازى اين است كه به اين مهم دست پيدا كنيمچشم پوشى كنند

اين ديدگاه اشتباه است كه عناصر تاريخى شهر براى توسعه شهر محدوديت ايجاد كرده است، هسته مركزى شهر مى تواند به صورت 
مستقل درآمدزايى كند

يت همدان است

انى مسكن باشيد
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به مناسبت روز مبارزه با سالح هاى شيميايى
 هشتم تير مصادف است با سالروز بمباران شيميايى سردشت و روز 
مبارزه با سالح شيميايى و ميكروبى؛ در اين تاريخ هواپيماهاى عراقى با 
سالح هاى شيميايى، 4 نقطه پرازدحام شهر سردشت را بمباران كرده و 
هزاران زن و كودك را گرفتار گازهاى شيميايى كشنده كردند. ايران نيز 
پس از اين واقعه، شهر سردشت را نخستين شهر قربانى جنگ افزارهاى 
شــيميايى در جهان پس از بمباران هسته اى هيروشيما ناميد. اگرچه در 
طول 8 سال جنگ تحميلى، عراق بارها از سالح هاى شيميايى استفاده 
كرد؛ ولى فاجعه سردشت و حلبچه، از وخيم ترين فجايع بشرى به شمار 
مى روند. حتــى به گفته برخى محققان، فاجعه سردشــت وخيم تر از 
بمباران حلبچه كه پس از آن اتفاق افتاد، بوده اســت؛ زيرا در سردشت 
از گاز اعصاب و خردل اســتفاده شــد و در حلبچه از گاز سيانور. گاز 
خردل از نوع گازهايى اســت كه هميشه در محيط و بدن مصدوم باقى 
مى ماند و تاكنون هيچ گونه راه درمانى براى مصدومان آن كشف نشده 
است. از جمله عوارض اين گاز عفونت ريوى، خارش پوست، التهاب 
چشم و تنگى نفس را مى توان نام برد. در حلبچه هر چند تعداد تلفات 
زياد است ولى آثار گاز آنى بوده و باقى نمى ماند؛ درحالى كه در فاجعه 
سردشت وضعيت مصدومان بســيار اسف بارتر است. با وجود اين، از 
همه دردناك تر آن است كه اين حادثه از سوى رسانه هاى غربى و آنانى 
كه مدعى اعاده حقوق بشــر و دموكراسى هستند، مسكوت ماند و تنها 
پس از گذشــت چند روز از اين حادثه، چند مقاله در اين باره به چاپ 
رســيد. نيويورك تايمز پس از چند روز نوشت: اين عمل از هر جهت 
و به هر مفهوم، يك جنايت جنگى اســت كه با انكارهاى سســت و 
رســمى عراق و عذر و بهانه هاى غيررســمى در مورد استفاده از يك 
ســالح ناجوانمردانه درآميخته است. جمهورى اســالمى ايران در پى 
استفاده وسيع رژيم بعث عراق از سالح هاى شيميايى، بارها اين موارد را 
به سازمان ملل متحد گزارش كرد و دبيركل سازمان ملل متحد نيز با يك 
هيأت كارشناســى پس از 6 روز حضور در ايران، استفاده از سالح هاى 
شــيميايى را تأييد كرد كه نتيجه آن محكوميت به كارگيرى سالح هاى 
شــيميايى از سوى اين سازمان بين المللى بود. نكته جالب آن است نام 
كشــور عراق در اين گزارش ذكر نشد. در پى اين اقدام، ايران با اعزام 
مجروحان شيميايى سردشت به كشورهاى مختلف سعى در نشان دادن 
اين فاجعه كرد. سرانجام پس از مشاهده آثار و عالئم شدت جراحات 
وارده بر مجروحان جنگى، نشســت هاى متعددى در مجامع بين المللى 
برگزار شد و كنفرانس خلع ســالح مستقر در ژنو پيش نويس و طرح 
كنوانسيون منع استفاده از سالح هاى شيميايى را تهيه و به سازمان ملل 
تقديم كرد و در سال 1993 پس از 2 دهه مذاكره پيرامون اين موضوع، 
ســرانجام اين معاهده در پاريس به امضا رسيد و از سال 1997 به اجرا 
درآمد. اين كنوانسيون داراى يك مقدمه، 24 ماده و 3 متن پيوست است 
و بر همين اساس سازمان منع ســالح هاى شيميايى (pocw) وظيفه 
اجراى كنوانســيون را كه مقر آن در الهه هلند است، بر عهده گرفت. 
همچنين در دهمين اجالس كشــورهاى عضو كنوانسيون منع استفاده 
از ســالح هاى شيميايى در الهه هلند، روز 29 آوريل (نهم ارديبهشت) 
روز جهانى بزرگداشت قربانيان ســالح هاى شيميايى نامگذارى شد. 
اين روز مصادف با روزى اســت كه مصوبات معاهده براى كشورهاى 
عضو الزم االجرا شد و در همان سال دبيركل سازمان ملل متحد از تمام 
كشــورهايى كه به عضويت اين كنوانسيون درنيامده بودند، خواست تا 
به آنان ملحق شــوند. كشور ايران نيز در سال 1997 با تصويب مجلس 

شوراى اسالمى به اين كنوانسيون پيوست.

اقدامات حوزه خدمات شهرى 
با آغاز فصل گرما

 معاون خدمات شــهرى شــهردارى همدان با اشــاره به اينكه 
بهداشــت عمومى و پاكيزگى همدان همــواره مورد توجه مديريت 
شهرى بوده است، بيان كرد: در راســتاى پاكيزگى و نظافت فضاى 
شــهر، رفع و كاهش آلودگى هاى محيطى توسط نيروهاى خدمات 
شــهرى، اقداماتى نظير جمع آورى زباله و نخاله هاى ســاختمانى، 
اليروبى كانال ها، جوى هاى آب، شست وشوى مخازن زباله، تنظيف 
معابر و شست وشوى معابر پرتردد به صورت روزانه انجام مي گيرد.

وحيــد على ضمير اظهار كرد: متأســفانه در برخــى مناطق، به دليل 
همكارى نكردن تعدادى از همشــهريان، شهردارى مجبور است تا 
زباله ها را روزانه در چند مرتبه جمع آورى كند كه اين مســأله سبب 

تحميل هزينه هاى مضاعف مى شود.
وى همچنين گفت: شــهروندان نيز بايد با رعايت اصول بهداشت و 
همچنين همكارى الزم در امر جمع آورى زباله مشــاركت كرده تا از 

افزايش و توليد حيوانات موذى جلوگيرى به عمل آيد.
على ضمير با توجه به گرم شدن هوا و حضور مردم در بوستان ها و 
مكان هاى پرتردد نيز افزود: شست وشو و ضدعفونى مبلمان شهرى، 
ست هاى ورزشى و وســايل بازى كودكان در سطح شهر به صورت 
مســتمر تا اعالم رســمى پايان اپيدمى ويروس كرونا درحال انجام 
است ولى شهروندان با وجود همه اقدامات شهردارى هنگام حضور 
در بوســتان ها و پارك ها، پروتكل هاى بهداشتى را رعايت كرده تا 

مانع انتقال بيمارى شوند.
ــان  ــه داد: همــدان از معــدود شــهرهايى اســت كــه از زم وى ادام
ــى  ــى و گندزداي ــه ضدعفون ــون ب ــا تاكن ــروس كرون ــيوع وي ش
ــه به صــورت  مبلمــان شــهرى، مخــازن و خودروهــاى حمــل زبال

ــد. ــدام مى كن ــه اق روزان
اين مقام مســئول به عمليات سم پاشــى درختان توســط دســتگاه 
توربوالينر كه از هفته گذشــته به صورت شــبانه براى از بين بردن 
آفات نباتى و مبارزه با بيمارى هاى گياهى و حفظ و سالمت درختان 

در سطح خيابان ها، معابر عمومى و پارك ها انجام شد، اشاره كرد.
على ضميــر همچنين درباره كاشــت گونه هــاى جديد و كم آب در 
فضاى سبز شهرى گفت: نسبت به كاشت گونه هايى مانندگل مغربى، 
حنا و پنســتمون هتروفيلوس يا گل گاو زبان هندى در فضاى ســبز 

شهرى اقدام شده كه نياز كمى به آب دارند.
معاون خدمات شــهرى با اشــاره به برنامه ريزى بــراى انجام امور 
خدمات شهرى و نظارت بر حســن انجام اين فعاليت ها، بيان كرد: 
خدمت به شــهروندان همواره در دستور كار شهردارى بوده است و 
شهروندان مي توانند نظرات و پيشــنهادات خود را از طريق سامانه 

137 ارائه دهند.

فرسودگى شبكه هاى داخلى منازل
 دليل تغيير رنگ آب است

 مديرعامل شــركت آب و فاضالب همدان با تأكيد بر آلوده نبودن آب شرب هيچ يك 
از مناطق اين استان گفت: فرسودگى شبكه هاى داخلى منازل دليل اصلى تغيير رنگ آب 

مصرفى برخى شهروندان است.
ســيد هادى حســينى بيدار در پاسخ به پرســش ايرنا در پى انتشــار فيلمى در صفحات 
اينستاگرامى مبنى برآلوده بودن آب شرب همدان افزود: زرد بودن رنگ آب كه در برخى 
مناطق همدان وجود دارد به دليل مشكل ايجاد شده در شبكه داخلى منازل است و به انتقال 

خطوط و مخزن آب رسانى مربوط نيست.
وى اظهار كرد: نشــانه هاى آب سالم، نداشتن بو و رنگ است و دليل زردى رنگ آب در 
برخى منازل، قديمى بودن بافت خانه و فرسوده بودن لوله هاى آب رسانى داخل ساختمان 

است كه اگر فردى اين مشكل را دارد بايد نسبت به تعمير لوله ها اقدام كند.
حســينى بيدار با بيان اينكه برخى منازل در انتهاى خطوط و انتقال آبرسانى قرار گرفتند و 
اين امر موجب مى شود كه امالح در لوله هاى آن منزل قرار گيرد، ادامه داد: اين افراد بايد 
با واحد شركت آب و فاضالب تماس گرفته تا مأموران اين اداره نسبت به پاكسازى اين 
امالح اقدام كنند. مديرعامل شــركت آب و فاضالب همدان درباره دليل ديگر تغيير رنگ 
آب شــرب برخى شــهروندان گفت: در برخى موارد امالحى كه در كنترل مشترك قرار 

گرفته دليل تغيير رنگ آب است كه مشتركان مى توانند براى پاكسازى اين خطوط با مركز 
122 تماس بگيرند. حســينى بيدار با اشاره به افزايش 25 درصدى مصرف آب نسبت به 
ســال گذشته افزود: اگر شاهد افزايش مصرف آب باشيم با مشكل توزيع آب تصفيه شده 
روبه رو مى شويم. مديرعامل شركت آب و فاضالب همدان ادامه داد: سال گذشته در پيك 
مصــرف آب توليد و توزيع آب از يك هزار و 700 ليتر در ثانيه تجاوز نكرد كه با وجود 
اينكه امســال به روزهاى گرم همدان نزديك نشديم روزانه يك هزار و 800 ليتر آب در 

ثانيه توليد مى شود كه اين رقم نگران كننده خواهد بود.
وى از همــه مردم خواســت: ضمــن رعايــت پروتكل هاى بهداشــتى در مصرف آب 

صرفه جويى كنند.

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139660326009000653  مورخ 96/10/18 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنين 
تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى حســين آقا حسينى فرزند محمدمراد به شماره شناسنامه3107 صادره از فامنين به شماره ملى 5029600612  در اعيانى ششدانگ بانضمام عرصه 79 شعير 
مشــاع از 96 شعير ششدانگ يك باب خانه به مساحت دويست و دو مترمربع و چهل و پنج صدم مترمربع قســمتى از پالك 99 اصلي واقع در بخش پنج همدان، اراضى ماماهان خريداري 
از مالك رســمي آقاى حســن ابراهيمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين 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 الف77)
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/03/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/04/08

رضا بيات - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين 

آگهى تجديد مناقصه عمومى پخت ( تهيه) 
و حمل و پخش مكانيكى آسفالت 

شهردارى فامنين

شهردارى فامنين در نظر دارد خريد آسفالت توپكا 012 و بيندر 019 به مقدار 4000 تن و حمل و پخش آسفالت به صورت مكانيكى به مقدار 3300 تن جهت آسفالت 
ريزى معابر شهر فامنين ، بر اساس مجوز شوراى اسالمى شهر از طريق مناقصه عمومى به افراد واجد الشرايط واگذار نمايد لذا كليه متقاضيان مى توانند جهت 

دريافت اسناد مناقصه از طريق سامانه ستاد اقدام نمايند.
1- شركت كنندگان مى بايست 5 درصد قيمت پايه را به صورت اسناد خزانه بى نام ، ضمانت نامه بانكى سه ماهه و يا واريز نقدى به حساب 2171145639007 بانك 

ملى تمركز وجوه سپرده به نام شهردارى فامنين ارائه نمايند.
2- قيمت پايه خريد ( پخت با قير ) آسفالت  به ازاى هر تن 3,600,000 ريال ، جمع كل خريد 14,400,000,000 ريال مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 

720,000,000 ريال
3- قيمت پايه حمل و پخش آسفالت  به ازاى هر تن 780,000 ريال ، جمع كل حمل و پخش 2,574,000,000 ريال و ضمانت نامه شركت در   مناقصه130,000,000 ريال

4- درصورت انصراف برندگان اول ، دوم و سوم از مناقصه كه اگر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت نامه آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
5- ساير اطالعات ، جزئيات و قيمت پايه در اسناد مناقصه ذكر گرديده است .
6- كليه هزينه هاى نشر آگهى و كارشناسى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

7- با توجه به شرايط اقتصادى موجود شهردارى در رد يا قبول پيشنهاد ها مختار است.
8- مهلت دريافت  اسناد از تاريخ 1399/04/07 الى 1399/04/12 و تحويل و ارسال اسناد مناقصه طبق زمان بندى اعالم شده در سامانه ستاد1399/04/23 مى باشد 

به پيشنهاد هايى كه بعد از مهلت مقرر تحويل داده شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
9- كميسيون معامالت شهردارى در تاريخ 1399/04/25 ساعت 10 صبح در سالن جلسات شهردارى تشكيل خواهد شد.

10- ارسال فيزيكى و اصل پاكت الف الزامى مى باشد.و در صورت عدم ارسال در موعد معين پاكت هاى ديگر بازگشايى نخواهند شد.
11- شركت كنندگان مى توانند پاكت هاى ب و ج شركت در مناقصه را هم همراه پاكت الف ارسال نمايند ولى مالك عمل سامانه ستاد خواهد بود ، در صورت عدم 

شركت از طريق سامانه ستاد از ارسال فيزيكى اسناد خوددارى گردد.
12- يراى دريافت اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاى 3-36822020 -081 با واحد امور مالى شهردارى تماس حاصل فرماييد.

13- مناقصه ها در سامانه ستاد به صورات مجزا برگزار خواهد شد. و پيمانكاران مى توانند در هردو مناقصه و يا در يكى از مناقصه ها شركت نمايند.
14- شماره فرا خوان مناقصه سامانه ستاد جهت پخت ( تهيه ) آسفالت 2099050122000001

15- شماره فراخوان  مناقصه سامانه ستاد جهت حمل و پخش مكانيكى آسفالت 2099050122000002
زمان انتشار در سامانه ستاد مورخ 1399/04/07

(م الف 90)

آگهى مناقصه عمومى (يك مرحله اى)

امور پشتيبانى و رفاهى دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى اسدآباد 

دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى اسدآباد در نظر دارد مناقصه عمومى خريد خدمات مراقبت هاى اوليه سالمت (26 نفر) در سال 1400-1399 به شماره 
ثبت 2099091275000003 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه 
گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
* مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت از روز يكشنبه تاريخ 1399/04/08 لغايت ساعت 19 روز شنبه مورخ 1399/04/14 مى باشد.

*مهلت ارائه قيمت هاى پيشنهادى در سايت از روز يكشنبه تاريخ 1399/04/15 لغايت ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1399/04/24 مى باشد.
*زمان بازگشايى پاكت ها از طريق سامانه ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 1399/04/25 مى باشد.

*تضمين شركت در مناقصه: يك فقره ضمانت نامه بانكى به مبلغ 658/451/396 ريال كه حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد و براى سه ماه ديگر قابل تمديد باشد در وجه 
دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى و درمانى اسدآباد (دقيقاً به نام موضوع مناقصه) يا ضمانتنامه هاى صادر شده از موسسات اعتبارى غيربانكى داراى مجوز از بانك 
پستى  كد  و  ملى 14007004442  شناسه  و  اقتصادى 411559961735  كد  و  اسدآباد  شعبه  رفاه  بانك  سپرده 229591978  حساب  شماره  به  نقد  وجه  واريزى  يا  و  مركزى 

6541843186 مى باشد.
*متقاضيان الزم است تضمين شركت در مناقصه را در پاكت الف سامانه تداركات الكترونيك دولت بارگذارى و اصل آن را طبق زمان اعاده پيشنهاد به آدرس اسدآباد ،ميدان 

امام خمينى(ره) ، دانشكده علوم پزشكى و خدمات پزشكى اسدآباد به واحد حراست تحويل نمايند.
* هزينه درج آگهى در روزنامه بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

*متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس اسدآباد ،ميدان امام خمينى(ره) مديريت امور پشتيبانى و رفاهى مراجعه يا با شماره تلفن 08133117451 تماس حاصل 
فرمايند.

(م الف 105)

 آگهـى مزايده
تيپ 316 زرهى شهيد قهرمان دودانگه همدان 

تيپ 316 زرهى شهيد قهرمان دودانگه همدان 

ــه برگــزارى مزايــده جهــت مــوارد  ايــن تيــپ در نظــر دارد، نســبت ب
ذيــل اقــدام نمايــد:

ــوار  ــع در بل ــان واق ــهيد قهرم ــگاه ش ــكى درمان ــد دندانپزش 1- واح
ارتــش، جنــب درب اصلــى پــادگان، روبــروى روســتاى مهــدى آبــاد بــه 

ــه مــدت يكســال. ــرارداد اجــاره ب صــورت ق
2-طبقــه اول ســاختمان دفتــر اســتخدام واقــع در شــهر همــدان، ميــدان 
فلســطين، بلــوار زينبيــه بــه صــورت قــرارداد اجــاره بــه مــدت يكســال. 
از كليــه متقاضيــان دعــوت مــى گــردد از تاريــخ ايــن آگهــى بــه مــدت 
ــرگ  ــد از محــل دريافــت ب ــورخ 1399/04/18 جهــت بازدي ــا م 10 روز ت
ــه قيمــت پيشــنهادى در ســاعات  ــده و ارائ مشــخصات و شــرايط مزاي
ادارى بــه آدرس: همــدان، كيلومتــر 10 جــاده همــدان - كرمانشــاه، تيــپ 

316 زرهــى، درمانــگاه شــهيد قهرمــان، مراجعــه نماينــد.
تلفن: 09188192491

(م الف 462)

آگهى دعوت از بستانكاران ( نوبت سوم)
شركت تعاونى آموزشى و تربيتى 

فرهنگيان علم و ادب بهارستان موفق 
در حال تسويه

به شماره ثبت 617 و شناسه ملى 10861897145

مدير تصفيـه - محمد رضا مهدوى حرمت

در اجراى ماده 225 قانون تجارت از كليه بستانكاران شركت مذكور كه انحالل آن 
در مجمع عمومى فوق العاده شركت به تاريخ 1397/03/22 به تصويب رسيده است 
و آگهى انحالل آن در روزنامه رسمى به شماره 21749 مورخ 1398/08/26 به چاپ 
رسيده است دعوت به عمل مى آيد تا ظرف مدت حداكثر 6 ماه از تاريخ انتشار آگهى 
استان  در  واقع  شركت  تسويه  محل  به  خود  ادعاى  مثبته  مدارك  ارائه  با  اول  نوبت 
 6531947118 پستى  كد  با  يك  ايثار  خيابان  پاسداران  شهرك  بهار  شهر  همدان 
از  خارج  كه  احتمالى  ادعاى  گونه  هر  مورد  در  شركت  است  بديهى  نمايند  مراجعه 

مهلت فوق به شركت منعكس گردد مسئوليتى نخواهد داشت.
تاريخ هاى چاپ 1399/2/8 و 1399/3/8 و 1399/4/8

 داريوش جودكى به عنوان سرپرست اداره كل 
تعزيرات حكومتى استان همدان منصوب شد. 

جودكي اهل خرم آباد است و در سابقه مديريتي 
خود رياست تعزيرات حكومتي شهرستان هاي 
ســنقر و كليايى استان كرمانشــاه ، مدير كلى 
تعزيرات حكومتى استان هاي لرستان، قزوين، 
كرمانشــاه و سرپرســتي تعزيرات حكومتي 
خراسان شــمالي را دارد. وي همچنين عضو 
على البدل دوره ســوم شــوراى اسالمى شهر 

خرم آباد را نيز در سوابق خود دارد.
جودكي تا 25 اســفند 98 مديركل تعزيرات 
حكومتى اســتان كرمانشــاه بــوده و پس از 
ســازمان  عالى  تغييراتــي به عنوان مشــاور 
تعزيــرات حكومتى كشــور منصوب شــد 
تا اينكه روز گذشــته با حكــم معاون وزير 
دادگســتري و رئيــس ســازمان تعزيــرات 

تعزيرات  سرپرست  به عنوان  كشور  حكومتي 
حكومتي اســتان همدان و رئيس شعبه اول 

تجديدنظر منصوب شد. 

حقوق  كارشناســى  دانش آموخته  جودكــي 
قضايى و كارشناسى ارشد علوم سياسى است 
و پيش از اينكه در شــهريور 91 سرپرســت 

تعزيرات حكومتــي قزوين شــود رتبه اول 
عملكردي را در بين مديران كل كشور در اين 
سازمان كسب كرده و عنوان مديركل نمونه را 

از آن خود كرده بود.  
عليرضا حســن پور، مدير كل سابق تعزيرات 
حكومتى اســتان همدان نيز پس از 6 سال از 
همدان رفت و اكنون با عنوان مدير كل حقوقى 
ســازمان تعزيرات حكومتى كشــور مشغول 

به كار شده است.
در بخشــى از حكم داريــوش جودكى آمده 
است: اميد است با استعانت از خداوند سبحان، 
در ظل توجهــات حضرت ولى عصر(عج) و 
تحت رهبرى داهيانه مقــام معظم رهبرى در 
سال جهش توليد با برنامه ريزى و اتخاذ تدابير 
الزم و مدنظر قرار دادن برنامه اجرايى سازمان، 

در انجام وظايف محوله موفق و مؤيد باشيد.

 فرمانــده انتظامى اســتان همــدان از 
دســتگيرى اخاللگر اقتصــادى 24 ميليارد 

تومانى در همدان خبر داد.
به نقــل از پايــگاه اطالع رســانى پليس، 
بخشــعلى كامرانى صالح اظهار كرد: در پى 
اعالم شكايت سازمان بازرسى استان مبنى 
بر ثبت ســفارش در يكى از بانك ها توسط 
يك شركت بازرگانى كه در حوزه واردات 
و صادرات انواع مواد غذايى فعاليت داشته 
و پس از دريافت ارز دولتى اقدام به خروج 
ارز از كشور كرده است، موضوع به صورت 

ويژه در دســتور كار مأموران پليس امنيت 
اقتصادى استان قرار گرفت.

وى گفــت: پس از كســب اطالعات الزم 
درباره شركت و اعزام مأموران به آدرس هاى 
اعالمى مشخص شد كه اين شركت پس از 

چند ماه فعاليت، تعطيل شده است.
فرمانده انتظامى اســتان همدان افزود: پس 
از اســتعالم از بانــك، ميــزان ارز دريافتى 
معلوم و مشخص شــد كه ارزهاى يادشده 
در حواله هايى از طريق صرافى به حســاب 
شــخصى در يكى از كشــورهاى همسايه 
واريز شده و هيچ گونه كااليى نيز وارد نشده 

است.
وى گفت: بــا پيگيرى هــاى به عمل آمده 
حســاب شــخص موردنظر مسدود و پس 
از شناســايى محل سكونت وى، نامبرده در 
يك عمليات ضربتى توسط پليس دستگير و 

تحويل مراجع قضايى شد.
كامرانى صالــح افزود: پس از كارشناســى 
پرونده، ميــزان اخالل در نظــام اقتصادى 
توســط اين فرد 24 ميليارد و 700 ميليون 

تومان اعالم شد.

 در اســفند 98 مصوبه اي مبني بر «عدم 
شــموليت محروميت هــا و ممنوعيت هاي 
ناظر بر چك هاي برگشــتي» توسط رياست 
جمهوري صادر شده اســت. اين مصوبه با 
هدف حمايــت از صاحبان كســب وكارها 
به دليل شرايط به وجود آمده از شيوع ويروس 
كرونا كه قادر به ايفاي تعهدات خود ناشي از 

صدور چك هاي خود نبوده اند، است.
طبــق اعالم، ايــن مصوبه بــراي چك هاي 
برگشت خورده اي است كه سررسيد آنها در 
بازه زماني يكم اســفند 98 تا 31 ارديبهشت 
99 بوده و گواهي نامه پرداخت نشــدن آنها 
صادر شده است. طبق اين مصوبه، صاحبان 
كسب وكارهايي كه از شــيوع كرونا آسيب 
ديده اند درصورت تسليم درخواست خود به 

بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي ذي ربط، 
حداكثــر تا 3 مــاه پس از تاريخ برگشــت 
چك هاي مذكور، مي تواننــد از اين مصوبه 
استفاده كنند. در اين صورت اين افراد مشمول 
محروميت ها و ممنوعيت هاي ناظر بر چك 
برگشــتي مقرر در ماده (5) مكرر الحاقي به 
قانون صــدور چك نمي شــوند.اين قانون، 
مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا در تاريخ 27

اسفند 98 است كه به بانك مركزي ابالغ شده 
است.  آيين نامه اجرايى تبصره (1) ماده (5) 
مكرر قانون صدور چك، تعليق محروميت 
بنگاه هاى اقتصادى از خدمات بانكى با نظر 
شــوراى تأمين استان است كه توسط هيئت 
وزيــران در تاريخ 98/6/12 تصويب شــده 

است. 

تغيير در تعزيرات حكومتى

مديركل دزفولي جاي خود را 
به مدير لرستاني داد

دستگيرى اخاللگر اقتصادى
 24 ميلياردى در همدان

افرادي كه چك برگشتي دارند، بخوانند

كشف محموله 
الستيك قاچاق 

در همدان
 معاون بازرســى و نظارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت همدان از كشف يك محموله الستيك خبر 

داد و گفت: اين الستيك ها به صورت قاچاقى از تهران 
خريدارى و در همدان تخليه مى شد كه به دام افتاد.

داريوش صفارى اظهار كرد: از اين محموله 298 حلقه 
الستيك خودروهاى سوارى كشف شد كه 250 ميليون 

تومان ارزش دارد. 
وى به ايرنا گفت: اين الســتيك ها از تهران به مقصد 
همدان بارگيرى شــده بود و كاميون در هنگام تخليه 

شناسايى شد. 

معاون ســازمان صنعــت، معدن و تجــارت همدان 
خاطرنشــان كرد: فروش الستيك داراى شبكه است و 
هر گونه عرضــه و معامله خارج از اين فرايند قاچاق 

محسوب مى شود. 
بــه گفته صفارى برخى الستيك فروشــان همدان اين 
محصول را از تهران به صــورت غيرقانونى خريدارى 
كــرده و با قيمت بيشــتر از نرخ مصــوب دولتى به 

متقاضيان مى فروشند.
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خبر فوتبال ايران و جهان
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حــاال كه چــراغ حضور 
همــدان در ليــگ برتر 
كشتى با حمايت استاندار 
روشن شده، شهرستان ها 
نيز نسبت به گام دوم كه 
كشــتى  ليگ  راه اندازى 
داخل  مســتعد  پايه هاى 
استان است، حمايت الزم 

را داشته باشند

يوونتوس به قهرمانى نزديك تر شد
 تيــم فوتبال يوونتوس با برترى 4 بر صفر خانگى مقابل لچه، گامى 

ديگر به تكرار قهرمانى در سرى A نزديك تر شد.
در آغاز هفته بيست وهشتم ليگ فوتبال باشگه هاى ايتاليا، تيم صدرنشين 
يوونتــوس پذيراى لچه بود و حريف ده نفره خود را با گل هايى كه در 
نيمه دوم زده شد، با حساب 4 بر صفر شكست داد. بانوى پير تورين با 
اين پيروزى به امتياز 69 رسيد تا جايگاهش را در صدر جدول مستحكم 
كند و اختالفش با التزيو كه در رتبه دوم قرار دارد را به عدد 7 برساند. 

التزيو يك بازى كمتر از يوونتوس انجام داده است.

عالقه آژاكس به جذب جهانبخش
 باشگاه آژاكس قصد دارد بار ديگر براى جذب بازيكن ايرانى برايتون 
اقدام كند. طبق نوشته نشريه دى تلگراف هلند، باشگاه آژاكس آمستردام 
قصد دارد براى خريد عليرضا جهانبخش بازيكن تيم برايتون انگليس 
اقدامــات الزم را انجام دهد تا ايــن بازيكن تيم ملى فوتبال ايران را به 
ارديويســه بازگرداند. پس از موفقيت جهانبخش با تيم آلكمار، باشگاه 
آژاكس پيش از اين هــم خواهان به خدمت گرفتن اين بازيكن ايرانى 
بود اما در نهايت تيم برايتون موفق شد تا جهانبخش را به عنوان يكى از 
بازيكنان گران قيمت خود به انگليس بكشاند. باشگاه آژاكس در راستاى 
تقويت خود براى فصل آينده مارتين اســتكلنبرگ دروازه بان باتجربه 

پيشين تيم ملى هلند را از اورتون جذب كرد.

برترى زنيت در حضور «آزمون»
 تيم فوتبال زنيت در حضور 85 دقيقه اى مهاجم ايرانى خود در ديدار 
برابر ســووتوف به برترى 2 بر يك رسيد تا صدرنشينى خود در ليگ 

روسيه را مستحكم تر كند.
در آغاز هفته بيست وچهارم ليگ فوتبال روسيه، زنيت كه فاصله چندانى 
با تكرار قهرمانى ندارد در خانه خود مقابل تيم قعرنشــين ســووتوف 
به سختى صاحب برترى 2 بر يك شد.«سردار آزمون» از ابتدا در تركيب 
زنيت حضور داشت و در دقيقه 85 جاى خود را به «ريوسى» داد.آزمون 
در دقيقه 73 و با تيزهوشــى براى تيمش گلزنى كرد كه با اســتفاده از 

سيستم كمك داور ويدئويى، اين گل آفسايد اعالم شد.

ركاب زنان همدانى 
به دنبال بازگشت به دوران طاليى 

 دوچرخه سواران اســتان به دنبال بازگشت به دوران طاليى استان 
و كشــف و پرورش استعدادهاى اســتان در حوزه دوچرخه سوارى 

هستند.
رئيس هيأت دوچرخه سوارى شهرستان همدان، گفت: از ابتداى سال 
98 اقدامات خوبى در راستاى ورزش دوچرخه سوارى انجام شده كه 

اميدواريم به دوران طاليى دوچرخه سوارى استان برگرديم.
بهــزاد نــادرى با اشــاره بــه انعقــاد تفاهم نامه همــكارى هيأت 
دوچرخه ســوارى با دستگاه هاى اجرائى اســتان همدان، عنوان كرد: 
خوشــبختانه موفق شــديم نخســتين تفاهم نامه را با اداره ورزش و 
آمادگى جســمانى نيروى انتظامى شهرســتان همدان منعقد كنيم و 
درنظر داريم كه تعامالت بيشــترى با دستگاه هاى اجرائى شهرستان 

داشته باشيم.
وى افزود: باهدف گســترش مسائل آموزشى و ورزش همگانى چند 
تفاهم نامه اوليه با دســتگاه هاى اجرائى انجام شــده و خوشــبختانه 
هماهنگى خوب و مطلوبى بين هيأت دوچرخه ســوارى شهرستان و 

دستگاه هاى اجرايى وجود دارد.
رئيس هيأت دوچرخه ســوارى همدان با اشــاره به برنامه  اين هيأت 
بــراى باال بــردن ظرفيت ورزش دوچرخه ســوارى در شهرســتان 
همــدان، اظهاركــرد: برنامه ريزى هايى براى باال بــردن بهره بردارى 
علمــى و ظرفيت ها و امكانــات بالقوه در راســتاى ارتقاى فرهنگ 

دوچرخه سوارى در سطح شهرستان همدان انجام شده است.
وى با اشــاره به ظرفيت باال ورزش دوچرخه ســوارى كوهستان در 
همدان، گفت: به دليل دسترســى آســان و ســريع دوچرخه سواران 
همدانــى به ارتفاعــات و كوهســتان هاى همــدان ظرفيت خوبى 
دوچرخه ســواران همدانى در اين حوزه دارنــد كه مى توانند همانند 

گذشته در كشور افتخار بيافرينند.
نادرى ادامه داد: برنامه ريزى براى ســازمان دهى دوچرخه ســواران 
همدانى در حوزه هاى مختلف انجام شده است و از فعال شدن رشته 
تريال در استان همدان خبر داد و گفت: تيم تريال (حركات نمايشى) 
اســتان همدان فعال شده است و همچنين دوچرخه سوارى كوهستان 

همدان تمرينات منظم خود را آغاز كردند.
وى ادامه داد: تيم هاى بانوان و آقايان دوچرخه ســوارى و كورســى 
با هماهنگى و مســاعدت رئيس دوچرخه ســوارى استان تمرينات 

تخصصى خود را آغاز كردند.
رييــس هيــأت دوچرخه ســوارى همــدان گفــت: حمايــت از 
همايش هاى عمومى در ســطح شهرســتان همدان انجام شــده و 
برنامه ريزى هــا براى آمــوزش تخصصى براى دوچرخه ســواران 

است. انجام گرفته  همدانى 
نــادرى افــزود: درحال حاضــر 2 كارگاه مهارت آمــوزى بــراى 

دوچرخه سواران كوهستان در شهرستان همدان انجام شده است.
وى خاطرنشــان كــرد: برنامه ريزى هايى براى برگزارى مســابقات 
تخصصــى و حرفه با توجه به قوانين و اســتانداردهاى فدراســيون 

دوچرخه سوارى انجام شده است.
رئيس هيأت دوچرخه ســوارى همدان، با اشاره به فعال شدن ورزش 
قهرمانى اين رشته در شهرستان همدان، عنوان كرد: درصورت جذب 
منابع مالى و اسپانسر در اســرع وقت ورزش قهرمانى در شهرستان 

همدان فعال خواهد شد.
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پيشخوان
درخشش ماليرى ها در شطرنج آنالين 

 رئيس هيأت شــطرنج شهرستان مالير از كسب مقام هاى برتر و درخشش 
ورزشكاران ماليرى در مسابقات شطرنج آنالين گراميداشت دهه كرامت خبر 

داد.
غنايــى، ضمن تبريك والدت حضرت معصومه(س) روز دختر و دهه كرامت 
گفــت: به همت داوران و مربيــان و اعضاى اين هيأت و همكارى باشــگاه 
ستارگان و شــهردارى منطقه 14 تهران، مسابقات شطرنج آنالين گراميداشت 

روز دختر و دهه كرامت برگزار شد.

وى در ادامه با اشــاره به نحوه برگزارى اين مسابقات گفت: مسابقات شطرنج 
آنالين با توجه به همكارى ها و هماهنگى هاى انجام شــده از سوى فدراسيون 
شــطرنج كشــور در 2 بخش آقايان و بانوان به صورت اوپن با فرمت زمانى ده 
دقيقه و 3 دقيقه پاداش به صورت آنالين در 7 دور به روش سوئيسى برگزار شد.

غنايى در پايان با اشــاره به قهرمانى اين مســابقات گفــت: در نهايت و طبق 
نظرات ناظران و داوران اين مســابقات محمداميــن جبارى، حديث نورى و 
ســبحان زندى به ترتيب به مقام هاى نخست تا سوم اين مسابقات دست پيدا 
كردند و با بازى هاى خوب و جذاب مقابل حريفان سرســخت كشورى خود 

خوش درخشيدند.

هت تريك مس 
در قهرمانى فوتسال

 تيم مس ســونگون براى سومين بار 
فاتح ليگ برتر فوتسال شد.

و  ورزقان  ســونگون  مــس  تيم هــاى 
گيتى پســند اصفهــان در ســالن بدون 
تماشاگر پورشريفى تبريز، بازى برگشت 
فينال ليگ برتر را برگزار كردند. با توجه 
به شكست گيتى پسند در بازى رفت، اين 
بازى از حساسيت بااليى برخوردار بود.2 
تيم در وقت هاى قانونى به تساوى 2 بر 
2 دســت يافتند و در ضربات پنالتى تيم 
مس بهتر عمل كرد و مس سونگون براى 

سومين بار پياپى قهرمان شد.

دياباته پنجشنبه در تهران
 شــيخ دياباته مهاجم تيم اســتقالل 
پنجشنبه هفته جارى به ايران باز خواهد 
گشــت.دياباته كــه براى بــه دنيا آمدن 
فرزندش به فرانســه ســفر كــرده بود، 
پنجشنبه به تهران باز خواهد گشت تا در 
تمرينات استقالل شركت كند.تيم فوتبال 
استقالل دوشنبه درحالى به مصاف سايپا 
مــى رود كه مرتضى تبريــزى را به دليل 
پارگى رباط، ارســاالن مطهرى را به دليل 
كشيدگى همسترينگ و دياباته را به دليل 
نبــود آمادگى بدنــى در اختيار نخواهد 
داشت؛ ضمن آنكه على كريمى و عارف 
غالمى نيز به دليل اخراج در ديدار با فوالد 

حق همراهى استقالل را ندارد.

لواندوفسكى بهترين 
بازيكن بوندسليگا شد

 رابرت لواندوفسكى به عنوان بهترين 
بازيكن فصل بوندس ليگا انتخاب شد.

فصل  در  باواريايى ها  لهســتانى  مهاجم 
جارى بوندس ليگا 30 بار به ميدان رفته، 
33 گل و 3 پاس گل را به نام خود به ثبت 
رســانده است.لوا براى كسب اين عنوان 
رقبايى همچون تيمو ورنر، جيدن سانچو، 
امين هارث، ارلينگ هالند، كاى هاورتز و 

سرج گنبرى داشت.

دورى 4 هفته اى 
ارسالن مطهرى تأييد شد

 امير ارســالن مطهــرى مهاجم تيم 
اســتقالل 4 هفته از ميادين دور خواهد 
بــود. مطهرى در جريان بــازى با فوالد 
مصدوم شــد كه پس از گرفتن MRI و 
معاينات مربوطه مشــخص شد كه امير 
ارسالن مطهرى دچار كشيدگى عضله در 
ناحيه همسترينگ است و به مدت 4 هفته 

نياز به فيزيوتراپى و درمان دارد.

 هيأت كشتى استان از فرمانداران خواسته 
اســت كشــتى را به عنوان ورزش پهلوانى و 
پرافتخارترين رشته تاريخ ورزش اين استان 

زير چتر حمايتى قرار دهند.
رئيس هيأت كشــتى استان با اعالم اين خبر 
به ايرنا گفت: اســتاندار همدان ماه گذشــته 
در نشســت بررســى حضور نماينده اى از 
اين اســتان در ليگ برتر كشور از فرمانداران 
خواست تا براى تأمين حامى مالى اين رشته 
اقدام كنند و پس از اين تأكيد معاون سياسى، 
امنيتى و اجتماعى استاندار در نامه اى رسمى 
به فرمانداران استان، خواستار تأمين اسپانسر 

و حمايت از ليگ استانى كشتى شد.
حميدرضا يارى افزود: سيدســعيد شاهرخى 
خواســتار توجه فرمانداران به ورزش كشتى 
به ويژه رده هاى ســنى نونهاالن و نوجوانان 
با درنظر گرفتــن توانمندى هاى اقتصادى و 

اجتماعى شهرستان ها شده است.
وى گفــت: اين حمايت بــراى تيم دارى در 
ليگ استانى كشتى نونهاالن و نوجوانان است 
كه درصدد برگزارى مسنجم و باكيفيت اين 

مسابقات در سالجارى هستيم.
يارى با اشــاره به اينكه رويكرد فرمانداران 
شهرستان ها به توســعه ورزش مثبت است، 
گفــت: حاال كــه چراغ حضــور همدان در 
ليگ برتر كشــتى با حمايت استاندار روشن 
شده، شهرســتان ها نيز نسبت به گام دوم كه 
راه اندازى ليگ كشتى پايه هاى مستعد داخل 

استان است، حمايت الزم را داشته باشند.
وى با تأكيد بر اينكه كشــتى ورزش نخست 
و پرافتخارترين رشته ورزشى در استان است 
و مدال هاى رنگارنــگ المپيكى و جهانى بر 
پيشــانى ورزش كشتى اســتان مى درخشد، 
افزود: رشته كشتى بارها موفقيت هاى ارزنده 

را نصيب استان كرده است.
رئيس هيأت كشتى اســتان خاطرنشان كرد: 
سال گذشته ليگ كشــتى رده هاى سنى پايه 
را با وجود مشكالت پيش رو برگزار كرديم 

و خروجى بســيار خوبى را در شــكوفايى 
استعدادها شاهد بوديم اما استمرار اين برنامه 

در گرو حمايت مسئوالن شهرستانى است.
يارى افــزود: توجه به رده هاى ســنى پايه 
همواره يكى از اهداف اصلى هيأت كشــتى 
به شمار مى رود و از فرمانداران انتظار داريم 
براى احياى اين ورزش به جامعه دوستداران 

كشتى كمك كنند.
يارى اظهار كرد: امســال خواهان برگزارى 
ليگ كشــتى در رده هاى ســنى پايه هستيم 
و توقــع داريم فرمانــداران حداقل براى هر 
شهرستان با حمايت بخش خصوصى، زمينه 

تيم دارى را مهيا سازند.
وى افزود: هر شهرستان براى حضور در اين 
مسابقات درون استانى تنها با حمايت مالى ده 
ميليــون تومانى، مى تواند تيم دارى كند كه به 
نظرم هزينه ناچيزى براى ســرمايه گذارى در 

كشتى است.
رئيس هيأت كشتى همدان يادآور شد: كشتى 
اين اســتان روزگارى در رأس كشور بود و 
بيشترين سهميه را در تيم ملى داشت و حاال 
وقت آن رســيده تا اين جايــگاه را بارديگر 

تصاحب كنيم.
يارى بيان كرد: استان همدان مملو از خيران 
ورزش دوست است كه مى توانند اين هزينه 
را براى تيم دارى در ليگ كشــتى پايه داشته 
باشــند و فقط نياز به دعوت و رايزنى با آنها 

است.

فرمانداران 
وارد گودوارد گود كشتى شدند

آگهـي مزايـده

شهردارى همدان

يف
مساحت كاربرىموقعيترد

(مترمربع)
كل مبلغ كارشناسى 

(ريال)
مبلغ سپرده شركت در 

آدرسمزايده (ريال)

مجتمع كشاورز – خيابان جعفر طيار908/000/000/000500/000/000تجارىقطعه شماره 12
مجتمع كشاورز – خيابان جعفر طيار726/480/000/000500/000/000تجارىقطعه شماره214
مجتمع كشاورز – خيابان جعفر طيار726/480/000/000500/000/000تجارىقطعه شماره333
مجتمع كشاورز – خيابان جعفر طيار727/820/000/000500/000/000تجارىقطعه شماره454
مجتمع كشاورز – خيابان جعفر طيار727/820/000/000500/000/000تجارىقطعه شماره536

شرايط شركت در مزايده: 
1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه ماهه و يا اوراق 

مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى 4/22 /99  تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلى سينا نمايند.
2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد قيمت را 

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

قرارداد واحد امالك از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد. 
4- برنده مزايده مكلف است وجه مورد معامله را نقدا به حساب شهردارى واريز نموده و هيچگونه تهاترى قابل قبول نمى باشد در صورت عدم واريز نقدى وجه 

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

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

8- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 
9- حداكثر زمان تنظيم قرارداد  از تاريخ برگزارى مزايده يك ماه بوده و برنده مزايده مكلف است ظرف مهلت مذكور جهت تنظيم قرارداد و واريز الباقى وجه 
( 10٪ باقيمانده ) اقدام نمايد در غير اينصورت مزايده ابطال و سپرده برنده مزايده ضبط خواهد گرديد ضمنا قرارداد بنام برنده مزايده و يا هرشخص ديگرى كه 

برنده مزايده وى را كتبا با رضايت نامه محضرى به شهردارى معرفى نمايد انتقال خواهد يافت .
10- پيشنهادات رسيده در تاريخ 99/4/23  ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. 

(م الف 465)

  شهردارى همدان با استناد مجوزهاى اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش 5  قطعه زمين تجارى  از طريق مزايده كتبى اقدام نمايد. 
متقاضيان  مى توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند. 

آگهـي مزايـده

شهردارى همدان

شرايط شركت در مزايده: 
1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه ماهه و يا اوراق 

مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى 99/04/22  تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلى سينا نمايند.
2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد قيمت را 

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

سند در دفترخانه از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد. 
4- برنده مزايده مكلف است وجه مورد معامله را نقدا به حساب شهردارى واريز نموده و هيچگونه تهاترى قابل قبول نمى باشد در صورت عدم واريز نقدى وجه 

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

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

8- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 
9- حداكثر زمان انتقال سند از تاريخ برگزارى مزايده يك ماه بوده و برنده مزايده مكلف است ظرف مهلت مذكور جهت انتقال سند و واريز الباقى وجه 
( 10٪ باقيمانده ) اقدام نمايد در غير اينصورت مزايده ابطال و سپرده برنده مزايده ضبط خواهد گرديد ضمنا سند بنام برنده مزايده و يا هرشخص ديگرى كه 

برنده مزايده وى را كتبا با رضايت نامه محضرى به شهردارى معرفى نمايد انتقال خواهد يافت .
10- پيشنهادات رسيده در تاريخ 99/04/23 ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. 

(م الف 468)

شهردارى همدان با استناد مجوزهاى اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش 4 قطعه زمين مسكونى از طريق مزايده كتبى اقدام نمايد. 
متقاضيان  مى توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند. 

يف
مساحت مشخصات ثبتىنوع ملك و كاربرىرد

مبلغ سپرده شركت در مزايده كل مبلغ كارشناسى (ريال)(مترمربع)
آدرس(ريال)

زمين مسكونى1
شهرك فرهنگيان-بلوار بهنامجو1/500/000/000 ريال24/537/000/000 ريال1/12173258/29( معبر 8 مترى دوبر)

زمين مسكونى (معبر 2
شهرك فرهنگيان-بلوار بهنامجو1/500/000/000 ريال181/12180223/2923/445/450/000مترى)

زمين مسكونى3
شهرك فرهنگيان-بلوار بهنامجو1/500/000/000 ريال23/650/000/000 ريال1/12179248/96( معبر 8 مترى)

زمين مسكونى4
شهرك فرهنگيان-بلوار بهنامجو1/500/000/000 ريال23/764/000/000 ريال1/12171237/64( معبر 8 مترى دوبر)

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

برابر رأي شماره 139960326006000405-  1399/03/20 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفــات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى ســيدرحمان حسينى فرزند ابراهيم به شماره شناسنامه 578  
صادره از مالير در شــش دانگ يك باب عمارت مخروبه به مساحت 140/06 
مترمربع پالك 2 فرعى 1622اصلى واقع در بخش يك مالير خريدارى از مالك 
رسمى وراث مرحوم ســيدمرتضى صفوى 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 ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت 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 114 )

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/04/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/23

محمدرضا امينى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير
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 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

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

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

صاف تا كمى ابرى- وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

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

يكشنبه  8 تيرماه 1399  6 ذى القعده 1441  28 ژوئن 2020  شماره 3788

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               04:20  
خورشيد         06:05                   طلوع 
اذان ظهر                      13:19
غروب خورشيد              20:33
اذان مغرب                   20:54 
نيمه شب شرعي           00:26

باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
كه باشد همدم مو الله رويى به جز اين مو ندارم آرزويى  
دگر در كوهساران گل نرويى اگر درد دلم واجم به كوهان  
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

بدترين شما كسى است كه به خيرش اميدى نيست و از شرش امانى نباشد.
     

[نهج الفصاحه، ح 1526]

100 تن مرغ منجمد در بازار همدان 
توزيع شد

■ نظارت شديد براى جلوگيرى از گرانفروشى 
مرغ در همدان اعمال مى شود

 رئيس اداره نظارت و بازرســى سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان همدان گفت: بــراى كنترل بازار مرغ در 
اســتان همدان، صد تن مرغ منجمد در فروشگاه ها توزيع 

شده است.

داريوش صفارى در گفت وگو با تسنيم، اظهار كرد: در هفته 
گذشته شاهد نابه سامانى قيمت مرغ در بازار همدان بوديم، 
به گونه اى كه نرخ آن به 19 و 20 هزار تومان هم رسيده بود.
وى با بيان اينكه در روز چهارشنبه قيمت مصوب هركيلو 
مرغ در ســتاد تنظيم بازار 15 هزار تومان اعالم شد، ابراز 
كرد: بنابراين درحال حاضر حداكثر قيمت مرغ براى مصرف 
كننده كيلويى 15 هزار تومان است و اگر بيشتر از اين قيمت 

به فروش برسد تخلف محسوب مى شود.

رئيس اداره نظارت و بازرســى ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان همدان با تأكيد بر اينكه بازرسان به صورت 
روزانه در ســطح بازار حضور دارند و بر قيمت ها نظارت 
مى كنند، تصريح كرد: فروشــگاه هايى كه مرغ را با قيمتى 

بيش از نرخ مصوب بفروشند، جريمه مى شوند.
صفارى با بيان اينكه روزانه 125 تن مرغ گرم در سراســر 
استان توزيع مى شود، اظهار كرد: عالوه بر آن صد تن مرغ 

منجمد نيز در فروشگاه هاى استان عرضه شده است.

وى قيمــت هر كيلو مرغ منجمد را نيز بين 13 هزار و صد 
تا 13 هــزار و 700 تومان اعالم كرد و گفت: مرغ منجمد 
به اندازه كافى ذخيره شــده و در مواقع نياز در بازار توزيع 
مى شــود. رئيس اداره نظارت و بازرسى سازمان صنعت، 
معــدن و تجارت اســتان همدان به افزايــش قيمت تخم 
مرغ نيز اشــاره كرد و گفــت: قيمت هر كيلو تخم مرغ در 
مرغدارى 9 هزار و 500 تومان است و بايد با نرخ كيلويى 

11 هزار تومان به مصرف كننده فروخته شود.

مديــر خبرگــزارى تســنيم دفتر 
همدان: مسلم مخفى

امير  محمدى،  فائــزه  خبرنگاران: 
حســين اذكايى، رقيــه وحدتيان، 

سميه مظاهرى، محمد حسامى
عكاس: 

شماره تماس: 08132660364

انتقاد امام جمعه همدان از گرانى  هاى سرسام آور اين روزها 

 مسئوالن قيمت ها را در بازار به تعادل برسانند
  امــام جمعــه همــدان گفــت: انتظار مــردم و 
مطالبه گرى آنها نسبت به متعادل شدن بازار و ثبات 
آن انتظار درســتى اســت و اميدواريم مسئوالن نيز 

همت خود را معطوف رفع اين مشكالت كنند.
به گزارش تسنيم از همدان، حجت االسالم والمسلمين 
حبيب ا... شــعبانى در خطبه هاى نماز جمعه همدان 
اظهار كرد: 4 ماه است كه ويروس كرونا جامعه بشرى 
را درگير كرده اســت اما مردم با يكپارچگى و انسجام 
براى مقابله با آن بسيج شدند كه جاى قدردانى دارد.

 وى بــا تأكيد بــر اينكه مردم بايــد همچنان نكات 
بهداشتى را رعايت كنند و از تجمعات مانند عروسى 
و عــزا پرهيز كنند، افزود: در برخــى موارد يك تن، 
چندين نفر ديگــر را به ويروس كرونــا مبتال كرده؛ 
بنابراين الزم اســت كماكان قوانين بهداشتى را مردم 

رعايت كنند.
 امــام جمعه همدان درباره مصــرف بهينه انرژى در 
اســتان بيان كرد: مصرف آب و برق در جامعه بسيار 
زياد است و حتى در برخى موارد ميزان مصرف آنها در 

استان همدان بيش از ديگر نقاط كشور است. 
وى بــا دعوت از مردم بــراى مصــرف بهينه انرژى 
و صرفه جويــى در مصرف آب و بــرق گفت: اگرچه 
بارندگى هاى خوبى در اســتان داشتيم اما مصرف آب 
همزمان با شــيوع ويروس كرونا افزايش يافته است؛ 
بنابراين الزم اســت هم مردم و هم ادارات در اين باره 

دقت الزم را به خرج دهند.
شــعبانى با گراميداشت هفته قوه قضاييه عنوان كرد: 
عملكرد اين قوه در برخورد با فساد به ويژه فسادهايى 
كه از جانب برخى مســئوالن رخ مى دهد، قابل توجه 
و قدردانى اســت، موضوعى كه بســيار براى جامعه 

اميدواركننده بوده است.
وى تصريــح كرد: در مواجهه بــا برخى افراد كه اهل 
فساد هستند و رانتخوارى مى كنند، قوه قضاييه بايد 
با آنهــا به گونه اى جدى و قاطع برخورد كند كه هيچ 
مسئولى جرأت نكند مرتكب فساد و قانون شكنى شود.

نماينده ولى فقيه در استان همدان مطرح كرد: برخى 
افراد در لباس هاى بزرگ و برخى مناصب دچار فساد 
مى شوند كه الزم است قوه قضاييه با آنها برخورد الزم 

را بكند.
وى خطــاب به قضات تصريح كــرد: كرامت مردم در 
دادگاه ها و در زمان رسيدگى به پرونده ها بايد حفظ و 
رعايت شود؛ يعنى بايد با مردم با احترام برخورد شود 
حتى اگر آن فرد متهم باشد ما حق نداريم نسبت به 

وى تندى يا جسارت كنيم.
شــعبانى درباره گرانى  هاى سرســام آور اين روزهاى 
جامعه گفت: اين گرانى سبب نگرانى مردم شده است، 

گرانى مسكن، خودرو، ارز و اجاره بها در استان نيازمند 
رسيدگى است، هرچند مســئوالن برنامه ها و تالش 
خوبى داشــتند و در برخى موارد ورود كردند تا براى 

رفع اين مشكالت برنامه ريزى كنند.
وى تصريح كرد: مديريت فضاى كنونى جامعه نيازمند 
مديريت قوى تر است اگر مسئولى كوتاهى كند، مانند 
مســئولى كه تخلف كرده در نزد خدا مسئول است؛ 
زيرا برخى از اين كوتاهى ها ســبب بروز مشكالتى در 

جامعه مى شود؛ بنابراين الزم است نظارت هاى موجود 
در جامعه افزايش يابد.

امام جمعه همــدان افزود: انتظار مردم و مطالبه گرى 
آنها نســبت به متعادل شــدن بازار و ثبات آن انتظار 
درستى است و اميدواريم مسئوالن نيز همت خود را 

معطوف رفع اين مشكالت كنند.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه مــردم نيــز بايــد اخــالق و 
ــاظ  ــا لح ــاره به انصــاف را در قيمــت مســكن و اج
كننــد، گفــت: در شــرايط كنونــى جامعــه و فزونــى 
ــژه  ــه يكديگــر رحــم كنيــم، به وي ــد ب مشــكالت باي
مــردم مــا كــه در نوع دوســتى مشــهور هســتند و در 
رزمايــش مؤمنانــه و بخشــش اجاره بهــا نيــز خــوش 

درخشــيدند.
شعبانى با تبريك دهه كرامت و با تأكيد بر اينكه دهه 
كرامت صرفا براى تبريك گفتن نيســت بلكه بايد در 
اين دهه بيش از گذشــته كرامت هــا را حفظ كنيم، 
عنوان كرد: مردم عزيز ما بايد نسبت به رعايت كرامت 

و رحم بر يكديگر توجه داشته باشند.
وى درباره هفته حقوق بشــر آمريكايى نيز بيان كرد: 
حقوق بشر آمريكايى صرفا ابزارى براى تحقق اهداف 
اســتكبارى آمريكا است، ليســت فراوانى از عملكرد 
آمريكا در اين حوزه وجود دارد. گاهى رفتار استكبارى 
آنهــا در رابطه با مــردم ديگر كشــورها مانند يمن، 
فلســطين، عراق و ايران نمود پيدا مى كند، گاهى در 

رابطه با خود ملت آمريكا.
نماينــده ولى فقيه در اســتان همدان افــزود: واقعا 
خجالت آور است كه اگر يك دولتمرد آمريكايى دم از 
حقوق بشر بزند، واقعا آنها كدام حقوق بشر را رعايت 

كردند؟

 فعاالن حوزه گردشگرى همدان در نشستى 
به بررســى زيان مالى اين بخش از همه گيرى 
ويروس كرونا پرداخته و ضمن طرح راهكارهايى 
از وعده هــاى بى ســرانجام و ضعف مجلس در 

حمايت از صنعت گردشگرى انتقاد كردند.
به گزارش تســنيم، دومين نشســت تخصصى 
كرونــا و  كســب و كارهــاى آســيب ديده با 
محوريت گردشگرى به همت مركز افكارسنجى 
دانشــجويان (ايســپا) در تاالر قــرآن همدان 
برگزار شــد.بهرام افتخاريــان، مديرعامل يك 
شــركت گردشگرى در اين جلســه با گاليه از 
نبود حمايت از فعاالن بخش گردشــگرى بيان 
كرد: تسهيالت وعده داده شده، هنوز پرداخت 
نشده و تأسيسات گردشگرى، شرايط سختى را 

مى گذرانند.
افتخاريــان بــا اشــاره بــه تعديــل 50 درصــدى 
نيــروى انســانى در شــركت هاى گردشــگرى بر 
اثــر كرونــا گفــت: اگــر دولــت بــه وعده هايــش 
در مــورد وام، بيمــه بيــكارى و ماليــات عمــل 
مى كــرد؛ ايــن مراكــز مى توانســتند نيروهــاى 

خــود را حفــظ كننــد.
وى اعــالم كــرد: در زمان تعطيلــى هتل ها، 

خانه مسافرهاى غيرمجاز به پذيرش مسافر اقدام 
كرده كه  اى كاش خبرنــگاران از تخلفات اين 

مراكز مانند هتل ها گزارش مى دادند.
افتخاريان با اشاره به راهكارهاى جبران خسارت 
هتل داران و تأسيســات گردشگرى مطرح كرد: 
گردشــگر  كم حجم  جذب  بــراى  برنامه ريزى 
پردرآمــد داخلى و خارجى به جاى گردشــگر 
پرحجم كم درآمد، آزادسازى نرخ گردشگرى و 
تزريق بودجه ســفر از كارهايى است كه انتظار 
مى رود دولت براى حمايت از صنعت گردشگرى 

انجام دهد.
 حمايت ضعيــف مجلس از صنعت 

گردشگرى
رئيس كميســيون اقتصاد، ســرمايه گذارى و 
گردشگرى شــوراى شــهر همدان نيز در اين 
جلســه بيان كرد: انتظار مى رفــت كه دولت و 
مجلــس، قوانين خوبى براى جبران خســارت 
بخش گردشــگرى از كرونــا تصويب كنند كه 
محقق نشد.حســين قراباغى افزود: بخشودگى 
عوارض تأسيســات گردشگرى تا مدتى معين، 

بخشــودگى ماليات، پرداخــت مبالغ بالعوض 
و وام هــاى قرض الحســنه براى حمــل و نقل 
درون شــهرى از اقداماتى اســت كه مديريت 
شهرى همدان به اندازه وسع انجام داد، اما تأثير 

زيادى نداشت.
معاون يك شــركت گردشگرى راهكار نجات از 
اين وضعيت را حمايت بخش دولتى دانســت و 
گفت: در شرايط تحريم و هزينه باالى پذيرايى 
از گردشــگر خارجى بايد به سمت گردشگرى 

داخلى و رونق گردشگرى محلى حركت كرد.
مسعود ملكى افزود: «در خانه بمانيم» بيش از 
اندازه موجب بروز افسردگى در جامعه شده و با 
رونق گردشگرى محلى بايد نشاط را به جامعه 

برگرداند.
نايب رئيس جامعه هتلداران استان همدان هم 
با اشاره به افزايش 20 درصدى نرخ نامه هتل ها 
تصريح كرد: اين درحاليست كه ناچاريم اتاق ها 

را با تخفيف50 درصدى اجاره دهيم.
منصور شعبانى جو با بيان اينكه خانه مسافرها، 
هتل ها را به چالش كشيده  اند گفت: اين مراكز 
بايد ســاماندهى شــوند تا از قاچــاق در حوزه 

پذيرش گردشگر جلوگيرى شود.

راهكارهاى تربيتى مهم ترين هدف 
مركز تخصصى كودك و نوجوان است

 چنــدى پيش مركز تخصصى تربيت كــودك و نوجوان با همت 
نماينــده ولى فقيه در اســتان همــدان راه اندازى شــد، مركزى كه 
مهم ترين هــدف آن ارائه راهكارهاى مناســب در حوزه هاى تربيتى 

است.
به گزارش تســنيم، در تاريخ 24 مهر سال 98 بود كه حجت السالم 
والمســلمين شعبانى، در شــوراى فرهنگ عمومى اســتان، با بيان 
اينكه بســيارى از آســيب هاى اجتماعى به دليل وجود مشكالت در 
زيرساخت هاى عقيدتى اســت، راه اندازى مركز تخصصى اعتقادى و 

تربيت دينى كودكان در همدان را ضرورى دانست.
نماينده ولى فقيه در اســتان همدان به دليل اهميت موضوع چندى 
پيش به شــخصه وارد ميدان عمل شده و دفتر كار خود در 3 طبقه و 
در مكانى مناسب در شــهر همدان را به امر آموزش تخصصى دينى 

كودك و خانواده اختصاص داد.
با اعالم اين خبر از همان ابتدا اقدامات زيادى در راستاى شكل گيرى 
اين مركز كــه مورد تأكيد نماينده ولى فقيه در اســتان بود صورت 
گرفت و نتيجه آن نيز افتتاحيه رســمى اين مركــز در تاريخ 4 تير 
1399 بــود، مركــزى كه در آن مدرســه قرآنــى دخترانه حضرت 
زينب(س)، مركز مشاوره خانواده صيانت از خانواده و مركز تخصصى 

مشاوره تربيت كودك و نوجوانان مشغول فعاليت هستند.
به منظور آشنايى بيشتر مردم با اين مركز تخصصى با حجت االسالم 
شــورا قصرى فر، مديرعامل مركز تخصصى تربيت اسالمى كودك و 
نوجوان به گفت وگو نشســتيم تا با اهــداف و نحوه فعاليت اين مركز 

بيشتر آشنا شويم.
حجت االســالم قصرى فر بــا بيان اينكه اين مركز بــه همت نماينده 
ولى فقيه در اســتان و با هدف ارائه راهكارهاى مناسب در حوزه هاى 
تربيتى فعاليت خود را آغاز كرده اســت، اظهار كرد: پيرو فرمايشات 
رهبر معظم انقالب مبنى بر ايفاى نقش مردم در حركت رو به جلوى 
جامعه اســالمى و با توجه به دغدغه نماينده ولى فقيه در اســتان و 
لزوم ورود جبهه فرهنگى انقالب اســالمى به بحث تربيت كودكان و 
نوجوانان، با تأسيس مركز تخصصى تربيت اسالمى كودك و نوجوان 

وارد اين عرصه شديم.
وى بــا تأكيد بر اينكه ايــن مركز به دور از هرگونــه تصدى گرى و 
موازى كارى قرار اســت فعاليت كند، مطــرح كرد: در عرصه تعليم و 
تربيــت 23 اداره كل، از جمله آموزش و پرورش و بهزيســتى عضو 
هيئت امنا مركز تخصصى هســتند، اما تصميم گيرى اصلى توســط 
دفتر انديشه ورز كه متشكل از نيروهاى مردمى و انقالبى است صورت 

مى گيرد.
ــوان  ــودك و نوج ــت اســالمى ك ــز تخصصــى تربي ــل مرك مديرعام
ــدازى  ــتان در راه ان ــه در اس ــى فقي ــده ول ــاى نماين ــه حمايت ه ب
ــدى  ــه ح ــز ب ــن مرك ــاد اي ــت: ايج ــرد و گف ــاره ك ــز اش ــن مرك اي
ــود كــه امــام جمعــه همــدان ســاختمان پيشــين  داراى اهميــت ب
دفتــر نمايندگــى ولــى فقيــه در اســتان را بــراى راه انــدازى مركــز 
ــا  ــص داد ت ــوان تخصي ــودك و نوج ــالمى ك ــت اس تخصصــى تربي
ــه  ــجم ترى ب ــر و منس ــاختار محكم ت ــه س ــن زمين ــات در اي اقدام

ــرد. خــود بگي
وى بــا بيان اينكه با افتتاح اين مركــز از تمامى متخصصان همدانى 
فعال در حوزه كودك و نوجوان در سراســر كشور دعوت به همكارى 
كرده ايــم، عنوان كرد: اين افراد با وجود ســابقه و توانايى بااليى كه 
در اين حوزه دارند اما متأســفانه در همدان حضور نداشتند و از علم 
و توان آنها اســتفاده الزم برده نمى شــد؛ لذا با راه اندازى اين مركز و 
حضور اين متخصصان اميدواريم به موفقيت هاى خوبى دســت پيدا 

كنيم.

كمبود راديولوژيست در بيمارستان 
تأمين اجتماعى مالير محسوس است

 مديــر درمان تأمين اجتماعى اســتان همدان با بيان اينكه در 
بيمارســتان غرضى مالير با كمبود شــديد راديولوژيســت مواجه 
هســتيم، گفت: دســتگاه هاى ميليــاردى در بخــش راديولوژى 
بيمارســتان غرضى مالير خــاك مى خورد و مــا موفق به جذب 

راديولوژيست نشده ايم.
عليرضا صفرى در گفت وگو با تســنيم، اظهار كرد: در ســال هاى 
گذشته با كمبود راديولوژيست در بيمارستان آتيه مواجه بوديم اما 
خوشبختانه وضعيتمان نسبت به گذشته بهتر شده و درحال حاضر 

3 متخصص راديولوژى در اين بخش از بيمارستان فعال هستند.
وى افــزود: ماهيانه بيش از يك هــزار و MRI 300 رايگان براى 
بيماران تحت پوشــش بيمه تأمين اجتماعى در بيمارســتان آتيه 

همدان انجام مى شود.
مديــر درمــان تأميــن اجتماعــى اســتان همــدان بــا بيــان اينكــه 
ــا كمبــود شــديد راديولوژيســت  ــر ب در بيمارســتان غرضــى مالي
مواجــه هســتيم، اذعــان كــرد: دســتگاه هايى بــه  ارزش چنديــن 
ميليــارد تومــان در بخــش راديولــوژى ايــن بيمارســتان راه انــدازى 
ــه  ــوط ب ــك متخصــص مرب ــته ايم پزش ــوز نتوانس ــا هن ــده ام ش

ايــن رشــته را جــذب كنيــم.
صفرى افزود: در ســال گذشــته يك متخصص راديولوژى حاضر 
به همكارى با بيمارستان شــد اما متأسفانه به دليل نبود همكارى 
شبكه بهداشت و درمان مالير، اين پزشك متخصص ترجيح داد در 

استانى ديگر شاغل شود.
وى بــا تأكيد بر اينكه بيمارســتان آتيه همدان يكــى از بهترين 
بيمارستان هاى ســازمان تأمين اجتماعى اســت، ابراز كرد: تمام 
تالش ما اين اســت كه ارجاع بيماران به خارج از بيمارســتان را 

به حداقل برسانيم.
مديــر درمــان تأميــن اجتماعــى اســتان همــدان از ارتقــاى ســطح 
علمــى و تخصصــى بيمارســتان آتيــه خبــر داد و گفــت: در زمينــه 
جراحــى مغــز و اعصــاب در مركــز درمانــى آتيــه پيشــرفت هاى 
زيــادى داشــتيم و پيگيــر راه انــدازى اعمــال تعويــض مفصــل نيــز 

. هستيم
صفرى با ابراز اينكه از نظر تعداد تخت هاى بيمارســتان هاى تأمين 
اجتماعى استان دچار كمبود نيستيم، افزود: ضريب اشغال تخت ها 

نيز 80 درصد است.
وى از رضايت بســيار باالى بيماران بخش بسترى بيمارستان هاى 
تأميــن اجتماعى خبر داد و گفت: درصــد رضايتمندى در بخش 
ســرپايى كمتر است كه دليل آن هم ازدحام جمعيت و محدوديت 

در نوبت دهى است.

مجلس برنامه اى براى گردشگرى ندارد

سنجش 
كالس اولى ها 
از 21 تيرمـاه 
آغاز مى شود

 مديــركل آمــوزش و پــرورش اســتان 
همــدان گفــت: از 21 تيرمــاه ســنجش 
ســالمت جســمانى و آمادگــى تحصيلــى 
بيــش از 30 هــزار نوآمــوز در اســتان آغــاز 

مى شــود.

ــا تســنيم،  ــورداود در گفت وگــو ب  محمــد پ
بــا بيــان اينكــه ســنجش نوآمــوزان، همچون 
اجرايــى  اســتان  در  گذشــته  ســال هاى 
مى شــود، اظهــار كــرد: ايــن كار بــزرگ 
در جاى دهــى صحيــح نوآمــوز در نظــام 
آموزشــى و تأثيــر آن در پيشــرفت تحصيلــى 
ــده  ــكالت در آين ــروز مش ــگيرى از ب و پيش

ــر اســت. ــيار مؤث بس
ــل  ــال به دلي ــه امس ــر اينك ــد ب ــا تأكي وى ب
ــه  ــى را تجرب ــرايط متفاوت ــا ش ــيوع كرون ش
رعايــت  كــرد:  تصريــح  كــرد،  خواهيــم 
در  بهداشــتى  پروتكل هــاى  تمامــى 

ضــرورى  ســالمت  ســنجش  پايگاه هــاى 
ــراى  ــق ب ــانى دقي ــد اطالع رس ــت و باي اس
ــاى  ــوزان در پايگاه ه ــع نوآم ــور به موق حض

ســنجش ســالمت انجــام شــود.
اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  مديــركل 
ــوزان  ــه نوآم ــى ب ــزود: نوبت ده ــدان اف هم
نيــز به گونــه اى صــورت خواهــد گرفــت 
پايگاه هــا  در  جمعيــت  ازدحــام  از  كــه 

گــردد. جلوگيــرى 
پــورداود بــا تأكيــد بــر اينكــه رعايــت 
بهداشــت فــردى و فاصله گــذارى اجتماعــى 
ــت،  ــا اس ــگيرى از كرون ــم پيش ــكار مه راه

ابــراز كــرد: فضــاى پايگاه هــا از لحــاظ 
ضدعفونــى  و  بهداشــتى  نــكات  رعايــت 
بــودن آن بــراى ســنجش دانش آمــوزان 
ــرار  ــان ق ــى بازرس ــى و ارزياب ــورد بررس م

مى گيــرد.
وى بــا اشــاره بــه آمادگــى 25 پايــگاه 
ــراى  ــتان ب ــيار در اس ــت و س ــنجش ثاب س
انجــام ســنجش ســالمت، اظهــار كــرد: 
امســال كار ارزيابــى ســالمت جســمانى 
و آمادگــى تحصيلــى بيــش از 30 هــزار 
ــا  ــاز و ت ــاه آغ ــتان از 21 تيرم ــوز اس نوآم
پايــان شــهريورماه انجــام خواهــد شــد.

خبـر

خبـر


