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آبى نباشيم
 1- ناشــناخته و جديــد بــودن ويروس كرونا دليلى شــده تا 
پروتكل ها و شــرايط مقابله ثابت نباشــد و با هر كشف و شناخت 

بيشــتر از ويروس، بندى از پروتكلى باطل يا اضافه يا تغيير كند.
اين شــرايط در ايران نيز به خوبى قابل مشــاهده است. از اجبار به 
استفاده از دســت كش كه اين روزها كمتر به آن توصيه مى شود تا 

اقدام به ضدعفونى معابر و ... كه كم اثرى آن ثابت شــده است.
2- يكى از اقدامات در مقابله با كرونا، تعريف شــهرها براســاس 
رنگى اســت كه بازگوكننده وضعيت كرونايى آن منطقه اســت و 
متناســب با هر رنگ، محدوديت ها و دستورالعمل ها تعريف شده 

و اجرا مى شود.
 معموال، در بيشــتر مواقع يك رنگ در كشــور غالب اســت و در 
بيشتر شــهرها يك دستورالعمل اجرا مى شود همچنان كه تا چندى 
پيش، بيشتر شهرهاى كشور در تعريف وضعيت كرونايى زرد رنگ 

بود.
3- به تازگــى در رنگ بندى ها، رنگ آبــى را نيز اضافه كرده اند كه 

معنى آن كم خطر است.
اما اعــالم اين رنگ بــه عادى انگارى در مناطق آبــى  رنگ منجر 
شده و مشــكالتى را رقم زده است كه هجوم مسافران و همچنين 
بى توجهى به پروتكل ها و رعايت نكردن اصول بهداشتى، از جمله 

آنها است.
4- با اعالم رنگ آبى براى برخى شــهرها، برداشــت بســيارى به 

اشتباه، پايان كرونا بوده است درحالى كه چنين نيست.
اين نوع اعالم رنگ آبى، حاال نگرانى را براى مســئوالن بهداشتى 
و درمانى اين مناطق از بازگشــت كرونا ايجاد كرده ضمن آنكه اين 
نــوع رفتارها حتى در مناطق زرد نيز وزارت بهداشــت را به ابراز 
نگرانــى از احتمال آغــاز موج چهارم و وحشــتناك كرونا مجبور 

كرده است.
5- در روزهاى گذشــته يكى از شهرهايى كه آبى اعالم شده بود، 
قشــم بود اما اين اعالم اكنون مسئوالن استان هرمزگان را به شدت 

نگران افزايش تعداد مبتاليان به كرونا كرده است.
براســاس گزارش هــا بيــش از 40 هــزار مســافر در روزهــاى 
گذشــته بــدون رعايــت پروتكل هــاى بهداشــتى وارد جزيــره 

شــده اند. قشــم 
6- استان همدان در ماه هاى آغازين شيوع كرونا با هجوم مسافرين 
روبه رو شده بود و در اوج محدوديت ها نيز خودروهاى مسافرانى 

با پالك غيربومى حضور داشتند.
حال با مانور ستاد اســتانى بر آبى شدن چند شهر همدان از جمله 
مركز استان و اطالع رسانى انجام شده، تكرار اين وضعيت با توجه 
با ممنوعيت ســفر به شمال، امكان پذير است و به همين دليل الزم 

است، مراقبت بيشترى شود.
7- در چنين شــرايطى كــه هموطنانى بى توجه به دســتورالعمل ها 
مســافرت مى كنند و دورى از كرونا را در سفر به مناطق كم خطر و 
آبى با هجوم دسته جمعى دنبال مى كنند، بهتر است رنگ بندى ها براى 
تصميمات درمانى و اقتصادى استان باشد و از اعالم رنگ آبى براى 
استان پرهيز شــود، كم خطر بودن در اين شرايط مى تواند، خطرات 
بسيارى را از ناحيه بى توجهان به دستورالعمل ها، جست وجوگران و 

گردشگران مناطق آبى به دنبال داشته باشد.

غربالگرى 104 هزار همدانى در طرح شهيد سليمانى
 حدود 607 تيم مراقبتى در اســتان همدان در قالب طرح شهيد سليمانى تشكيل شده 
است كه موفق به غربالگرى 103 هزار و 674 نفر در قالب 26 هزار و 538 خانوار شدند.

رئيس بسيج جامعه پزشكى اســتان همدان گفت: مديريت و كنترل كوويد-19 در طرح 
شهيد سليمانى به شــيوه محله و خانواده محور و مبتنى بر برنامه «هر خانواده، يك پايگاه 
ســالمت» آغاز شــد كه محوريت آن با وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى و 

نهادهاى همكار بسيج، جمعيت هالل احمر و مجموعه هاى دولتى و غيردولتى است.
حميد بهرامى خو اظهار كرد: هدف از اجراى اين طرح مديريت و قطع زنجيره انتقال كرونا 

با بهره گيرى از توان و مشاركت مردمى، هماهنگى بين بخشى، بهره گيرى از نيروهاى بسيج 
و داوطلب است بنابراين اتاق فكرها در مركز استان، شهرستان و محله ها تشكيل شد.

بهرامى خو اضافه كرد: 3 گروه شامل تيم مراقبتى، حمايتى و نظارتى در اين طرح مشاركت 
دارند كه تيم هاى مراقبتى متشــكل از نيروهاى خانه هاى بهداشت، جمعيت هالل احمر 
و بســيج، محله به محله با مراجعه حضورى به منزل يا با برقرارى تماس تلفنى اقدام به 
بيماريابى مى كنند. وى با بيان اينكه 607 تيم مراقبتى در اســتان همدان تشكيل شده است 
كه توانستند 103 هزار و 674 نفر را در قالب 26 هزار و 538 خانوار غربالگرى كنند، ادامه 
داد: 50 تيم مراقبت در منزل شــامل پزشك و پرستار نيز تشكيل شده و درحال حاضر با 
شناسايى 33 بيمار مبتال به ويروس كرونا مراقبت از آنها در منزل، تجويز دارو و ايزوله و 

جداسازى بيمار از خانواده با دستور پزشك انجام مى شود.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى همدان، مسئول كميته اجرايى طرح شهيد 
حاج قاسم سليمانى همدان، افزود: نقاهتگاه هايى نيز در شهرستان هاى همدان براى پذيرش 
مبتاليان به كرونا كه امكان ايزوله و جداســازى برايشان در خانواده مهيا نيست پيش بينى 

شده كه تاكنون نيازى به استفاده از آنها نبوده است.
وى با بيان اينكه 411 تيم حمايتى هم تشــكيل شده است، اظهار كرد: برخى از مبتاليان 
به كرونا سرپرســت و نان آور خانواده هســتند كه با توجه به ضرورت قرنطينه و حضور 
نيافتن در اماكن عمومى به منظور جلوگيرى از شيوع بيمارى، توان تأمين مايحتاج روزمره 

خود را ندارند.

حاجى بابايى:

بازار همدان 
پايلوت گردشگرى كشور مى شود

چاره كنترل قيمت ها
 عرضه بدون واسطه كاال

مهدى ناصرنژاد»
 نشست مشــترك روز چهارشنبه رؤساى قواى 3 گانه كشورمان 
با هدف بررســى مشــكالت اقتصادى به يك نتيجــه و اتفاق نظر 
اميدواركننده ختم شــده است و آقاى حسن روحانى رئيس دولت 
و قــوه مجريه در پايان اين نشســت اعالم كرد، براى جلوگيرى از 
دســت به دســت شــدن و افزايش قيمت كاالهاى اساسى، از اين 
پــس كاالهايى كه بــا ارز دولتى وارد و يا در داخل كشــور توليد 
مى شــود بايد به طور مســتقيم و حذف واسطه هاى توزيع به دست 

مصرف كننده هاى واقعى و مردم برسد.
امروزه چرخه اقتصاد در كشــورهاى پيشــرفته و درحال توســعه 
مبتنى بــر چينــش علمى آمار هــاى واقعى در حوزه هــاى توليدى 
و مصــارف داخلى و صــادرات اين گونه كشور هاســت و از هيچ 
منبعى براى دســتيابى به توليد و كاالهاى مــورد نياز جامعه بدون 

برنامه ريزى استفاده نمى شود.
قطعًا در فرايندســازى بــراى تحقق اقتصادى مولــد و موفق، اين 
شــركت هاى معتبر و صاحبان ســرمايه و طرح هستند كه در تمام 
نوآورى هاى اقتصادى به كمك دولت هاى خود مى شتابند. همچنين 
در اين بســتر، عوامل و عناصر مضر و بازدارنده با هر اسم و عنوان 
در مسير دستيابى به آرمان هاى اقتصادى شناسايى شده و از فعاليت 

آنان جلوگيرى مى شود. 
مجارى قاچاق ورود و خروج كاال در هر كشور چالش برانگيزترين 
مشكل رشد و شكوفايى اقتصادى در يك جامعه است كه به شدت 
بر پايه هاى توليد و اشــتغال پايدار و ســالمت اقتصادى آن ضربه 
مى زند. بنابراين هيچ دولتى در كشــور خود راحت از كنار موضوع 
قاچاق كاال به هر شكل خام يا فرآورى شده آن نمى گذرد و اجازه 
نمى دهد مردم به دليل نياز مالى يــا بيكارى و يا فرصت طلبى وارد 

فعاليت هاى قاچاق كاال بشوند. 
از ســويى ديگر به لحاظ گسترش دامنه تأســيس و فعاليت قانونى 
و هدفمند شــركت هاى گوناگون اقتصــادى در جوامعى كه داراى 
اقتصادى ملى و پويا هستند، عوامل واسطه و دالل به راحتى فرصت 
پيدا نمى كنند تا بدون هيــچ ضابطه، انگل وار وارد حوزه معامالت 
صــورى و پنهانى و احتكار و حتى ســلم كارى كاال بشــوند و با 
سوءاستفاده از كمبود يا سير صعودى قيمت كااليى، موجب اخالل 

در گردش روان اقتصادى و خروج آن از ريل هاى قانونى شوند.
اكنون شــرايط اقتصادى جامعه ما به گونه اى بى برنامه و هردم بيل 
بوده اســت و يا هست كه تعداد و فعاليت عوامل واسطه و دالل به 
مراتب بيشــتر از كارگزاران رسمى و با هويت مى باشد و به همين 
لحاظ شــالوده اقتصادى كشور از كنترل خارج شده و خشك و تر 
با هم مى ســوزند و در بســيارى موارد در حق افراد و مؤسسه هاى 
سالم در حوزه فعاليت هاى اقتصادى، به ويژه توليد، ظلم مى شود! 

چــه لزومى دارد و چه عقل ســليمى مى پســندد كــه يك كاال 
از مرحلــه تهيه مواد اوليه تا توليد در ســرزمين كشــاورزى و 
كارخانــه و كارگاه، ده ها دســت بگــردد و در صد درصد هاى 
ســود متعارف و غيرمتعارف شــامل حال آن بشــود تا به دست 
مصرف كننده واقعى برســد!؟ چنين است كه مثال قيمت بادمجان 
يا همان به قول فروشــنده عوام «مرغ سياه» در بندرعباس و سر 
مزرعه كيلويى 300 تومان اســت و كشــاورز و توليدكننده را به 
خاك ســياه مى نشــاند اما به بازار مصرف همدان كه مى رســد، 
قيمــت هر كيلوى آن به 8 هزار تومان ســر مى زند، يعنى حدود 

25 برابر! يعنى در ميان بودن دســت 25 واسطه! 
خوشــبختانه حاال ديگر دست اغلب فروشــگاه هاى زنجيره اى پر 
ســروصدا هم كه از اعتماد و سادگى مشــتريان خود سوءاستفاده 
كرده و ثبت قيمت فروش اجناس خود را در مواردى به بيش از 2

برابر قيمت واقعى به كارخانه يا واسطه هاى بسته بندى آن سفارش 
مى دهند، كامال رو شــده است و مردم گول تخفيف هاى آنچنانى و 

تقلبى در چنين فروشگاه ها را نمى خورند.

1- پويش مرمت كاخ كســرى نتيجه داده است. گويا هيأتى از ايران 
براى بررســى موضوع به عراق سفر كرده است. گفتنى است پويش 
مرمت كاخ كســرى توســط جمعى از باستان شناســان راه اندازى و 

توسط مردم حمايت شده است.
2- باالخره عامل كمبود روغن نباتى شناسايى شده است. گويا حلب 
آهنى، روغن جامد را كمياب كرده اســت. گفتنى اســت اعالم شده 
افزايــش قيمت ورق آهنى و قيمت مواد افزودنى روغن جامد توليد 

روغن را كم كرده است.
3- ارائه كارت اعتبارى ســهام عدالت به مــردم لنگ وقت از وزير 
اقتصاد اســت. گويا متوليان اين كارت بــراى آغاز اين طرح، دنبال 
وقت از وزير اقتصاد هســتند تا مراسم افتتاح را برگزار كنند. گفتنى 
است پس از افتتاح اين طرح، بانك ها مى توانند بر مبناى ارزش روز 
دارايى ســهام عدالت افراد، براى اعطاى اعتبار براساس مكانيزم هاى 

اعتبارى خود اقدام كنند.
4- دوركارى دليل جديد كمبود برق در كشــور اعالم شــده است. 
گويا در بخش برق خانگى به واسطه خانه نشينى و دوركارى 4 درصد 
افزايش مصرف انرژى، ثبت شده است. گفتنى است ادعا شده شيوع 

كرونا، مصرف انرژى در ايران را 4/5 برابر كرده است.
5- يك گرانى خوب درحال انجام اســت. گويا در سال آينده قيمت 
ســيگار 50 درصد افزايــش خواهد يافت. گفتنى اســت اين اتفاق 
درصــورت تصويب ماليات نخى براى ســيگار، بــا درنظر گرفتن 

افزايش ساير هزينه هاى توليد رخ خواهد داد.

 بازار همــدان مى توانــد به عنوان 
پايلوت گردشــگرى در كشور باشد و 
بايد از اين فرصت به خوبى اســتفاده 

كرد.
نماينده مردم همدان در مجلس شوراى 
اسالمى با بيان اين مطلب گفت: مراكز 
گردشــگرى متنوعى در همدان وجود 
دارد، به طورى كه استانداردســازى آنها 
مى تواند در جذب گردشگرى جهانى 

و ملى بسيار اثرگذار باشد.
حميدرضا حاجى بابايى با اشاره به اينكه 
همــدان داراى فرصــت و تهديد هاى 
گردشگرى است، ادامه داد: بافت هاى 
قديمى و كهن شــهر ها و به واســطه 

قدمــت تاريخــى و وجود عناصــر با ارزش 
تاريخى موقعيت مناســب ارتباطى، قرارگيرى 
بازار اصلى شــهر و قلب تپنده اقتصادى آن و 
... داراى ارزش و جايگاه منحصر به فردى در 

ساختار فضايى و كاركردى شهر است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، نماينده 
مردم همدان در مجلس شوراى اسالمى افزود: 
توجه به بافت هاى قديمى و فرســوده و رفع 
ناپايــدارى آنها به موضــوع جدى و محورى 

در شهر ها بدل شــده، به گونه اى كه بازآفرينى 
بازار همدان با رويكرد توســعه گردشــگرى 
به عنوان چاره اى براى حفظ اين گونه بافت هاى 

ارزشمند توصيه مى گردد.
حاجى بابايى اظهار كرد: رويكرد بازآفرينى بر 
تداوم تاريخى و استفاده هرچه بهتر از ميراث 
فرهنگــى و تاريخى تأكيد مــى ورزد و امكان 
معاصرسازى بافت هاى تاريخى را در راستاى 

توسعه صنعت گردشگرى فراهم مى آورد.

وى با اشــاره به ســفر 
مهدى عبــورى معاون 
وزير راه و شهرســازى 

شــركت  مديرعامــل  و 
بازآفرينــى شــهرى ايران، 

گفت: موضــوع بازآفرينى بازار 
همدان به عنوان پايلوت گردشگرى كشور 

درنظر گرفته شده اســت؛ زيرا انتخاب بازار 
همدان بدون هيچ گونه محدوديت جغرافيايى، 

حاوى  پرجاذبه،  محله هــاى  از  يكى 
به عنوان  گردشــگرى  ظرفيت  هــاى 
پايلوت توســعه گردشگرى و مهم تر 
از همــه مجاورت با عناصــر داراى 
اين  كــه  اســت  جهانى  شناســنامه 
خود امكان و فرصت مناســبى براى 
بازآفرينــى بر پايه گردشــگرى پديد 

آورده است.
حاجى بابايــى اضافــه كــرد: در طرح 
بازآفرينى بازارهمدان در طى رايزنى هاى 
محدوديت  هيچ گونه  آمده  به  عمل 
اعتبــارى نــدارد و اعتبار آن 
از رديف ملى و اســتانى 
تأمين شده و هدف اين 
مهم شناسايى جاذبه هاى 
گردشــگرى و حفــظ 
بافــت تاريخى همدان 

است.
عالوه بــر  گفــت:  وى 
بازآفرينى بازار همدان 2 مجتمع 
با رويكــرد فرهنگى و مذهبى در مناطق 
حاشــيه شــهر همدان از جمله اسالمشهر و 

حصار امام(ره) نيز ساخته مى شود.

 بايد بر ظرفيت ها و قابليت هاى گســترده 
موجــود در كشــور تكيــه كرده و داشــته 
هايمان را در راســتاى بهره بردارى براى رفع 

مشكالت، فرياد بزنيم.
نماينــده ولــى فقيه در اســتان و امام جمعه 
همدان با اشــاره به وجود برخى مشكالت و 
كمبودها در كشــور، گفت: با وجود اينكه در 
كشور با آسيب ها و مشكالت فراوانى روبه رو 
هستيم اما نبايد داشته هايى كه وجود دارد را 
كمرنگ جلوه دهيم بلكه با تقويت ظرفيت ها 

مى توان توسعه كشور را هموار كرد.
به گزارش ايرنا، حجت االســالم والمسلمين 
حبيب ا... شعبانى شــامگاه يكشنبه در مراسم 
اهــداى كمك هــاى مؤمنانــه موكب هــاى 
شهيدحاج حســين  و  همدان  صداوســيماى 
همدانــى و انجام رزمايش هــاى همدلى در 
كشــور را يكى از حركت هاى مردم ايران در 
دوران كرونا عنوان كرد و افزود: اين حركت 

در سراســر دنيا بى نظير بود و برجستگى اين 
طرح بسيار زيبا در شهرهاى ما نشأت گرفته 

از عاليق مردم به حضرت زهرا(س) است.
نماينــده ولــى فقيه در اســتان و امام جمعه 
همدان بــا بيان اينكــه امروز به نــوع نگاه 
حضرت زهــرا(س) در جامعــه نيازمنديم، 
اظهار كرد: در ماه هاى گذشته و پس از شيوع 

ويروس كرونا كه كشــور با مشكالتى مواجه 
شــد، جامعه ما نشــان داد كه اين ارزش ها 
زنده است و عالقه به حضرت زهرا(س) در 

جامعه در جريان است.
ايثــار،  اطعــام،  كــرد:  اظهــار  شــعبانى 
ازخودگذشــتگى، نوع دوســتى و توجــه به 
وضعيت اقتصادى ديگران يكى از موضوعات 

مهم در دين اســالم است و شــبيه بودن به 
حضــرت زهــرا(س) و اميرالمؤمنيــن (ع) 
در شــبيه بودن به عالقه هــا، آرزوها، فكر و 
انديشه افراد است كه انسان را به شيعه واقعى 

حضرت تبديل مى كند.
وى بــا بيان اينكه موكب شــهيد همدانى در 
ســال گذشــته خدمت رســانى خوبى را در 
كربالى معلى انجام مى داد، گفت: امسال نيز 
به دليل شــرايط موجود و برگزار نشدن سفر 
اربعيــن، تدبير خوبى صورت گرفت و طرح 

كمك هاى مؤمنانه انجام شد.
امــام جمعه همدان با بيان اينكه در شــرايط 
فعلى كه بســيارى از مردم حتــى كارمندان 
هم، با مشــكالت اقتصادى مواجه هســتند، 
اجــراى طرح مؤمنانه و كمك بــه نيازمندان 
را از كارهاى موردنظــر حضرت زهرا(س) 
دانســت كه سبب مى شــود كه به اين بانوى 

بزرگ اسالم شباهت پيدا كنيم.
مديركل كميته امداد استان:

ميانگين سنى مديران همدان را
 2 سال كاهش داديم

 مديــركل كميته امداد اســتان 
همدان با اعالم انتصــاب 7 مدير 
جــوان در ســمت هاى مختلــف 
ايــن نهاد، گفت: ايــن افراد كه در 
حوزه هــاى مختلــف اجرايــى و 
ميانگين  شــدند،  منصوب  ستادى 
سنى مديران اســتان را به ميزان 2

سال كاهش دادند.
پيمان تركمانه در گفت وگو با ايسنا، 
دربــاره انتصاب مديران جوان در اين اداره، مطرح كرد: در راســتاى 
تأكيدات رهبر معظم انقالب مبنى بر استفاده از ظرفيت جوانان مؤمن 
و انقالبى در بيانيه گام دوم انقالب و در راســتاى عمل به دستورات 
رئيس كميته امداد كشور مبنى بر جوانگرايى در ساختار مديريتى اين 
نهاد، 7 مدير جوان در اســتان همدان در سمت هاى مختلف منصوب 

شدند كه همه اين افراد كمتر از 35 سال سن دارند.
وى با بيان اينكه اين افراد كه در حوزه هاى مختلف اجرايى و ستادى 
منصوب شدند، ميانگين سنى مديران استان را به ميزان 2 سال كاهش 
دادند، در رابطه با ســمت اين افراد توضيــح داد: اين 7 نفر به عنوان 
معــاون فرهنگى، رئيس اداره فناورى اطالعــات، رئيس اداره آمار و 
برنامه ريزى، مشاور امور جوانان، رئيس اداره بهداشت و درمان، رئيس 
اداره پذيرش و مددكارى استان و رئيس صندوق قرض الحسنه امداد 

واليت شعبه همدان منصوب شدند.
تركمانه در ادامه با بيان اينكه از زمان شــيوع كروناويروس 36 مورد 
از خدمات كميته امداد به صورت غيرحضورى ارائه مى شــود، اظهار 
كرد: شــيوع كروناويروس به اصل سيستم و ساختار ما آسيبى نزد اما 
مراجعه خانواده هاى تحت پوشــش به كميته امداد دچار اختالل شد 
زيرا مراجعه آنها به كميته امداد مى توانست براى خودشان و همكاران 

ما مشكالتى ايجاد كند.

امام جمعه همدان: 

ظرفيت ها و داشته هاى كشور را فرياد بزنيم

 بلــوار كربالى شــهر همــدان حدفاصل 
زيرگذر صداوســيما تا ميــدان مريانج يكى 
از ســانحه خيزترين جاده هاى اين شهرســتان 

به شمار مى رود.
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى شهرســتان 
همدان گفت: همه ساله شــاهد بروز تصادف 
زنجيره اى و ســوانح واژگونى در اين مســير 
حادثه خيــز به ويژه در زيرگذر صداوســيماى 

شهر همدان هستيم.
فــرخ جمالى در گفت وگو بــا ايرنا بيان كرد: 
صبح روز يكشنبه نيز يك دستگاه وانت به علت 
تردد با ســرعت باال و ناتوانى راننده در كنترل 
وســيله نقليه هنگام خروج از زيرگذر پس از 
برخورد با ســوارى پرايد و اتوبوس واژگون 
شده و به مجروح شدن راننده وانت منجر شد.

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى شهرســتان 
همدان يادآورى كرد: پايان بهمن سال گذشته 
نيز نيسان با 2 كارگر شهردارى كه درحال تميز 
كردن جدول وســط جاده بودند برخورد كرد 
كه سرعت باالى وانت نيســان، جان كارگران 

شهردارى مريانج را گرفت.
جمالى اظهار داشــت: يكى از مهم ترين علل 
باال بودن سوانح رانندگى در اين مسير سرعت 
باالى وســايل نقليه است و براى اين موضوع 
بايد دوربين ثبت تخلف سرعت در اين مسير 

نصب و تعداد آنها را افزايش داد.
وى بيــان كرد: به طور حتم نصب دوربين ثبت 
تخلف سرعت و جريمه رانندگان متخلف در 
كاهش سوانح جرحى، فوتى و خسارتى بلوار 

كربال شهر همدان تأثيرگذار است.

رئيــس پليس راهنمايى و رانندگى شهرســتان 
همدان افزود: همچنين يكى ديگر از مشكالت 
كنونى زيرگذر صداوســيما نبود روشنايى است 
و تاريك بودن اين نقطه در بروز سوانح بى تأثير 
نبوده است.جمالى در ادامه از جريمه خودرهاى 

بــدون معاينه فنى خبــر داد و گفت: 3 مركز 
معاينه فنى براى خودروهاى سبك و يك مركز 
براى خودروهاى سنگين در شهرستان همدان 
فعال اســت و تمامى فعاليت ها در اين مراكز 

به صورت مكانيزه و آنالين صورت مى گيرد.

230 راننده در آزمون 
رانندگان حرفه اى 

استان شركت كردند
230 راننــده در آزمــون دوره هاى بدو 
در  برون شهرى،  حرفه اى  رانندگان  خدمت 

بخش كاال و مسافر استان شركت كردند.
مديركل راهــدارى و حمل و نقل جاده اى 
اســتان همدان گفــت: اين آزمــون براى 

نخســتين بار و به منظور ارتقاى سطح كيفى 
راننــدگان در اســتان همــدان در 2 بخش 
عمومــى و تخصصــى برگزار شــد. صفر 
افزود:  ايرنــا  با  گفت وگو  در  صادقــى راد 
شركت كنندگان در اين آزمون، پيش از اين 
آموزش هاى اوليه ايمنى در حوزه مســافر 
و كاال را بــا موضوعــات مختلف از جمله 
اخالق حرفــه اى در كار، امداد و نجات و 
ضوابــط كلى حمل محموله هــاى ترافيكى 

فرا گرفتند.

صادقى راد ادامه داد: آشــنايى با مشخصات 
وســايل نقليه حمل بار در جاده ها، سالمت 
شــغلى راننــدگان، ضوابــط حمــل بار، 
مهارت هــاى حرفه اى، حمل مواد خطرناك 
و قوانيــن و اســناد حمل و نقــل از ديگر 

مزاياى دوره بدو خدمت رانندگان است.
وى تصريح كرد: متقاضيان شــغل رانندگى 
حرفه اى، براى دريافت كارت هوشمند بايد 
آموزش هاى تخصصى و عمومى مربوطه را 
گذرانــده و در آزمون ايــن دوره ها قبول 

شوند.
مديركل راهــدارى و حمل و نقل جاده اى 
در  شركت كنندگان  كرد:  بيان  همدان  استان 
نســبت  مى توانند  قبولى  درصورت  آزمون 
به دريافت كارت هوشــمند رانندگى اقدام 

كنند.
براساس آخرين آمار 23 هزار راننده داراى 
كارت هوشــمند در بخش كاال و مســافر 
برون شــهرى در اســتان همدان مشغول به 

هستند. فعاليت 

بلوار كربالى همدان سانحه خيز است
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10 ميليارد براى تكميل بهسازى 
روستاهاى مالير اختصاص يافت

 در ديدار هفته گذشــته با رئيس ســازمان برنامه و بودجه كه با 
حضور اســتاندار همدان انجام شــد، ده ميليارد تومان اعتبار جديد 
براى تكميل طرح بهســازى 30 روستاى شهرستان مالير اختصاص 

يافت.
نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى در ادامه سفر خدمت 
به روســتاهاى مالير در بخش جوكار اظهار داشت: اين ميزان اعتبار 
به جمع اعتبار مصوبات سفر شهريور امسال رئيس سازمان برنامه و 

بودجه به استان همدان اضافه شد.
به گزارش ايرنا؛ حجت االســالم والمسلمين احد آزاديخواه ساخت 
مجتمع آبرسانى روستايى را از ديگر ضرورت ها برشمرد و ادامه داد: 
از زمان آغاز ســاخت مجتمع هاى آبرسانى تا سال 92، از 61 مجتمع 
آبرسانى در استان همدان تنها يك مجتمع سهم شهرستان مالير بود 

كه با پيگيرى هاى انجام شده مجوز ساخت 4 مجتمع اخذ شد.
وى بهســازى روســتاها را از مطالبات مهم روستاييان عنوان كرد و 
افزود: در تالش هستيم با جذب اعتبارات اختصاص يافته و سهميه 
قير جديد، بخش عظيمى از بهسازى روستاهاى مالير تكميل شود.

وى گفــت: از اين تعداد مجتمع آبرســانى على آبــاد دمق با عنوان 
مجتمع «شهيد ســردار ســليمانى» به عنوان دومين مجتمع آبرسانى 
روســتايى مالير با 11 روستا زيرپوشــش تا پايان امسال تكميل و 

به بهره بردارى مى رسد و 3 مجتمع ديگر نيز در دستور كار است.
آزاديخواه ســاخت مجتمع ســد كالن و ينگى كنــد را در اولويت 
دانست و اظهار داشت: در ديدار با نوبخت موضوع مجتمع آبرسانى 
ينگى كند و تأمين اعتبار آن مطرح شــد و در تالش هســتيم بتوانيم 
اعتبار مورد نياز براى اين مجتمع را از محل اعتبارات ملى اخذ كنيم.
وى يادآور شــد: عالوه بر اخذ مجوز مجتمع هاى آبرسانى، مجوز تك 
روستايى براى 3 روستاى منگاوى، مهدويه و توچغاز نيز اخذ شد كه 
«حميدرضا جانباز» مديرعامل شركت مهندسى آب و فاضالب كشور 

قول مساعد براى اختصاص اعتبار منابع تك روستايى را داده است.
آزاديخواه در ديدار با اهالى روســتاهاى الفاوت، كمرى، منگاوى و 
ينگى كند در بخش جوكار، بيان كرد: در ســفرهاى پيشين مشكالتى 
همچون رفع افت ولتاژ برق، بهسازى روستايى، مقاوم سازى مسكن 
روســتايى، رفع نقاط حادثه خيز روستايى و تســهيالت اشتغالزايى 
مطرح شــد كه بسيارى از اين مشــكالت رفع و يا در تالش براى 

رفع آنها هستيم.
وى ضمن تأكيد بر ايجاد كابل خودنگهدار و جابه جايى تيرهاى برق 
در روســتاى كمرى افزود: با توجه به سردسير بودن اين روستا، در 
نامه اى به اسحاق جهانگيرى معاون اول رياست جمهورى، خواستار 
قرار گرفتن برخى روســتاهاى اين شهرســتان جزو مناطق سردسير 
شديم تا بتوانند از تعرفه هاى مناطق سردسير به ويژه در مصرف گاز 

بهره مند شوند.
رئيس مجمع نمايندگان اســتان همدان همچنين با اشــاره به ايجاد 
راه آهن همدان- مالير و قرار گرفتن بســيارى از روســتاهاى بخش 
جوكار در اين مسير، بيان كرد: مطالبات اهالى روستاى الفاوت كه در 
مسير اين طرح قرار گرفته اند را پيگيرى مى كنيم تا مشكلى در روند 

اجراى طرح و براى مردم ايجاد نشود.
آزاديخواه ينگى كند را يكى از روستاهاى با شيب جمعيتى باال نسبت 
به ميانگين كشــورى و داراى آينده اى روشــن دانست و اظهار كرد: 
اقدامات خوبى در اين روســتا انجام شــده و به تازگى صد ميليون 
تومان اعتبار براى طرح بازنگرى اين روستا درنظر گرفته شده است.

وى مشــاركت و همراهى مردم را در توســعه و عمران روســتايى 
اثرگذار و ركن مهمى در آبادانى دانست و بر حفظ و تقويت همدلى، 

همراهى و وحدت مجموعه مديران و مردم تأكيد كرد.

افزايش 6 درصدى مصرف گاز در نهاوند
 با وجود هواى نســبتا خوب زمستان امسال، ميزان مصرف گاز مشتركين در مقايسه با 

مدت مشابه سال گذشته 5 تا 6 درصد افزايش داشته است.
 رئيس شركت گاز نهاوند از افزايش 6 درصدى مصرف گاز در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشــته خبر داد و گفت: بايد به منظور جلوگيرى از قطعى و يا افت فشــار گاز نسبت به 
مصرف بهينه توجه الزم صورت گيرد. احمد ناصرى اظهار كرد: با توجه به اينكه پيش بينى 
مى شود در روزهاى آينده با كاهش دماى هوا روبه رو شويم بنابراين از شهروندان مى خواهيم 

به منظور جلوگيرى از قطعى و يا افت فشار گاز نسبت به مصرف بهينه توجه كنند.
وى درباره علل افزايش مصرف گاز گفت: برداشــت ما اين اســت كه با توجه به شرايط 

كرونايى و برخى اقدامات از جمله بازگذاشتن پنجره ها ميزان مصرف گاز در سطح شهرستان 
و استان افزايش داشته است.

ناصرى بر استفاده از وسايل گرمايشى استاندارد و متناسب با ابعاد محيط تأكيد كرد و گفت: 
در اين زمينه تنظيم دماى معتدل اتاق بر روى 17 تا 20 درجه سانتيگراد بايد مورد توجه باشد.

وى كاهش دماى منزل با پوشيدن لباس  گرم و مناسب، نصب پنجره هاى دوجداره، استفاده 
از پرده هاى ضخيم، خاموش كردن وســايل گرمايشــى اتاق هاى بدون استفاده، عايق كارى 
موتورخانه ها و اســتفاده نكردن از شــومينه به دليل بازدهى و ايمنى پايين را از ساده ترين 

راهكارهاى صرفه جويى در مصرف گاز طبيعى دانست.
ناصرى از مسئوالن ادارات خواست با توجه به شرايط موجود و سردى هوا با رعايت دماى 
رفاه ( 21-18 درجه در فضاى داخلى و بســته و دمــاى 18 درجه در راهروها و فضاهاى 

عمومى و سرپوشيده) نسبت به كاهش مصرف گاز طبيعى توجه كافى را داشته و بر ميزان 
مصرف واحدهاى زيرنظر خود نظارت الزم را اعمال كنند.

وى اظهار كرد: درحال حاضر 65 هزار و 700 مشترك گاز خانگى در نهاوند وجود دارد كه 
اگــر هر كدام يك درجه از مصرف گاز خود را كاهش دهند به طور قطع ميزان افزايش گاز 

مصرفى جبران خواهد شد.
به گزارش روابط عمومى شــركت گاز نهاوند، وى گفت: در شهرســتان نهاوند از سال 96 
گازرسانى به تمام روســتاهاى باالى 20 خانوار انجام گرفته و درحال حاضر فقط روستاى 
قلعه با جمعيت زير 20 خانوار و ابوالفتح آباد در منطقه خزل با 3 خانوار بدون لوله كشى گاز 
هستند كه درصورت جابه جايى مكان روستاى قلع از توابع بخش مركزى كار گازرسانى به 

اين روستا هم انجام خواهد شد.

 شهرستان تويسركان براساس آمار رسمى 
اداره كل ميراث فرهنگى استان همدان بيش 
از 23 درصد از توليدات صنايع دســتى اين 
اســتان را به خود اختصــاص داده اما نبود 
بازارهاى فروش و عرضه اين توليدات يكى 
از بزرگ ترين مشــكالت فعاالن اين بخش 

است.
شهرســتان تويســركان از ديربــاز صاحب 
توليدات صنايع دستى مرغوب و بازارپسند با 
تنوع و تعــدد در بخش هاى مختلف بوده و 
اكنون نيز اين روند ادامه پيدا كرده است. اما 
تحوالت اساســى در كميت و كيفيت حوزه 
معيشت هنرمندان اين بخش آنچنان كه بايد 

ديده نمى شود.
 تويسركان با برخوردارى از بيش از 4 هزار 
و 500 كارگاه توليــد صنايع مبل و منبت و 
نزديك به 8 هزار فعــال در اين بخش يكى 
از مهم ترين قطب هاى توليد مبل و منبت در 
كشور به حســاب مى آيد و عنوان شهر ملى 
منبت «گلريز» و «نشــان جغرافيايى» مبل و 

منبت را به خود اختصاص داده است.
اگرچه هم اكنون خانه صنايع دستى تويسركان 
در محل خانه تاريخى اقتدارى شاهد فعاليت 
و توليد انواع صنايع دســتى مانند ميناكارى، 
معرق كارى، ســبد بافى، تراش ســنگ هاى 
قيمتى و صنايع مبل و منبت است، اما رونق 
كافى و بايسته در چرخه مالى و اقتصادى آن 
ديده نمى شود. شايد بتوان گفت به طور كلى 
يكى از داليل نبود اقبال به خريد صنايع دستى 
در نقاط مختلف كشور، مشكالت اقتصادى 
و معيشتى در سال هاى اخير است كه قدرت 
خريد بخشــى از مردم را كاهش داده اما در 
مورد تويســركان نبود رونــق فروش گاهى 

مضاعف ديده مى شود.
فرماندار تويسركان نيز كه معتقد است كمبود 
بازار فروش موجب شده تا چرخه اقتصادى 
حاصل از فروش صنايع دســتى توليد شــده 
توســط هنرمندان تويســركانى آن گونه كه 
بايد و شايد نباشــد، گفت: بايد از گسترش 
بازارهاى فروش حتى در قالب فروشگاه هاى 
صنايع دستى و توليدات سنتى تويسركان در 

داخل شهرستان تويسركان حمايت كنيم.
سيدرســول حســينى اظهار كرد: طرح هاى 
مختلفى را براى افزايش ســطح كمى فروش 
صنايع دســتى توليد شده توســط هنرمندان 
تويسركانى بررســى كرديم كه يكى از آنها 
تويسركان  صنايع دستى  فروشگاه هاى  ايجاد 
در خــارج از شهرســتان و در مســير عبور 
مســافران و گردشگران اســت اما اين گونه 

طرح ها بايد كارشناسى و پخته شوند.
وى تأكيد كرد: اگر فروشــگاه هاى بزرگ يا 
نسبتاً بزرگ توليدات صنايع دستى تويسركان 
در سطح شهرستان افزايش قابل توجه كمى 
پيدا كنند، خودبه خود بازار فروش براى هنر 
صنعتگران تويســركانى ايجاد شده و شاهد 
اشــتغالزايى و بهبود فضاى كسب و كار در 

اين بخش خواهيم بود.
توليدكننــدگان  كــرد:  تصريــح  حســينى 
صنايع دستى تويسركان بايد به سمت دريافت 
نشــان ويژه تجارى و برندســازى حركت 
كنند تا توليدات آنان در سراســر كشور قابل 
شناســايى باشد و مشــتريان و عالقه مندان 
رغبت بيشــترى به خريد توليدات آنها نشان 

دهند.
به گزارش تسنيم، مديراداره ميراث فرهنگى 
تويســركان كمبود بازارها و نمايشــگاه هاى 
دائمى فروش را يكى از مهم ترين معضالت 
حوزه توليدات صنايع دستى تويسركان عنوان 
كرده و گفت: سعى شده تا بيشترين بهره ورى 
از خانه صنايع دســتى تويسركان كه در محل 
خانــه تاريخى دكتر اقتدارى واقع شــده را 
دسترنج  حاصل  صنايع دســتى  فروش  براى 
هنرمندان تويسركانى ايجاد كنيم و حتى پيش 
از شــيوع كرونا اين مكان را به جمعه بازار 
فروش صنايع دستى تبديل كرديم اما استقبال 

درخورى صورت نگرفت.
اسحاق تركاشــوند اظهار كرد: يكى ديگر از 

مشكالتى كه سبب 
ميزان  بــودن  پايين 

فروش در ميان توليدات 
صنايع دســتى  هنرمنــدان 

تويسركان شده اســت برخوردار نبودن اين 

توليدات از نشــان ويژه تجارى(برند) است 
كه باعث مى شــود توليدات صنايع دســتى 
تويسركانى ها همچنان ناشناخته بماند و اقبال 
عمومى بازار به ســمت و سوى آنها درخور 

شأن هنر ناب هنرمندان تويسركان نباشد.
وى تصريح كــرد: دولت همچنــان با ارائه 
تســهيالت ارزان قيمت از ايجاد و گسترش 
نمايشــگاه ها و فروشــگاه هاى دائم فروش 
صنايع مبل و منبت در شهرســتان تويسركان 

حمايت مى كند.
درحالى نبود بازار فروش يكى از مهم ترين 
و مشــكالت فعــاالن حــوزه توليــدات 
صنايع دســتى در شهرســتان تويسركان به 
حساب مى آيد كه در ســال هاى نه چندان 
از  يكــى  تويســركان  شهرســتان  دور، 
دســتباف  فرش  توليد  قطب هاى 
قابل  بخش  و  بوده  ســفال  و 
توجهــى از معيشــت مردم 
به  وابسته  شهرســتان  اين 
توليدات اين 2 بخش بوده 
امــا اكنون ايــن 2 حوزه 
اوج  روزهاى  با  اشــتغالزا 
گرفته اند  زيادى  فاصله  خود 
و به نظر مى رسد به احيا و ترميم 
حوزه  پويايى  در  نقش آفرينــى  براى 

اقتصاد شهرستان تويسركان نياز دارند.

326 واحد مسكن روستايى مالير دهه فجر 
واگذار مى شود

 همزمان با ايام دهه فجر 326 واحد مســكن روستايى با اعتبار 51 
ميليارد تومان به متقاضيان واگذار مى شــود كــه اين واحدها از هفته 

دولت امسال تا دهه فجر مقاوم سازى شده است.
مدير بنياد مسكن انقالب اسالمى مالير با عنوان اين مطلب گفت: در 
مجموع 17 هزار واحد مسكن روستايى در اين شهرستان مقاوم سازى 
شــده است كه شاخص مقاوم سازى در مالير هم اكنون به بيش از 60 

درصد رسيده است.
داود ســورى بيان كرد: درحال حاضر 21 هزار واحد مسكن روستايى 
اين شهرســتان در روستاها و شهرهاى زير 25 هزار نفر سند مالكيت 
دريافت كرده اند و از اين نظر مالير در مقاوم ســازى مسكن روستايى 

در جايگاه خوبى قرار دارد.
به گزارش ايرنا، مدير بنياد مسكن انقالب اسالمى مالير سهميه امسال 
اين شهرستان در مقاوم سازى مسكن روستايى را يك هزار و 255 فقره 
عنــوان كرد و ادامه داد: از اين تعداد تاكنون 500 فقره به بانك معرفى 

شده و 200 فقره نيز به مرحله عقد قرارداد رسيده است.
سورى تأكيد كرد: درصورت همكارى بانك هاى عامل شهرستان براى 
عقد قرارداد افراد معرفى شــده به بانك، به زودى شــاهد جذب صد 
درصدى اعتبار امسال خواهيم بود و اميدواريم اين اقدام زمينه اى براى 

جذب اعتبار مقاوم سازى مسكن روستايى براى سال آينده باشد.
وى ادامه داد: عالوه بر بهره بردارى از واحدهاى مســكن روســتايى، 
4 طرح عمرانى در قالب جدول گذارى، ديواره ســازى، ساخت پل و 
آســفالت روستايى نيز با اعتبار 4 ميليارد و 190 ميليون تومان در ايام 

دهه فجر به بهره بردارى مى رسد.
مدير بنياد مسكن انقالب اسالمى مالير گفت: براى ساخت پل سردار 
شهيد سليمانى در روستاى «گنبد» 2 ميليارد و 290 ميليون تومان هزينه 

شده كه آماده بهره بردارى است.
وى اظهــار كرد: در مجموع 55 ميليارد و 190 ميليون تومان اعتبار در 
ايام دهه فجر براى افتتاح و بهره بردارى از طرح هاى بنياد مسكن اين 

شهرستان هزينه شده است.

 كارخانه گندله سازى شركت توسعه معدنى و صنعتى 
صبانور(ســهامى عام) واقع در دهستان چهاردولى بخش 

مركزى تقرار دارد.
بازديد برخى رسانه ها از اين كارخانه به بهانه روز هواى 
پاك رقم خورد. در ايــن بازديد از روند توليد محصول 
گندله سازى، سرپرســت واحد كنترل و كيفيت كارخانه 
اظهار كرد: صادرات گندله به خارج از كشــور غيرمجاز 
بوده و درحال حاضر توليــدات ما به كارخانه هايى چون 
فوالد مباركه و فوالد آذربايجان ارســال مى شــود ضمن 
اينكه خريداران ديگرى نيز براى فروش محصول گندله 

كارخانه در برنامه قرار دارد.
به گزارش ايســنا، مجتبى محبوبى تصريح كرد: كارخانه 
گندله سازى اسدآباد تنها كارخانه گندله غرب كشور است 
و صنعت گندله ســازى از جمله صنايع با سوددهى باال 

به شمار مى رود. 
وى در ادامه با بيان اينكه ميزان نياز ســاالنه كارخانه هاى 
توليدى فوالد كشــور به گندله افــزون بر 26 ميليون تن 
است، خاطرنشان كرد: با وجود كارخانه هاى گندله سازى 
و ايجاد كارخانه هاى گندله بيشتر قطعا نياز كشور به گندله 
مرتفع خواهد شد ضمن اينكه چندين سال پيش نيز نياز 
به كنســتانتره در كشــور باال بود و با ايجاد كارخانه هاى 
كنستانتره بيشتر نياز كشور به اين امر مرتفع و در اين امر 

نيز صادرات اين محصول به ديگر كشورها فراهم شد.
محبوبــى درباره صادرات گندله گفت: براى اين امر بايد 
تصميمات كالن مديريتى گرفته شود زيرا فعال صادرات 
گندله به خارج از كشور به علت نياز كشور ممنوع است. 
وى همچنين با اشاره به بحث كرونا يادآور شد: كارخانه 
گندله و كنســتانتره صبانور اسدآباد از نظر كنترل اين امر 

در بحث پايش ها از جمله واحدهاى تاپ استان به شمار 
مى رود و در راســتاى ورود همكاران به محل كار خود 
پيش از ورود تب ســنجى الزم انجام شــده و ماسك و 
الكل و مــواد ضدعفونى كننده به آنها تحويل مى شــود 
ضمن اينكه درصورت مشــاهده هرگونه مورد مشكوك 
به اين افراد مرخصى 15 روزه مى دهند عالوه بر اين موارد 
آزمايش هــاى دوره اى از افراد حتمــا انجام مى گيرد كه 
تاكنون خوشبختانه از اين نظر با مشكلى مواجه نبوده ايم 
و در اين رابطه از همكاران HSE كارخانه الزم اســت 

قدردانى كنيم. 
محبوبى در رابطه با طرح توســعه كارخانه گندله غرب 
كشــور نيز اعالم كرد: براى طرح توسعه كارخانه بايد از 

سال 1400 به بعد برنامه ريزى شود. 
سرپرست بهره بردارى كارخانه گندله سازى نيز در جمع 
خبرنگاران، اظهــار كرد: عمليات اجرايى ســاخت اين 
كارخانه صنعتى در شــهريور سال 63 آغاز و طى 36 ماه 
اين پــروژه تكميل و با صرف هزينــه اى افزون بر 150

ميليارد تومان در بهمن 1397 افتتاح شده و به بهره بردارى 
رسيده است.

قدرت ا... فرهادنيا ظرفيت اسمى ساليانه اين طرح را 550
هزار تن برشــمرد و افزود: درحال حاضر اين كارخانه با 
اشــتغال 200 نفر به صورت مســتقيم در 3 شيفت كارى 
با تمام ظرفيــت درحال فعاليت بوده و روزانه به صورت 
ميانگين بيش از صد ماشين سنگين از اين واحد بارگيرى 

محصول گندله دارند.
وى مساحت اين واحد را 25 هكتار عنوان كرد و يادآور 
شد: از نظر زيست محيطى با توجه به اينكه اين كارخانه 
صنعتى در منطقه ســبز و كشــاورزى قرار دارد، موارد 

زيســت محيطى كامال رعايت مى شود و گندله سازى به 
صورتى اســت كه در زمان توليد هر چه ضايعات توليد 
شود، مجدد شارژ و به سيستم توليد بازمى گردد و در اين 
رابطــه دور ريز و باطله نــدارد ضمن اينكه عالوه بر اين 
موارد در راســتاى حفظ محيط زيســت 8 هكتار فضاى 

سبز ايجاد كرده ايم. 
فرهادنيا با بيان اينكه معدن گاللى واقع در 20 كيلومترى 
و معدن باباعلى واقع در 15 كيلومترى كارخانه از معادن 
تأمين مواد اين كارخانه به شــمار مــى رود، تصريح كرد: 
ســنگ آهن موجود معادن پس از مرحله كنســتانتره كه 
در جوار گندله ســازى قرار دارد، براى تبديل به گندله به 

كارخانه صنعتى گندله سازى انتقال داده مى شود.
وى با اشــاره به اينكه در اين كارخانه روزانه 2 هزار تن 
گندله توليد مى شــود و اين امر نقش بســزايى در رونق 
اقتصاد و اشتغال شهرستان اسدآباد دارد، خاطرنشان كرد: 
اين واحد صنعتى در مجاورت كارخانه كنستانتره سنگ 
آهن ســاخته شده و از محصول اين واحد صنعتى تغذيه 

مى كند. 
فرهادنيا اظهار كرد: كنســتانتره سنگ آهن براى استفاده 
در صنايــع توليد آهن آلياژى بايد به گندله تبديل شــود 
و از اين رو ســاخت چنين كارخانــه اى از نظر اقتصادى 

به صرفه است. 
وى با بيان اينكه كارخانه گندله ســازى اســدآباد يكى از 
گندله ســازى كشور به شمار  كارخانه هاى  باكيفيت ترين 
مى رود، تصريح كرد: صادرات گندله ســازى به خارج از 
كشــور ممنوع بوده و درحال حاضــر گندله توليدى اين 
كارخانه بــه كارخانه هايى چون فوالد آذربايجان و فوالد 

مباركه ارسال مى شود.

صنايع دستى تويسركان
 از نبود بازار فروش رنج مى برد

گردوغبار گندله سازى غرب كاهش يافت
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آزمون دوباره براى مردودى ها 
و جاماندگان نهضت سوادآموزى 

 آزمونى براى 6 هزار آموزشيار مردودى و جامانده برگزار خواهد 
شــد. كميته اى نيز وضعيت افراد شــاغل پس از ســال 91 را مورد 

ارزيابى قرار خواهد داد.
به گــزارش ايلنا، گروهى از پذيرفته نشــدگان آزمون اســتخدامى 
آموزشياران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزى با حضور مقابل 
ســاختمان مجلس براى چندمين بار خواســتار رسيدگى به وضعيت 

شغلى خود شدند.
حدود 6 هزار نفر از پذيرفته نشدگان كه پس از ده تا 15 سال فعاليت 
شــغلى در نقاط محروم كشور آموزشــيار و آموزش دهنده نهضت 
سوادآموزى بودند، پس از پذيرش نشدن در آزمون استخدامى بيستم 
تيرماه شغلشان را از دست داده  اند. اين در شرايطى است كه سازمان 
آموزش و پرورش به عنــوان متولى نهضتى ها مالك ادامه فعاليت را 

قبولى در آزمون اعالم كرده است.
ســخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى 
درباره تجمع اعتراضى پذيرفته نشدگان آزمون استخدامى آموزشياران 
نهضت سوادآموزى مقابل مجلس، گفت: اين گروه چندين بار مقابل 
مجلس تجمع كرده اند. پرسشى كه در اين شرايط مطرح مى شود اين 

است كه مطالبات اين گروه چيست؟ 
حجت االســالم احمدحسين فالحى ادامه داد: برخى از آموزشيارانى 
كه مربوط به پيش از ســال 91 هستند، تعيين تكليف شده اند. آزمون 
اســتخدامى برگزار شــده و 6 هزار نفر در آزمون استخدامى مردود 
شــده اند. تعداد مردودى ها بيش از 6 هزار نفر بود اما با ارفاق، تعداد 

آنها به 6 هزار نفر رسيد.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى، توضيح 
داد: وزارت آموزش و پرورش اقداماتى انجام مى دهد، سپس تقصير 
را بر گردن مجلس مى اندازد. در اين شرايط، مجلس بايد پاسخگوى 
مطالبات و پرســش هاى مردمى باشد. آيا اين طرح از سوى مجلس 
ارائه شــده كه اكنون بايد پاسخگوى مطالبات باشد؟ همه مشكالت 
به اين دليل شــكل مى گيرد كه ابتــدا درباره موضوعى تصميم گيرى 

مى كنند، سپس از مجلس قانون مى خواهند.

استخراج بيت كوين در خاموشى هاى اخير 
موضوعيت ندارد

 عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى تأكيد 
كرد كه كشور از نظر ظرفيت نيروگاهى در توليد برق مشكلى نداشته 
بلكه مشــكل افزايش مصرف گاز در بخش خانگى و تأمين سوخت 

براى نيروگاه هاى توليد برق است.
هادى بيگى نژاد در گفت وگو با ايســنا، درباره داليل خاموشــى هاى 
اخير در ســطح كشور، بيان كرد: در بحث قطع برق در سطح كشور 
چندين نكته وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد. بخش اعظمى 
از گازى كه در كشور توليد مى شود به بخش خانگى تعلق مى گيرد. 
مقــدارى از آن نيز در صنايعى نظير فوالد و پتروشــيمى ها مصرف 
مى شــود و بخشى ديگر نيز براى توليد برق به نيروگاه ها تخصيص 

مى يابد.
وى ادامــه داد: با توجه به اينكه در ســالجارى مصرف گاز خانگى 
افزايش يافته است، نيروگاه ها مجبور به استفاده از مازوت يا گازوئيل 
براى ســوخت خود شدند، اما از آنجا كه آلودگى مازوت و گازوئيل 
چندين برابر است جلوى استفاده از آن نيز در نيروگاه ها براى توليد 
برق گرفته شــد، در نتيجه ميزان توليد برق در كشور كاهش يافته و 

ما با خاموشى در برخى نقاط مواجه شديم.
نماينده مردم مالير در مجلس تصريح كرد: حال پرســش اين است 
كه آيا ما ظرفيــت نيروگاهى توليد برق به انــدازه كافى داريم؟ كه 
پاســخ آن مثبت اســت و ما در روز توان توليــد 58 هزار مگاوات 
برق را در كشــور داريم. كما اينكه در ايام تابستان و در اوج مصرف 
اين ميزان برق در كشــور توليد مى شود. در فصل زمستان حدود 40 
هــزار مگاوات برق براى مصرف نياز داريم و اكنون از تمام ظرفيت 
نيروگاهى خود نيز استفاده نمى كنيم. از نظر نيروگاهى در توليد برق 
مشكلى نداريم بلكه مشكل ما افزايش مصرف گاز در بخش خانگى 

و تأمين گاز براى نيروگاه ها است.
اين عضو كميسيون انرژى مجلس در ادامه تأكيد كرد: بنابراين اينكه 
امروز بحث استخراج بيت كوين مطرح شده و عده اى قطعى برق را 
به اين موضوع ارتباط مى دهند، غيرتخصصى اســت. زيرا ما از نظر 
ظرفيت نيروگاهى براى توليد برق مشــكلى نداريم و حتى امروز از 
تمام ظرفيت كشور استفاده نمى شود. پس مسأله بيت كوين در قطعى 

برق موضوعيتى ندارد.

خود را موظف به دفاع از حقوق زنان مى دانيم
 رئيــس قوه قضاييه با بيان اينكه ما خود را در دســتگاه قضايى موظف به 
دفاع از حقوق زنان مى دانيم، تأكيد كرد كه اقداماتى از جنس تهيه اليحه تأمين 
امنيت و ارتقاى كرامت بانوان در سال گذشته با همين رويكرد تهيه و به دولت 

ارسال شد.
به گزارش مركز رســانه قوه قضاييه، آيت ا... ابراهيم رئيسى در جلسه شوراى 
عالى قوه قضاييه، اظهار داشت: روايت انگليسى با كمك دالرهاى آمريكايى از 
ســيره اهل بيت در قاب توهم هاليوودى، تفرقه آفرين است؛ نه نگاه افراطى كه 
زن را گوشه نشين در خانه مى داند، نه نگاه تفريطى غربى كه زن را در حد يك 

كاال مى شناسد، هيچ كدام را قبول نداريم.
وى در ادامه افزود: بانوان ايرانى دوشادوش مردان، در عرصه هاى مختلفى مانند 

دفاع مقدس و دوران كرونا، نقش ويژه اى داشته اند.

با تذكر مشكالت كشور حل نمى شود
 با اخطار به رئيس جمهورى و اعضاى كابينه دولت، مشكالت كشور قابل حل 

نيست، بايد هفته اى را جهت حل مشكالت معيشتى كشور اختصاص دهيم.
به گزارش ايرنا، نماينده مردم ســراوان روزگذشته در نطق ميان دستور خود با 
بيان اينكه عمده مشكالت كشور در حوزه معيشت است خطاب به نمايندگان 
مجلس گفت: 60 جلســه از جلسات مجلس مى گذرد هميشه اخطار به رئيس 
جمهور و اعضاى كابينه دولت بوده است. آيا با اخطار به دولت مشكالت كشور 
حل شده است؟ گرانى و كاهش ارز ملى دولت روزافزون است براى حل اين 

معضل وظيفه مجلس چيست؟
ملــك فاضلى افزود: گفتار بى اثر كه محصولش جز نااميدى نيســت نمى تواند 
حالل مشكالت كشــور باشد و يك روز غفلت مجلس و دولت از امور ملت 

فاجعه اى جبران ناپذير است.

يارانه نقدى سال 1400 در 2 سقف 
پرداخت مى شود

 سخنگوى كمسيون تلفيق اليحه بودجه 1400 گفت كه براساس مصوبه اين 
كميسيون يارانه نقدى اين كميسيون در 2 سقف پرداخت خواهد شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رحيم زارع در نشست خبرى روزگذشته 
در تشريح آخرين مصوبات كميسيون تلفيق گفت: بر اين اساس منابع يارانه ها 
به صورت يكجا 436 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد كه 14/5 درصد سهم 
نفــت را از آن جدا خواهيم كرد. همچنين يارانه نقدى در 2 ســقف پرداخت 
خواهد شد، 58 ميليون نفر يك مبلغ و از 58 ميليون نفر تا 80 ميليون نفر مبلغ 

كمترى يارانه دريافت مى كنند.
بــه گفتــه وى، يارانــه توليــد در ســال 1400 بــراى نخســتين بــار پرداخــت 

خواهــد شــد.

آگهى ارزيابى كيفى (نوبت اول)

روابط عمومى شركت گاز استان همدان 

شرح مختصر كار:
ــارد و  ــت ميلي ــروژه 8/450/000/000 (هش ــه پ ــرآورد اولي ــغ ب ا- مبل

ــد. ــال مى باش ــون) ري ــاه ميلي ــد و پنج چهارص
ــد و  ــه 422/500/000 (چهارص ــركت در مناقص ــن ش ــغ تضمي 2- مبل

ــد. ــال مى باش ــزار) ري ــون و پانصده ــت و دو ميلي بيس
3- مدت اجراى پروژه 270 روز مى باشد.

4- متقاضيــان بايــد عضــو ســامانه تــداركات الكترونيكــى دولــت بــه 
آدرس www.setadiran.ir باشــند.

5- متقاضيــان بايــد داراى حداقــل رتبــه 5 تأسيســات و تجهيــزات 
باشــند.

6- حدنصــاب تعــداد مناقصه گــران جهــت برگــزارى مناقصــه 
مى باشــد. مناقصه گــر  ســه  حداقــل 

7- حداقل امتياز ارزيابى كيفى مناقصه گران 65 مى باشد.
متقاضيــان شــركت در مناقصــه بــه مــدت 4 روز از تاريــخ درج آگهــى 
مهلــت دارنــد نســبت بــه دريافــت اســناد ارزيابــى كيفــى به ســايت 
 www.setadiran.ir ســامانه تداركاتــى الكترونيكــى دولــت بــه آدرس

ــه نمايند. مراجع
تاريــخ بارگــذارى اســناد ارزيابــى كيفــى حداكثــر تــا ســاعت 13 روز 

يكشــنبه 1399/11/15 از طريــق ســامانه ســتاد خواهــد بــود.
تلفن: 4-38260571، 8-38261075 دورنويس: 081-38256207

www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت
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كارت دانشجويى به نام ليال احمدى، فرزند: فرهاد، به شماره 
شناسنامه: 18762 و به شماره دانشجويى: 8512252002، رشته: 
اقتصاد نظرى از دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت پرسنلى به نام آرميتا نجاتى، فرزند: محمد، به شماره 
شناسنامه: 27790 و به شماره پرسنلى: 33502378 از اداره 
آموزش و پرورش ناحيه يك همدان مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

آگهـي مناقصه (نوبت اول)

محمد حسين پور - شهردار نهاوند 

* شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.
* پيمانكاران مي بايست مبلغ 400/000/000 ريال بعنوان ضمانت شركت در مناقصه را به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بنام حساب 
سپرده شهرداري نزد بانك ملي واريز وفيش واريزي را درسامانه بصورت فايل پي دي اف درج نمايند همچنين متقاضيان ميتوانند بجاي وجه نقد ازضمانتنامه 
بانكي ويا اسناد خزانه كه اعتبار آن ازتاريخ ارائه حداقل سه ماه باشد استفاده نمايندوفيش واريزي وياضمانتنامه رادرداخل پاكت الف قرارداده وتحويل 

دبيرخانه شهرداري نمايند
 به پيشنهادهاي مخدوش،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

* كليه كسورات شامل بيمه،ماليات و ... بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
صرفاً اسناد پاكتهاي (ب) و (ج) داراي امضاي الكترونيكي مورد پذير است، در جلسه بازگشايي پاكتهاي (ب) و (ج)، اسناد فيزيكي (كاغذي) و اسناد فاقد 

امضاي الكترونيكي (داراي مهر گرم) به هيچ وجه مورد پذيرش نيست.
* كليه هزينه هاي مربوط به چاپ آگهي در روزنامه و كليه هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

* متقاضيان مي بايست ازمورخ 99/10/30 لغايت 99/11/08 در سامانه ثبت نام واسنادرادريافت نمايندوتا پايان وقت اداري مورخ 99/11/20 درسامانه ستاد 
بصورت فايل پي دي اف اسناد را بارگذاري نمايند.

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

قرارداد از (منابع داخلي و منابع استاني) در اين شهرداري دو كار مجاز مي باشد در غير اينصورت بعنوان برنده مناقصه اعالم نمي گردد.
* كميسيون عالي معامالت روز دوشنبه مورخ 99/11/21 ساعت 11صبح در محل شهرداري تشكيل و چنانچه در صورتي كه حداقل سه پيشنهاد دهنده وجود 

داشته باشد كميسيون برگزار مي گردد.
پيمانكاران ميبايست اسنادمناقصه ورزومه شركت وگواهي صالحيت رادرسامانه ستاد به صورت فايل پي دي اف بارگذاري نمايند.

* سقف پروژه تا 25٪ كاهش و يا افزايش خواهد داشت.
* پيمانكاران مي بايست فرم پيشنهاد قيمت را در سامانه ستاد به صورت فايل پي دي اف بار گذاري نمايند./غ 

آگهي چاپ نوبت اول: 99/10/30
آگهي چاپ نوبت دوم: 99/11/08    

(م الف 888)

 شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و رعايت قوانين و مقررات مالي در نظر دارد پروژه اصالح رفيوژ بلوار استقالل كه شامل:
تخريب كف پوش هاي قديمي،اجراي جدول سنگي و كف پوش سنگي را از طريق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir  به پيمانكاران واجد صالحيت 

و گريد دار حداقل 5 ابنيه و مورد تآييد سازمان برنامه و بودجه و با شرايط ذيل واگذار نمايد:

مبلغ سپرده شركت گريدمبلغ برآورد قيمت پايهشرحرديف
درمناقصه(ريال)

توضيجات

پروژه اصالح رفيوژ بلوار استقالل كه شامل:1
تخريب كف پوش هاي قديمي،اجراي جدول 

سنگي و كف پوش سنگيمطابق فهرست 
بهاابنيه وشبكه توزيع آب سال99 بدون تعديل

متقاضيان مى بايست جهت 400/000/000 ريالحداقل 5 ابنيه7/888/096/026 ريال
شركت درمناقصه ازطريق 
سايت ستاد شركت نمايند.

 نظر شــما درباره طرح قانون انتخابات 
رياســت جمهــورى مجلــس يازدهم كه 
همچنان برخى از مواد آن توسط نمايندگان 
مجلس درحال بررســى است، چيست؟ آيا 
اين طــرح درصورت تصويــب نهايى در 
مجلس و گرفتن تأييد از شــوراى نگهبان، 
به گفتــه برخى از كارشناســان و اعضاى 
اصالح طلب، موجب به حاشــيه راندن و يا 

حذف اصالحات خواهد شد؟

بــه نظر من اين طرح تنها يك پايــه دارد و تنها بر 
مبناى يك طيف خاصى بنا شــده اســت؛ اما اينكه 
اين طــرح به قانون تبديل مى شــود، به شــوراى 
نگهبان مرتبط مى شــود كه فعًال نمى توان در مورد 
آن اظهارنظر كرد و بايد منتظر تصميم اين شورا بود. 
با اين حال بايد گفت كه شوراى نگهبان بايد درباره 
طرح مذكــور تصميم بهينــه اى اتخاذ كنــد، زيرا 
درصورت نگرفتن تصميم صحيح، همانند انتخابات 
سال 98 شاهد مشــاركت پايين مردم در انتخابات 

خواهيم بود. حضور نداشتن يكى 
از طيف هاى اصلى در انتخابات، 
به نفع مردم و آينده كشور نخواهد 

بود. 
 درصورت تصويب نهايى 
اين طرح در مجلس و تأييد 
آن به دست شورا و به گفته 
رفتن  حاشــيه  به  خودتان 
اصالحــات و حضور نيافتن 
طيف  اين  اصلى  گزينه هاى 
در انتخابات، آيا كشــور را 
بودن  تك حزبى  ســمت  به 

خواهد برد؟ آيا مشكالتى كه براى سياست 
داخلى كشــور با تك حزبى شدن در دوره 

پهلوى دوم پيش آمده، تكرار خواهد شد؟
محمدرضا شــاه فكر مى كرد كه با تك حزبى كردن 
كشــور مى تواند به اهدافى كه در ذهن دارد برسد 
كه البته در اين راه شكســت خــورد. حال در قرن 
بيست ويكم و در عصر حاضر كه بيشتر مردم كشور 
ما باسواد و تحصيلكرده هستند، با تك حزبى كردن 

كشور به كجا خواهيم رسيد؟ 
اگر قرار باشد در هر دوره اى از مجلس كه به دست 
اكثريت از يك طيف مى افتد، نمايندگان يك قانون 
به نفع طيف خود وضــع كرده و نمايندگان مجلس 
دوره پس از طيف ديگر آن را رد كنند،  اين مســأله 

كشور را به عقب خواهد برد. 
پــس از 40 ســال كــه از عمر انقالب اســالمى 
مى گــذرد مجلس يازدهم آمده اين قانون را عوض 
كند. اگر قانون فعلى مشــكلى دارد بايد نمايندگان 
آن را اصالح كنند، نه اينكه ســاختار اين قانون را 

دستخوش تغيير اساسى كنند. 
به اعتقاد بنده اين مسأله به كشور لطمه خواهد زد. 

همان طور كه در همدان با نزديك 
به 500 هــزار نفــر رأى دهنده، 
نمايندگان مردم بــا آراى پايينى 
نسبت به ادوار گذشته به مجلس 

راه پيدا كردند. 
 مگر مى شود كه رئيس جمهورى 
كشــور با 25 درصد آرا انتخاب 
شود؛ به اعتقاد من رئيس جمهورى 
كــه با اين درصد انتخاب شــود 

كارايى الزم را نخواهد داشت. 
 آيــا اصالحــات با اين 
در  پيروزى  شانس  شرايط 

انتخابات سال آينده را دارد؟
بــه اعتقاد بنده با وجود همه اين فشــار هايى كه بر 
اصالحات وارد شده اســت، اگر انتخابات درست 
انجام شــود باز هم اصالحات پيــروز خواهد بود. 
انتخابات بايد منصفانه  باشد. درحال حاضر در استان 
همدان 15-16 حزب اصالح طلب وجود دارد و اين 
درحالى است كه در اســتان تنها 7 حزب اصولگرا 

وجود دارد. 
 برنامه احزاب اصالحات براى انتخابات 

سال آينده چه خواهد بود؟
بزرگان اصالحــات در ايران درحــال برنامه ريزى 
هستند كه بتوانند طيف جديدى را به وجود بياورند. 
با اين حال توافق بر ســر گزينه اصلى و كانديدا هاى 
كه معرفى خواهند شــد و اين به نظرات و توافقات 
ميــان احزاب بســتگى خواهد داشــت. به طبع هر 
گزينه اى كه مورد توافق بزرگان اصالحات در تهران 

قرار بگيريد، مورد حمايت ما نيز خواهد بود. 
 به نظر شما احزاب اصالحات براى توافق 
بر ســر يك گزينه، بهتر است به سمت چه 
گزينه اى بروند، گزينه هاى ائتالفى همچون 

على الريجانى، اصالح طلبان اصيلى همچون 
محسن هاشمى و حسن خمينى، اقتصاد انى 
همچون عبدالناصر همتــى و يا گزينه هاى 

ديگر؟
ما بايــد به فكر انتخاب گزينه اى باشــيم كه هدف 
و تالشــش براى رفــع و رجوع مشــكالت مردم 
كشــور باشــد. رئيس جمهورى كه بــه فكر منافع 
حزبى خودش باشــد به درد مردم نمى خورد، حال 
مى خواهد اصالح طلب باشــد يا اصلوگرا. به عنوان 
مثال همين رئيــس جمهور آمريكا دونالد ترامپ را 
مى بينيم كه براى منافــع خود و تك رأيى هاى خود 
آمريكا را وارد بحران كرده است. كسى كه با افكار و 
رفتار خود كشور را وارد دوگانگى كند به درد هيچ 

كشورى نخواهد خورد. 
رئيس جمهور بايد از تمامى مســائل ســر رشته 
داشته باشــد. يك رئيس جمهور اگر تنها سياسى 
باشد در مســائل اقتصادى به مشكل مى خورد و 
بالعكس آن؛ ما بايد دنبال كسى باشيم كه كاركشته 
و كاردان باشــد، به طــور مثال آقــاى الريجانى 
چندين دوره رئيس مجلس شــوراى اســالمى و 

ساير مناصب بوده است. 
گمانه زنى هايــى از حضور پررنگ تــر نظامى  ها در 
انتخابات آينده در ميان است. اين درحالى است كه 
امام خمينى(ره) به صراحت در سخنان خود حضور 
رئيس جمهور نظامــى را رد كرده اند. رئيس جمهور 
نظامى آيا از ديد فرماندهى به كشور نگاه خواهد كرد 
و يا ديد اقتصاد، سياســى و ... ! رئيس جمهور يك 
كشور بايد تمامى جوانب را درنظر بگيرد. اكنون در 
ميدان جنگ نيستيم كه يك نظامى روى كار بيايد و 
فكر كند كه كشــور ميدان جنگ است. ميدان جنگ 
با كار اقتصادى- سياسى و روابط بين الملل متفاوت 

است. 

آگهي حصر وراثت
خانم فاطمه شهبازى داراى شماره شناسنامه 642 به شرح دادخواست به كالسه 111/9900551ح 
از اين حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على ا... 
مرادى به شــماره شناسنامه 535 در تاريخ 1399/08/21 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به:1-فاطمه شهبازى به شماره شناسنامه 642 با 
كدملى 4031269889 صادره از حوزه 3 كبودراهنگ همســر متوفى. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواســت مزبــور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (388)
قاضى حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف گل تپه 

كاركنان شوراهاى 
حل اختـالف 
استخدام مى شوند

 نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى مركز حل 
اختالف را مكلف كردند كه ظرف مدت 3 ســال 

همه كاركنان تمام وقت شوراهاى حل اختالف را 
استخدام كنند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 
در جلســه علنى روزگذشــته مجلس و در جريان 
بررسى اليحه شوراهاى حل اختالف ماده 5 مكرر 

اين اليحه را تصويب كردند.
بر اين اســاس، مركز حل اختالف مكلف اســت 
ظــرف مدت 3 ســال همه كاركنــان تمام وقت 

شــوراى حــل اختالف(اعــم از اعضا و ســاير 
كاركنان) را كه واجد شــرايط استخدام هستند و 
تا پيش از 29 اسفند 98 در شورا اشتغال داشته اند 
با اولويت ســابقه اشتغال بيشتر، به صورت پيمانى 
يــا قرارداد كار معين از طريــق آزمون داخلى، به 

استخدام مركز درآورد.
تبصره1: سوابق اشــتغال در شورا به حداكثر سن 

قانونى اضافه مى شود.

تأمين بودجه مورد نياز براى اســتخدام  تبصره2:
اشــخاص موضوع اين ماده، در ســقف اعتبارات 

مصوب مركز خواهد بود.
تبصره3: دولت مكلف اســت شناســه استخدام 
اشــخاص موضوع اين ماده را در اختيار مركز قرار 

دهد.
در جريان بررسى اين ماده تعدادى از نمايندگان در 
اخطارهاى جداگانه اى تأكيد كردند كه اين ماده بار 

مالى دارد و ممكن است شوراى نگهبان ايراداتى را 
به آن وارد كند.

محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شــوراى اسالمى 
ايــن اخطارها را به رأى گذاشــت تــا درصورت 
موافقت مجلــس اين ماده به كميســيون حقوقى 
ارجاع شود اما نمايندگان موافقت نكردند بنابراين 
اصل ماده به رأى مجلس شــوراى اسالمى گذاشته 

شد و به تصويب رسيد.

دبير اعتماد ملى:

رئيس جمهور 25 درصدى
 كارايى الزم را نخواهد داشت

■ نمى شود كه هر مجلسى بيايد قانونى به نفع خود وضع كند
■ طرح اصالح قانون انتخابات مجلس بر مبناى يك طيف بنا شده است
■ ميدان جنگ با كار سياسى- اقتصادى و روابط بين الملل متفاوت است

محمد ترابى »

 انتخابات رياســت جمهورى همواره اصلى ترين رقابت انتخاباتى ميان احزاب در بيشتر كشور ها 
بوده است و اين امر موجب مى شود كه در سال پايانى دولت ها كه منتهى به انتخابات است، فعاليت 

و رقابت احزاب با يكديگر بيشتر و حساس تر شود. 
انتخابات خردادماه سال آينده كشورمان نيز از اين جريان مستثنا نيست، اما برخى از مسائل پيش آمده 
سبب شده كه رقابت ميان احزاب در كشور با ادوار گذشته تفاوت هايى داشته باشد. يكى از مهم ترين 
مســائل به انتخابات اســفندماه 98 مربوط مى شــود. ردصالحيت هاى دامنه دار از گزينه هاى حزب 
اصالح طلب و تصاحب قاطعانه مجلس شوراى اسالمى توسط اصولگرايان، برخى از اصالح طلبان را 
براى رقابت در انتخابات ســال آينده نااميد كرده است. اين درحالى است كه نمايندگان اصولگراى 
مجلس يازدهم درحال تصويب طرحى هســتند كه درصورت تأييد آن توسط شوراى نگهبان، عمًال 

اين طرح به حذف كانديدا هاى اصالح طلب براى انتخابات 1400 مى انجامد. 
در اين ميان پيش بينى  كانديدا هاى احتمالى كه بتوانند تأييد صالحيت شــوراى نگهبان را داشته باشند، 
براى انتخابات 28 خردادماه ســال آينده كمى دشوار شده است، از اين رو قصد داريم كه در رو ز هاى 
پيش رو با احزاب در استان گفت وگو كرده و نظر  آنها را درباره انتخابات و گزينه هاى احتمالى احزاب 

متبوعشان جويا شويم. 
*اعتماد ملى:

پايان هفته گذشته بود كه خبرى مبنى بر استعفاى مهدى كروبى از دبيركلى حزب اعتماد ملى منتشر شد. 
مهران فرجى مسئول روابط عمومى حزب اعتماد ملى جمعه گذشته خبر داد كه اكثريت اعضاى شوراى 
مركزى به اســتعفاى كروبى رأى نداده و پذيرفته نشــد. البته كروبى در سال 95 و 97 نيز كناره گيرى 
كرده بود كه پذيرفته نشــد؛ با اين حال برخى استعفاى وى را در جهت ادامه استعفا ى اعضاى احزاب 
اصالح طلب در يك سال گذشته و پس از انتخابات مجلس يازدهم قلمداد مى كنند. اين درحالى است 
كه چندى پيش كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور صالحيت مهدى كروبى براى اين سمت را رد 

كرده برخى ديگر استعفاى وى را در اين راستا مى دانند. 
كناره گيرى كروبى دليلى شــد تا گفت وگو هاى خود را بــا احزاب از حزب اعتماد ملى آغاز كنيم. از 

اين رو با مسعود حسامى دبير حزب اعتماد ملى همدان گفت وگو كرديم كه در ادامه مى خوانيد:

رنا
س: اي

عك
/
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خبـر

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

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

برابر رأي شماره 99/987 مورخ 1399/08/21 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى اله محمد خلوصى صدق 
فرزند محمدعلى به شماره شناسنامه 426 صادره از در ششدانگ يك باب ساختمان 
به مساحت 97/17 مترمربع در قسمتى از پالك 1138 اصلي واقع در اسدآباد- خ 15 
خرداد- كوچه تراب نظرى خريداري با واسطه از مالك رسمي آقاى محمد سهرابى 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 395)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/30

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

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

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

برابر رأي شماره 99/1183 مورخ 99/09/26 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقــاى صابر بلون فرزند 
محمدحسين به شماره شناسنامه 4000024711 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك 
باب مغازه به مســاحت 31/69 مترمربع در قسمتى از پالك 2 فرعى از 1130 اصلي 
واقع در اسدآباد- بلوار 22 بهمن- باالتر از مسجد ابوالفضل خريداري از مالك رسمي 
آقاى صفدر محمودى محرز گرديده اســت. 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 انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 388)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/30
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى

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

برابر رأي شــماره 99/930 مورخ 99/08/14 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى نظامعلى عقيقى صابر 
فرزند عشــقلى به شماره شناسنامه 2 صادره از اســدآباد در ششدانگ يك باب 
ســاختمان به مساحت 41/92 مترمربع در قســمتى از پالك 1849 اصلي واقع در 
اسدآباد خريداري با واســطه از مالك رسمي آقاى حسن مراد بيات 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 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، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 (م الف 383)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/15
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى

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

برابر رأي شماره 99/1156 مورخ 99/09/24 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى محمد آقائى توسل 
فرزند نظام على به شماره شناسنامه 13076 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب 
گاراژ به مساحت 843/91 مترمربع در قسمتى از پالك 67 اصلي واقع در اسدآباد- 
انتهاى بلوار جانبازان خريداري از مالك رسمي آقاى خيراله عليخانى 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 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، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 382)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/30

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد
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نيش و نوش

خبر

درمان بازنشستگان تأمين اجتماعى رايگان است
 معاون درمان سازمان تأمين اجتماعى از رايگان بودن هزينه معالجه و درمان بيمه شدگان اجبارى و بازنشستگان تأمين اجتماعى و 

همچنين افراد تبعى آنها در بيمارستان ها و مراكز درمانى سازمان تأمين اجتماعى، خبر داد.
اميرعباس منوچهرى در گفت وگو با ايرنا افزود: هزينه درمان غيربيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعى براساس تعرفه هاى مصوب هيأت 

وزيران در بخش عمومى غيردولتى و همچنين قرارداد با مراكز درمانى ملكى و سازمان هاى بيمه گر دريافت مى شود.
وى افزود: اكنون مراكز درمانى اين سازمان همه امكانات و تجهيزات پزشكى براى درمان بيماران مبتال به كرونا را نيز فراهم كرده و 
درحال حاضر با توجه به كاهش شــيوع بيمارى در كشور، روند ابتال و بسترى اين بيماران در بيمارستان هاى سازمان تأمين اجتماعى 

هم كاهش يافته است.
منوچهرى گفت: نزديك به 78 درصد جانباختگان كرونا بيش از 61 سال، نزديك به 18 درصد بين 41 تا 60 سال، 3.69 درصد بين 

21 تا 40 سال و0.58 درصد نيز زير 20 سال بوده اند.

رشد 35 درصدى بودجه آموزش و پرورش استثنايى
 رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايى از رشد 35 درصدى بودجه اين سازمان در اليجه بودجه 1400 خبر داد و گفت: 170 
ميليارد تومان بودجه براى سازمان آموزش و پرورش استثنايى درنظر گرفته شده همچنين مبلغ 200 ميليارد تومان ديگر هم پيشنهاد 
شــده اســت كه اگر اين مبلغ هم محقق شود، رشد بودجه اى بيشتر از 300 درصد خواهد بود اما اگر اضافه نشود، بودجه 35 درصد 

رشد داشته است.
ســيدجواد حســينى در گفت وگو با ايرنا افزود: با بيان اينكه دانش آموزان استثنايى به حدود 105 قلم كه شامل 72 هزار وسيله مانند 
ويلچر، سمعك و عينك نيازمندند، خاطرنشان كرد: بخشى از بودجه براى خريد وسايل دانش آموزان با نيازهاى ويژه را با هزينه مردمى 

و بخشى ديگر را با بودجه دولتى تهيه كرديم.
وى افزود: با اضافه شــدن 200 ميليارد تومان به بودجه ســازمان آموزش و پرورش استثنايى كمك بسيارى به خريد اين تجهيزات 

مى شود.

احتمال افزايش وام ازدواج
 تا سقف 200 ميليون

 رئيس كميته فرهنگى و جمعيت كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 
1400 از پيشنهاداتى كه در كميسيون تلفيق براى افزايش وام ازدواج تا 

صد ميليون تومان براى هر يك از زوجين مطرح شده است.
سيداحسان قاضى زاده هاشمى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: دولت 
در اليحه بودجه همچنان وام ازدواج را به مبلغ 50 ميليون تومان براى 
هر يك از زوجين در نظر گرفته كه جمعا صد ميليون تومان مى شود. 
وامى با بازپرداخت ده ســاله و با كارمزد 4 درصد كه دولت اين حكم 

را براى سال آينده تكرار كرده است. 
وى ادامه داد: پيشنهاداتى براى افزايش وام ازدواج در كميسيون تلفيق 
مطرح شده، برخى پيشــنهاد كردند اين ميزان به صورت پلكانى زياد 
شود و حتى پيشنهادى تا 2 برابر شدن اين ميزان يعنى به ازاى هر يك 
از زوجين وام ازدواج ده ميليون تومانى مطرح است. البته بايد در اين 
باره بحث هاى كارشناسى جدى صورت گيرد كه بتوان كارآمد، مؤثر 
و اجرايى شــود. هنوز در اين باره در كميســيون تلفيق بحثى صورت 
نگرفتــه و احتماال از موضوعاتى خواهد بود كــه درباره آن بحث و 

بررسى هاى زيادى باشد. 
اين عضو كميســيون تلفيق ابراز اميدوارى كرد كه بســته پيشنهادى 
در كميســيون تلفيق به گونه اى تصويب شــود كه بتواند در راستاى 
سياست هاى تشويقى در امر ازدواج براى جوانان مفيد باشد و مشوق 

واقعى براى جوانان محسوب شود. 
قاضى زاده هاشمى همچنين درباره وام فرزندآورى جوانان، اظهار كرد: 
يكى از نكات مهم كه در كميســيون مشترك طرح جوانى جمعيت و 
تعالى خانواده مطرح شــده و دغدغه همه ما نيز اســت سياست هاى 
تشــويقى براى فرزندآورى مى باشد. ما سياست هاى تشويقى متنوعى 
براى فرزنــدآورى درنظر داريم چون با كاهش نرخ رشــد جمعيت 
مواجه هســتيم كه خطر جدى محســوب مى شود با اين وضعيت در 
آينده روزبه روز نسل جوان ما كمتر خواهد شد لذا نيازمند سياست هاى 

تشويقى در عرصه جمعيت هستيم. 
وى توضيح داد: يكى از سياســت هاى تشويقى در بودجه سال 1400
آمده كه براســاس آن كسانى كه در ســال هاى 99 و 1400 صاحب 
فرزند ســوم شوند به آنها وام مسكن 70 ميليون تومانى با بازپرداخت 
ده ساله و با كارآمد 4 درصد پرداخت مى شود. اين وام براى آن است 
كه افراد محدوديت فضاى ســكونت با تعداد فرزندان بيشــتر دارند. 
اين تســهيالت تشويقى در امر مسكن اســت تا افراد صاحب فرزند 

سوم شوند.

معاون توسعه، پيشگيرى و درمان اعتياد سازمان 
بهزيستى كشور:

همدان سومين استان كشور
 در آمار خودكشى 

 پنج استان ايالم، كرمانشاه، 
همدان، خوزســتان و لرستان 
داراى بيشترين آمار خودكشى 

در كشور هستند.
معاون توســعه، پيشگيرى و 
درمان اعتياد سازمان بهزيستى 
كشــور تأكيد كــرد: در اين 
به صورت  آموزش ها  استان ها 
گروه  هاى  توسط  محله محور 

خوديار و مؤسسه  هاى مردم نهاد به مردم اين مناطق ارائه شده است.
فاطمــه رضوان مدنــى گفــت: اطلــس خودكشــى اســتان  هاى كشــور 
شــامل آمــار، علــل و عوامــل، نرخ، ســن، جنســيت و ســاير اطالعات 

ــد، تدويــن مى شــود. ــه خودكشــى كرده ان ــدام ب افرادى كــه اق
وى افــزود: هــدف از تدوين اين اطلس، جمــع آورى اطالعات افراد 
خودكشى كرده با توجه به وضعيت بومى هر منطقه است تا متناسب با آن 

اقدام  هاى پيشگيرانه انجام شود.
به گفته رضوان مدنى، تدوين اطلس خودكشى ويژه 31 استان كشور تا 
پايان سال به اتمام مى رسد و اقدام  هاى پيشگيرانه براى مقابله و كاهش 
اين آسيب اجتماعى از سال آينده متناسب با اطلس در استان  هاى مختلف 

اجرايى خواهد شد.
به گزارش ايرنا، معاون توســعه، پيشــگيرى و درمان اعتياد ســازمان 
بهزيستى كشور گفت: متولى پيشگيرى از خودكشى وزارت بهداشت 
است و ســازمان بهزيستى وظيفه انجام اقدامات پيشگيرانه براى حفظ 

سالمت اجتماعى از اين آسيب را بر عهده دارد.
رضوان مدنــى به منظور بررســى ايجاد مركز جامع درمــان و بازتوانى 
معتادان، بازديد از مركز ترك اعتياد زنان و ديدار با معاون سياسى امنيتى 

استاندار ايالم به اين استان سفر كرد.

آفتاب اقتصادى: تجربه دوباره بهبود اقتصادى در پسابرجام
 خوبيش به اينه كه قدرت ريسكشون باالست!!
آفتاب: تشويق جوانان به ازدواج با هديه هاى كوچك

 مونده پشت پرده اين هديه ها چى باشه!!
ابتكار: مقصران حال ناخوش بورس

 اينم يه نوع كروناى بورسى ميشه البته از نوع خوش خيمش!!
اقتصاد پويا: كنترل قيمت از دست دولت خارج شده است

 پس همونه كه به هر كااليى يه صفر اضافه شده!!
امروز: زيان 50 درصدى سهامداران در بورس
 هركى خربزه ميخوره پاى لرزش ميشينه!!

ايران: گردش دوباره كرونا
 ديگه كم كم داره استارت سفرهاى نوروزيش رو ميزنه!!

همدان پيام: جاى خالى دستگاه پايش در نبود هواى پاك
 بدون شرح!!

ثروت: دست قطعه سازان با خودرو سازان در يك كاسه است
 سربزنگاه مى خوان يه دستى بزنن!!

همدان پيام: منابع طبيعى مانع سرمايه گذارى در بخش معدن است
  كال تو ايران با سرمايه گذارى مشكل دارن!!
ستاره صبح: چشم انداز اقتصاد ايران در سال 1400

 يه دفعه بگيد مى خوايد آب پاكى رو دستمون بريزيد!!
شروع: حذف قوانين دردسرساز براى سرمايه گذاران 
 باز خوبه كه راه رو براى مابقى بازتر مى كنند!!

افكار: بازگشايى مدارس منتفى است 
 اگه به غير از اين بود تعجب آور بود!!

اقتصاد برتر: كاهش قيمت دالر يا رشد بورس؟ دوراهى دولت
 بايد ديد چى تو چنته براى ادامه راه دارند!!؟
 ابرار اقتصادى: بازار در انتظار سقوط قيمت دالر

  بدون شرح!!

 يــك پژوهشــگر حوزه زنــان با بيــان اينكه 
غربالگــرى به نوعى واكســينه كردن نســل آينده 
ايران محسوب مى شود، درباره پيشنهاد «لغو اجبار 
غربالگرى دوران باردارى» اينكه غربالگرى بهانه اى 
براى ســقط جنين باشد، بحثى خام و ناپخته  است 
زيرا راه هاى متعددى بدون نياز به طى كردن مراحل 
آزمايش غربالگرى براى سقط جنين وجود دارد؛ از 
سوى ديگر هدف اصلى غربالگرى افزايش سرمايه 

اجتماعى و داشتن نسلى سالم است.
ندا حاجى وثوق در گفت وگو با ايسنا، گفت: حتى 
اگر مادرى ســختى هاى به دنيا آوردن فرزند معلول 
را بپذيرد بايد آمادگى اين تصميم را داشته باشد و 
تحت آموزش هاى خاصى قرار گيرد و غربالگرى 
به مادر اين اجازه را مى دهد كه در دوران باردارى 
از وضعيت رشد و پرورش جنين خود آگاهى يافته 
و درصــورت وجود نقص و يا معلوليت احتمالى، 

براى مواجهه با شــرايط جديد خود را آماده كند. 
مادر شــدن به خودى خود تجربه اى منحصر به فرد 
و متفاوتى اســت و اگر اين مادر شدن در شرايط 
ســخت ترى نظير به دنيا آوردن فرزند معلول اتفاق 
افتد، به طور حتم نياز است كه زن به لحاظ روحى و 

روانى آمادگى كافى را به دست آورد.
وى معتقد است كه در جامعه ما آمار افسردگى هاى 
پس از زايمان باال است و زنان درگير اين موضوع 
هســتند، بنابراين مادرى كه فرزند معلولى را به دنيا 
مى آورد بايد بار سنگين و مضاعفى را تحمل كند، 
از ايــن رو غربالگرى اين اجــازه را به او مى دهد 
ضمن اينكه بــا آگاهى كافى تصميم مى گيرد و در 
اين مسير گام برمى دارد مى تواند؛ به آگاهى و رشد 
و پــرورش فرزند معلول هم دســت يابد نه اينكه 
به طور ناگهانى با شــرايطى مواجه شود كه قدرت 

تحمل آن را ندارد.

به  پاسخگويى  توانايى  اجتماعى  نظام   
معلوالن را ندارد 

اين مشاور سياســى، اجتماعى شوراى شهر تهران 
همچنين گفت: تولد يك فرزند معلول متوجه يك 
خانواده نيست و تمام اجتماع با آن درگير مى شوند. 
نظام اجتماعى موظف به پاســخگويى در قبال اين 
افراد اســت. ما هنوز در جامعه اى زندگى مى كنيم 

كه شرايط كامل براى ارائه خدمات به افراد داراى 
معلوليت هاى ســاده و نه حتى پيچيده را نداريم. 
شــهرها به طور كامل پذيراى اين افراد نيســتند و 
حتى براى يك كار ساده بانكى فرد داراى معلوليت 
جسمى مجبور اســت از فردى كمك بگيرد زيرا 
امكانات الزم براى حضور آنــان با ويلچر به طور 

كامل وجود ندارد.
وى همچنين اين را هم گفت كه وقتى يك معلول 
جســمى نمى تواند به راحتى و مســتقال در فضاى 
شــهرى حاضر شود اين پرســش را ايجاد مى كند 
كه ما چقدر توانايى اهداى زندگى ســالم در قبال 

نيازهاى كودكان معلول را داريم؟.
ايــن فعال حوزه زنان مدعى شــد: بايــد به اين 
موضوع توجــه كنيم كه جامعه ما تــا چه ميزان 
امكان توان بخشــى به كــودكان معلول را دارد؟ 
مطابق آمار از هر ده كودك معلول تنها يك نفر به 
مدرســه مى رود، بنابراين بايد به اين نكات توجه 
كرد كه تا چه ميــزان جامعه آمادگى پذيرش اين 
فرزندان را دارد و تا چه ميزان مى توانيم شــرايط 
روحــى و روانى الزم بــراى خانواده هاى داراى 
فرزند معلــول را فراهم كنيم؟ زيرا اين خانواده ها 

مشــكالت روانى، اقتصاى و اجتماعى بســيارى 
دارند.

 لغو اجبار غربالگرى
 پيشنهادى شتابزده است

 حاجى وثوق تصريح كرد: اگر بخواهيم عوامل سقط 
جنين را شناسايى و پيشگيرى كنيم عوامل مهم ترى 
نظير آلودگى هوا، ســيگنال ها و پارازيت هاى مؤثر 
بر باردارى و... در جامعه وجود دارد كه مى توانيم 
به آنها بپردازيم. بــراى افزايش جمعيت و كاهش 
ســقط جنين راهكارهاى متعددى وجود دارد اين 
درحالى اســت كه غربالگرى به بحث سالمت يك 

فرد و خانواده معطوف مى شود.
وى در بخش ديگر ســخنان خود، درباره پيشنهاد 
«لغو اجبار غربالگرى»، معتقد است: اين پيشنهادى 
شــتابزده و عجوالنه اســت، جمعيت ايران رو به 
پيرى اســت و ما بايد دغدغه افزايش جمعيت را 
داشته باشــيم اما مى توانيم راه هاى بهترى را براى 
آن انتخاب كنيــم. در درجه اول نياز به اصالحات 
و بهبود شــرايط اقتصادى داريم تا به تبع آن بهبود 
شــرايط روحى و روانى و عاطفى افراد و افزايش 

ازدواج و جمعيت رخ دهد.

نيلوفر بهرمندنژاد »
 هفته گذشــته براى معالجــه درد دندانم 
به يكى از كلينيك هاى ســطح شهر مراجعه 
كردم، در ســالن انتظار مطب نشسته بودم كه 
ناگهان سيل عظيمى از جمعيت در اتاق مقابل 
نظــرم را به خود جلب كــرد. به تابلوى كنار 
اتاق دقت كردم و متوجه شــدم كه مربوط به 
يكى از متخصصان زيبايى است. هرلحظه بر 
تعداد مراجعه كنندگان افزوده مى شد، به چهره 
هريك  كردم  نــگاه  مراجعه كنندگان  تك تك 
عالوه بر اينكه قصد عمل جراحى بينى داشتند 
عمل هاى ديگرى را نيز در صورت خود انجام 

داده  بودند.
اگر هزينه هر جراحي بيني را به طور متوسط 
8-7 ميليــون تومان نيز درنظــر بگيريد يك 
جراح بينــي مي تواند با تنهــا 3 عمل در ماه 

درآمدي رؤيايي داشته باشد.
همين مســأله باعث شــده كه پزشــكاني با 
تخصص هاي ديگر و حتي پزشــكان عمومي 
نيز بخواهند به جرگه جراحان زيبايي بپيوندند 
امــا نكته جالب اين بود كه پزشــك مربوطه 
درصورت پذيرفته شــدن مراجعه كننده مبلغ 
ويزيــت را دريافت مى كــرد و از بين هر ده 
نفر مراجعه كننده شــايد 2 تــا 3 نفر را براى 
عمل جراحى مى پذيرفت كه اين امر ســبب 
دوچندان شدن اســترس هريك از افراد شده 
بود كه آيا جراحى زيبايى برايشــان صورت 

مى گيرد يا خير؟
در همين راســتا تصميم گرفتم با چند نفر از 
آنها گفت وگويى داشته باشم تا دليل و انگيزه 

آنها را جويا شوم.
 خانم 28 ســاله اى كه به گفتــه خودش در 
فروردين ماه قرار است مراسم عقدش برگزار 
شــود در گفت وگو با خبرنــگار همدان پيام 
مى گويــد: حدود 3 ماه گذشــته براى نوبت 

معاينه به مطب مراجعه كردم كه پس از معاينه 
و كارهاى اوليه نوبت عمل جراحى ام به سال 
آينده موكول شد، درصورتى كه من تمايل دارم 
هرچه زودتر عمل جراحــى را انجام دهم تا 
براى مراســم عقدم زيباتر شوم، اما احساس 
مى كنم با اين عمل اعتماد به نفســم نيز باالتر 

مى رود.
او در ادامه مى افزايد: بيشــترين مشــوق من 
براى عمل زيبايى دوســتانم بودند، آنها مدام 
از فرم بينى ام ايــراد مى گرفتند و مى گفتند تا 
پيش از برگزارى مراســم عمل بينى را انجام 
بده. خوشــبختانه پزشــكم با عمــل بينى ام 

و  اســت  كرده  موافقــت 
احســاس  موضوع  اين  از 

خوشايندى دارم.
مهــرى يكــى ديگــر از 
مراجعه كنندگانــى اســت 
كــه به همراه همســر و 2
آمده  مطــب  به  فرزندش 
انجام  بــراى  توجيه اش  و 
ايــن كار، حفــظ جوانى 
اســت. او مى گويد: من با 
دارم  فرزند  اينكه 2  وجود 
و چنــد ســالى از زندگى 
مشتركم مى گذرد اما هنوز 
هــم دوســت دارم جوان 
بمانم و گرايش بيشــترى 
به عمل زيبايى دارم. درباره 

عملكرد كيفيت كار اين پزشك نيز تحقيقات 
بسيارى كرده ام، بيشتر كسانى كه تجربه عمل 

با اين پزشك را داشته اند او را تأييد كرده اند.
او در ادامه بيان مى كند: واقعيت اين است در 
شــرايط امروز جامعه اگر بخواهيم جذابيت 
خود را براى اطرافيانمان حفظ كنيم بايد تنوع 
ايجاد كنيم و يكى از راه هاى رســيدن به اين 

هــدف انجــام عمل هاى 
برخى  شايد  است.  زيبايى 
خوششــان نيايــد ولــى 
واقعيت اين اســت امروزه 
به جايى رســيده ايم كه با 
وجــود پيشــرفت علم و 
گسترش عمل هاى جراحى 
خود  كمبودهاى  مى توانيم 

را جبران كنيم. 
 بيتا يكى ديگر از طرفداران 
كه  اســت  زيبايى  عمــل 
به تازگى وارد 18 ســالگى 
شده، او بر اين باور است 
كه زيبايى و زيباتر شــدن 
يك امر طبيعى اســت كه 
هر خانومــى براى اين امر 
گرايش بيشــترى دارد، مى گويد: در ســن ده 
سالگى بر اثر حادثه بينى ام از استخون شكست 
و حالــت قوز و كمى انحراف دارد كه چندان 
ملموس نيســت، از نظر پزشكان نياز به عمل 
دارد و چون من به ســن قانونى نرسيده بودم 
بايد صبر مى كردم و اكنــون آمادگى عمل را 
دارم، انسان عاشــق زيبايى است و براى زيبا 

شدنش هم تالش مى كند.
يك روانشــناس بالينــى در اين بــاره بيان 
مى كنــد: امروزه عمل هــاى جراحى زيبايى 
پرطرفدارترين  و  چالش برانگيزترين  از  يكى 
جراحى هاى دنيا شناخته شده است و ميزان 
گرايــش به اين عمــل زيبايــى در هر رده 
سنى افزايش چشــمگيرى داشته و به نوعى 
ناهنجارى هايــى را در جامعــه پديد آورده 

است.
حجــت ا... حاتمــى معتقد اســت: جراحى 
زيبايى مى تواند سرپوشى روى آشفتگى هاى 
روانــى و درونى فــرد بگــذارد و آنها را به 
شــكل موقت پنهان كند، به اين شرط كه آن 
جراحى، موفقيت آميز و بدون عارضه باشــد. 
درصورتى كه عارضه اى پيدا كند، تمام زندگى 
فرد را نابود مى كنــد و چنين فردى هرگز به 

زندگى عادى برنمى گردد.
 او در ادامــه تأثيــر رســانه هاى جمعى در 
گرايــش زنان بــه عمل هاى زيبايى اشــاره 
كرده و مى گويد: رســانه ها در دنياى امروز با 
خلق معيارهاى زيبايــى آرمانى و غيرواقعى، 
زنان (به ويژه دختران جــوان) را براى انجام 

عمل هاى زيبايى ترغيب مى كنند.

لزوم آگاهى مادر از وضعيت رشد 
جنين با غربالگرى دوران باردارى

زيبايى به شرط چاقو

عمل هاى زيبايى كه 
از نان شب واجب تر 

است 

مى تواند  زيبايــى  جراحــى 
آشفتگى هاى  روى  سرپوشى 
و  بگذارد  فرد  درونى  و  روانى 
پنهان  موقت  شكل  به  را  آنها 
كند، بــه اين شــرط كه آن 
بدون  و  موفقيت آميز  جراحى، 
درصورتى كه  باشــد.  عارضه 
عارضــه اى پيدا كنــد، تمام 
و  مى كند  نابود  را  فرد  زندگى 
زندگى  به  هرگز  فردى  چنين 

عادى برنمى گردد

ين
آنال
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اشتغال

«ميز صادرات كيف و كفش» در همدان 
راه اندازى شد

 ميز تخصصي صادرات كيف و كفش به منظور رشــد و توســعه 
صادرات غيرنفتي در همدان راه اندازي شد. 

درحال حاضــر هــزار واحد توليد كيــف و كفش چرم بــا 6 هزار 
نيروى كار در همدان مشــغول به فعاليت اســت كــه خريداران آن 
از ســاير اســتان ها و حتي از كشــورهاى مختلف از جمله عراق، 
پاكســتان، كردســتان عراق، افغانســتان و لبنان اســت. هرچند كه 
تحريم هاي سرســختانه اخير امريكا عليه ايران در حضور خارجي ها 
براي خريد محصــوالت چرمي و مصنوعات آن تأثير گذاشــته اما 
از آنجا كه نخســتين كارخانه چرم به صورت ماشــينى و صنعتى در 
ســال 1311 در راستاى تأمين چرم كشــور و با هدف صادرات به 
تمام دنيا در شــهر همدان ايجاد شــده و همدان سابقه ديرينه اي در 
اين حوزه دارد توانســته دستاوردهايي را داشــته باشد، به طوري كه 
حتي برخــي برندهاي معروف ايراني از جمله مارال چرم از همدان 
برخاســته اند و يا برخي برندها از توليدات همداني استفاده مي كنند. 
يعني محصوالت چرمي مانند انواع كيف ها در كارخانه مســتقر در 
همدان توليد شــده و با برندي ديگــر در تهران و نمايندگي هاي آن 

به فروش مي رسد.
اكنــون با توجه به توانمندي هاي همدان در حوزه چرم ميز تخصصي 
صادرات كيف و كفش نيز تشــكيل شده است. ميز صادرات صنوف 
توليدى و خدماتى در سازمان توسعه تجارت طراحى شده و هر كدام 
از اســتان ها براســاس ظرفيت و توانمندى موجود اين ميز را تشكيل 
مى دهند. به طوري كه همدان در سال هاى گذشته ميزبان ميز تخصصى 

فرش و كشمش بوده است
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان در اين باره توضيح داد: 
اين ميز در راستاى حمايت از صنوف توليدى به منظور رشد و توسعه 

صادرات غيرنفتى شكل گرفته است.
حميدرضا متين بيان كرد: همدان در زمينه توليد كيف و كفش از ديرباز 
داراى استعداد و ظرفيت خوبى است و شمار زيادى از اصناف در اين 

رشته مشغول فعاليت هستند. 
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به اينكه 
واحدهاى صنفى كوچك و متوسط استان با استفاده از چرم مصنوعى 
و چرم طبيعى توليدات خوبى دارند به ايرنا تأكيد كرد: با برندســازى 
و تبليغات فراملى مى توان براى اين محصوالت در بازارهاى خارجى 
مشــترى پيدا كرد تا ارزش افزوده و سود بيشترى براى توليدكنندگان 

داشته باشد. 
بــه گفته متين، مهم ترين هــدف از راه اندازى ميز صادرات كيف و 
كفش، گشوده شــدن چتر حمايتى دولت بر سر فعاالن اين عرصه 

است. 
وى خاطرنشــان كرد: عالوه بر كيف و كفش، محصوالت بسيارى از 
صنوف توليدى اســتان همدان قابليت صــادرات دارد و مى تواند در 

توسعه صادرات غيرنفتى كشور نقش داشته باشد.
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان از تشــكيل 
نخســتين نشســت تخصصى اين ميز خبر داد و افــزود: با حضور 
مسئوالنى از استان هاى آذربايجان شرقى، اصفهان، خراسان رضوى، قم 
و تهران به زودى در همدان مسائل و مشكالت پيش روى توليدكنندگان 

كيف و كفش را بررسى مى كنيم. 
متين يادآورى كرد: اين نشست ها به طور مستمر تا رسيدن به اهداف 

تعيين شده ادامه مى يابد. 

عيدى امسال كارگران كمتر از 3/8 ميليون تومان نيست
كدام كارگران عيدى كامل نمى گيرند؟

 مطابق قانون كار حداقل عيدى كارگران براى يك سال كار حداقل 
معادل 60 روز و حداكثر 90 روز است.

براساس قانون مربوط به نحوه تعيين عيدى و پاداش ساالنه كارگران 
شــاغل در كارگاه هاى مشــمول قانون كار مصوب سال 1370، كليه 
كارفرمايان كارگاه هاى مشمول قانون كار مكلفند به هر يك از كارگران 
خود به نسبت يك سال كار معادل 60 روز آخرين مزد،  به عنوان عيدى 
و پــاداش بپردازند و مبلغ پرداختى از اين بابت به هر يك از كارگران 
نبايد از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونى كارگران تجاوز كند.

مبناى محاسبه عيدى و پاداش ساالنه كارگران در كارگاه هايى كه طرح 
طبقه بندى مشــاغل دارند، مزد گروه و پايه يا مزد مبنا و در واحدهاى 
بــدون طرح طبقه بندى، مــزد ثابت يعنى مزد شــغل و مزاياى ثابت 

پرداختى به تبع شغل خواهد بود.
البتــه پرداخت عيدى به كارگرانى كه كمتر از يك ســال در كارگاه ها 
مشــغول به كار بوده اند نيز الزامى بوده و مبلغ عيدى پرداختى به آنان 
بايد به مأخذ 60 روز مزد و به نسبت ايام كاركرد و روزهايى كه در آن 

محل مشغول كار بودند محاسبه و پرداخت شود.
بــا وجود آنكه مصوبه مجلــس، ميزان پرداخت عيــدى كارگران را 
مشــخص كرده و 2 ماه پايه حقوق را به عنــوان حداقل و 3 ماه پايه 
حقــوق را به عنوان حداكثر ميزان عيدى دريافتى اعالم كرده اما ميزان 

عيدى كارگران بسته به مدت قرارداد و كاركرد آنها متفاوت است.
البتــه قانون دربــاره عيدى كارگران فصلى، ســاعتى و پاره وقت نيز 
مالحظاتــى دارد و ميــزان عيدى و پاداش اين گــروه از كارگران را 

مشخص كرده است.
 عيدى كارگران فصلى و كارمزدى

به موجب قانــون، مبلغ پرداختى بابت عيدى و پــاداش به كارگران 
كارگاه هاى فصلى مشــمول قانــون كار و همچنين كارگران ســاير 
كارگاه هاى مشــمول كه كمتر از يك ســال در كارگاه كار كرده اند بر 
مأخذ 60 روز و به نســبت ايام كاركرد در سال محاسبه مى شود. مزد 
مورد عمل در محاســبه وجوه عيدى و پاداش پايان سال به كارگران 
كار مزدى نيز عبارت از متوسط كارمزد دريافتى آنان بر حسب مدت 

ايام كاركرد در سال است.
 عيدى و پاداش كارگران پاره وقت

براساس ماده 39 قانون كار مزد و مزاياى كارگرانى كه به صورت نيمه 
وقت و يا كمتر از ســاعات قانونى تعيين شده به كار اشتغال دارند به 
نسبت ساعات كار انجام يافته محاسبه و پرداخت مى شود كه عيدى و 

پاداش نيز از اين قاعده كلى مستثنا نيست.
 عيدى و پاداش كارگران ساعتى

در مورد كاركنان ساعتى كه حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان 
در ماه متغير است براى محاسبه عيدى و پاداش، ميانگين حقوق 3 ماه 

آخر خدمت آنان مبناى محاسبه قرار خواهد گرفت.
 تعيين عيدى پايان ســال مشموالن قانون كار براساس حداقل 2 برابر 
و حداكثر 3 برابر مصوبه دســتمزد شوراى عالى كار است. با توجه به 
مصوبه شــوراى عالى كار، حداقل دســتمزد كارگران در سال 1399
بــا افزايش 26 درصدى به يك ميليون و 911 هزار تومان رســيد كه 
با احتســاب ماده واحده قانونى، حداقل عيــدى كارگران 3 ميليون و 
820 هزار تومان و حداكثر عيدى، 5 ميليون و 730 هزار تومان است؛ 
بنابراين عيدى امســال كارگران كمتر از 3 ميليون و 800 هزار تومان 

نخواهد بود.

رئيس سازمان مديريت استان:
75 درصد اعتبارات استان همدان در سال 99 تحقق يافت

 رئيس سازمان برنامه و بودجه استان همدان گفت: 75 درصد از اعتبارات استان همدان 
در سال 99 محقق شده است.

سيداســكندر صيدايى در گفت وگو با مهر اظهار كرد: بودجه شــامل رديف هاى مختلفى 
است و بخشى از رديف ها در اختيار مديريت استان است.

وى با بيان اينكه كل اعتبارى كه اســتان همدان در سال 99 در اختيار داشته است حدود 
124 ميليارد تومان بوده، ادامه داد: از آن ميزان حدود 75 درصد آن محقق شده است.

صيدايى با اشــاره به اينكه 27 درصد از ماليات بر ارزش افزوده اخذ شــده در كل كشور 
طبق قانون صرف توسعه ورزش همگانى و دانش آموزى مى شود، افزود: حدود 32 ميليارد 
و 200 ميليون تومان كل اعتبارى بوده اســت كه در اختيار استان همدان قرار گرفته يعنى 

حدود 31 درصد آن محقق شده است.
ــد صــرف  ــام باي ــروش نفــت و گاز خ ــارات ف ــه 3 درصــد از اعتب ــان اينك ــا بي وى ب
ــيم  ــور تقس ــوم در كل كش ــم دوس ــن رق ــه از اي ــود ك ــروم ش ــق مح ــعه مناط توس
مى شــود، افــزود: حــدود يك ســوم آن بــه اســتان هاى نفت خيــز تخصيــص داده 
ــم  ــه رق ــوده ك ــان ســهم اســتان همــدان ب ــارد توم ــار 30 ميلي ــن اعتب مى شــود و از اي
ــه اســت حــدود بيــش از 6 درصــد  ــروش نرفت ــل آنكــه نفــت ف تخصيــص آن به دلي

ــم خيلــى كمــى اســت. محقــق شــده كــه رق
وى با اشاره به اعتبارات رديف بودجه استفاده متوازن از امكانات كشور و تحقق 28 درصد 
از آن، اضافه كرد: ســاير رديف هاى بودجه نيز حدود 473 ميليارد تومان يعنى 56 درصد 

آن تحقق پيدا كرده است.
رئيس مديريت برنامه و بودجه اســتان همدان اعتبارات هزينه اى اســتان را حدود 355 

ميليارد تومان برشمرد و گفت: كه از اين رقم 75 درصد آن تحقق پيدا كرده است.
صيدايى در مورد طرح هاى ملى استانى شده خاص استان همدان اظهار كرد: در سال 99 
مجموعاً 817 ميليــارد اعتبار تخصيص يافته كه به طور ميانگين 50 درصد آن تحقق پيدا 

كرده است.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان اعالم كرد

امروز آخرين مهلت كارگران 
براى واريز آورده مسكن ملى

آگهـي منـاقصه

سازمان سيما منظر و فضاى سبز شهرداري همدان 

مبلغ تضمين (ريال)برآوردنام پيمانرديف
7/770/830/210389/000/000امور كاشت و نگهدارى فضاى سبز حاشيه معابر منطقه 11
7/118/297/059356/000/000امور كاشت و نگهدارى فضاى سبز حاشيه معابر منطقه 22
6/568/144/693329/000/000امور كاشت و نگهدارى فضاى سبز حاشيه معابر منطقه 33
6/544/688/115328/000/000امور كاشت و نگهدارى فضاى سبز حاشيه معابر منطقه 44
6/498/640/208325/000/000امور كاشت و نگهدارى فضاى سبز پارك جنگلى اكباتان5
3/647/536/009182/500/000امور كاشت و نگهدارى فضاى سبز پارك جنگلى حيدره6

به اطالع كليه شركتهاي خدماتي معتبر ميرساند، شهردارى همدان نسبت به واگذارى امور كاشت و نگهدارى فضاى سبز حاشيه معابر و پارك هاى جنگلى 
با شرايط ذيل اقدام مى نمايد:

1- مدت قرارداد در هر منطقه يكسال شمسي ميباشد.
2- متقاضيان از تاريخ نشر آگهي در مورخ 99/10/30 به مدت ده روز تا مورخ 99/11/09 تا پايان وقت ادارى فرصت دارند جهت خريد اوراق مناقصه به امور 
قراردادهاى سازمان سيما منظر و فضاى سبز شهرى مراجعه و مبلغ 2,000,000 ريال به حساب شماره 1-3477111-11-7405 بانك مهر شعبه صدف به نام 
سازمان سيما منظر و فضاى سبز واريز و رسيد آن را به امور قراردادهاى سازمان تحويل نمايند و همچنين بعد از تكميل اوراق مذكور نسبت به تحويل آن به 

دبيرخانه شهرداري مركزي واقع در خيابان بوعلي مراجعه نمايند.
3- مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه مى باشد.

4- مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه طبق جدول ذيل به عنوان سپرده به حساب شماره 0100785699009 بانك شهر شعبه مركزى بنام شهردارى مركزى و 
يا ارائه ضمانتنامه بانكي، اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي با اعتبار مدت سه ماه 

5- اوراق مناقصه به ترتيب پاكتهاى الف ، ب و ج عبارتند از الف: ضمانتنامه بانكى ب: دفترچه پيمان، شرايط شركت در مناقصه، قرارداد و ارائه اسنادي براي 
ارزيابي توان مالي جهت پيشبرد پيمان حداقل به مدت يك ماه برابر ماده 19 آييننامه اجرايي قانون برگزاري مناقصه، آگهى آخرين تغييرات، اساسنامه، 

مدارك شناسايى صاحبان مجاز امضا (كه برابر با اصل شده باشد)، رزومه كاري شركت در ساليان گذشته ج: فرم هاى پيشنهاد قيمت.
تذكر: متقاضيان بايد با قيد قبولي كليه صفحات اسناد و مدارك پيمان و مفاد آن، ذيل كليه اوراق را مهر و امضا مجاز نموده و به دبيرخانه ارائه نمايد.

6-به اين پيمان پيش پرداخت تعلق نميگيرد و شهرداري همدان در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد.
7-ارائه اصل يا تصوير برابر با اصل گواهى تأييد صالحيت از اداره كار و امور اجتماعى در زمينه فضاى سبز (با توجه به بروز ويروس  همه گير كرونا) داراى اعتبار 

در سال 99 براى شركت متقاضى الزامى مى باشد.
8-كليه هزينه هاى چاپ، تكثير و درج آگهى در روزنامهها به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

9- شركت در اين مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى همدان مى باشد.
10-اسناد مناقصه به پيمانكاران صرفا با درخواست كتبى و مهر و امضاى شركت تحويل داده مى شود.

11-ساير اطالعات و جزئيات مربوط به پيمان در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
12-در صورتى كه برندگان اول، دوم مناقصه، حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 

13-جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاى 38214925-38214926 تماس حاصل نموده و يا به سايت WWW.hamedan.ir مراجعه نمائيد.

واگذارى امور كاشت و نگهدارى حاشيه معابر مناطق چهارگانه و پارك هاى جنگلى شهردارى همدان

(م الف 1476)

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

برابر رأي شماره 139960326002000498 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كبودراهنگ 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى فضل اهللا صالحى فرزند عبداهللا به شــماره شناسنامه 1496 صادره از كبودراهنگ در يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 40152/96 مترمربع 
مفروز و مجزى شده از پالك 244 اصلي واقع در قريه طاسران خريدارى با واسطه از مالك رسمى آقاى عبداله صالحى 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 داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 338)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/30

محمدصادق بهرامى - رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

آگهـي مزايده

سازمان مديريت پسماند شهردارى همدان

مبلغ تضمين شركت در مزايدهقيمت كارشناسى ( ريال )آدرسمساحت (متر مربع)نوع كاربرىرديف

يك قطعه زمين مسكونى1
به پالك ثبتى 1/12175 مجزى از 

9683

شهرك فرهنگيان 247
بلوار بهنامجو

25/935/000/000 ريال
بيست و پنج ميليارد و نهصد و سى و 

پنج ميليون ريال

1/296/750/000 ريال
يك ميليارد و دويست و نود و شش 
ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال

بدين وسيله به اطالع مي رساند سازمان مديريت پسماند شهرداري همدان در نظر دارد بر اساس مجوز اخذ شده به شماره 99101481981 
مورخ 99/10/14، ملك ذيل را از طريق مزايده واگذار نمايد، لذا از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد جهت شركت در مزايده مذكور با شماره 

2099050308000003 به سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند.

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

3-11534169-043-3310  به نام سازمان مديريت پسماند نزد بانك انصار كد 3310 شعبه مركزى همدان.
2- متقاضيان مى بايست تا ساعت 13 مورخه 99/11/12 نسبت به تحويل اصل سپرده شركت در مزايده ( فيش واريزى، ضمانتنامه، اسناد خزانه) به دبيرخانه 

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

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

6 - تاريخ انتشار آگهى در روزنامه و سامانه ستاد: 99/10/30
7- آخرين مهلت ثبت قيمت پيشنهادى در سامانه ستاد: ساعت 19 مورخه 99/11/12

8 - تاريخ بازگشايى اسناد مزايده: مورخه 99/11/13
9 - ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج است.

(م الف 1473)

مديريت پسماند
شهردارى همدان

 كارگران و زنان سرپرست 
خانــوار شــاغل كارگرى كه 
در طرح ملى مســكن ثبت نام 
شناخته  شرايط  واجد  و  كرده 
شــده اند تا امروز 30 دى ماه 
بــراى پرداخــت آورده اوليه 

خود فرصت دارند.
رفاه  و  كار  تعــاون،  مديركل 
اجتماعى اســتان همــدان از 
پايان تمديــد مهلت ده روزه 
بــراي واريز اوليــه و تكميل 
موجودى متقاضيان طرح اقدام 
ملى مسكن خبر داد و گفت: 
200 هــزار واحد مســكونى 
براى كارگران، بازنشســتگان 
تأميــن  مســتمرى بگيران  و 

اجتماعى ســاخته مي شــود كه تسهيالت و 
اقدامات حمايتــى وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى در اين خصــوص، ويژه كارگران، 
بازنشستگان و ساير گروه هاى هدف، مشمول 
متقاضيانى خواهد شد كه پرداخت اوليه آنها 

كامل شده باشد.
به گزارش روابط عمومــى اداره كل تعاون، 
كار و رفــاه اجتماعى اســتان همدان، احمد 
توصيفيان در ادامه با اشــاره بــه اينكه آمار 
ثبت نام شــدگان در ايــن طرح بــه تفكيك 
شهرستان توســط وزارت متبوع اعالم شده 
است، گفت: تســهيالت و اقدامات حمايتى 
وزارت تعــاون، كار و رفــاه اجتماعى ويژه 

گروه هاى  ســاير  و  بازنشســتگان  كارگران، 
هدف را مشمول خواهد شد.

وي افزود: هر گروه از مشموالن واجد شرايط 
اعم از كارگران، بازنشستگان، مستمرى بگيران 
و زنان سرپرست خانوار شاغل كارگرى كه در 
طرح اقدام ملى مسكن ثبت نام و  پس از تأييد 
و احراز شرايط، آورده اوليه خود را واريز كرده 

باشند در اولويت واگذارى هستند.
توصيفيــان در ادامــه افزود: مســكن يكى از 
الزامــات اوليه در راســتاى صيانت از جامعه 
كار و تالش است و كارگر اگر داراى مسكن 
باشــد و از اين بابت دغدغه اى نداشته باشد با 
آرامش روحى و روانى بيشترى در كار و توليد 

ايفاى نقش مى كند و اين مهم اثرات اجتماعى 
و اقتصادى زيادى بر خانواده ها دارد.

به دنبال امضاى تفاهم نامه ســاخت 200 هزار 
واحد مسكونى براى كارگران و بازنشستگان 
كه دى ماه ســال گذشــته ميــان وزارت كار 
و وزارت راه و شهرســازى به امضا رســيد، 
امكان ثبت نام 4 گروه كارگران، بازنشستگان، 
مســتمرى بگيران و زنان شــاغل سرپرست 
خانوار در ســامانه جامع اقدام ملى مســكن 

فراهم شد. 
دولت در راســتاى كمك بــه جامعه هدف 
ايــن طرح اعــم از كارگرى، بازنشســتگى، 
مستمرى بگير و زنان سرپرست خانوار شاغل 

كارگــرى و دهك هاى يك تا 3
تســهيالت و كمك هايى را در 
طرح اقدام ملى مســكن درنظر 
گرفتــه تا ايــن قشــر در ادامه 
مشــكل  دچار  آورده  پرداخت  

نشوند.
كارگران و كليه مشــموالنى كه 
اقدام  طرح  ثبت نــام  فرآيند  در 
ملــى مســكن واجد شــرايط 
شناخته شــده اند تا پايان دى ماه 
مهلت دارند آورده اوليه خود را 

پرداخت كنند.
طبق اخبار وزارتخانه، به موجب 
اين طرح زمين در اختيار تعاونى 
مسكن كارگرى قرار مى گيرد و 
از زمين هاى جوار شــهرك هاى 
صنعتى كه امكان ساخت در آنها وجود دارد، 
اختصاص  استفاده مى شود. پيش بينى شده با 
كمك هــاى دولتى و حمايــت مالى وزارت 
كار، قيمت تمام شــده مسكن براى كارگران 

دست كم تا 2 درصد كاهش يابد.
با توجه بــه آنكه پيش بينى مى شــود مهلت 
تكميل موجودى و واريز آورده دوباره تمديد 
نشــود آن دســته از كارگرانى كه پيش از اين 
در طــرح مســكن ملى ثبت نام كــرده اند تا 
پايــان وقت امروز 30 دى ماه مهلت دارند به 
سامانه https://tem.mrud.ir مراجعه و 
براى پرداخت اوليه و واريز آورده 40 ميليون 

تومانى خود اقدام كنند.

شتاب دهنده تصفيه خانه 
آب سد اكباتان همدان 

بهره بردارى شد
 به منظــور تأمين كوتاه مدت بخشــى از 
آب آشــاميدنى شــهر همدان و در راستاى 
اســتفاده از ظرفيت ذخيره آب ســداكباتان، 
پنجمين شتاب دهنده تصفيه خانه آب اين سد 

بهره بردارى شد. 
مديرعامل شــركت آب و فاضالب اســتان 
همدان گفت: با پيگيرى هاى به عمل آمده پس 
از تهيه بــرآورد، برگزارى مناقصه و انتخاب 
پيمانــكار، اين شتاب دهنده(اكســيالتور) از 
محل اعتبارات آبرســانى به شهرهاى داراى 

تنش آبى، از ابتداى امســال در دســتور كار 
معاونــت بهره بــردارى و توســعه آب اين 

مجموعه قرار گرفت.
به گــزارش روابط عمومي آبفا، ســيدهادى 
حسينى بيدار افزود: براى راه اندازى و اجراى 
اين طرح، ســاخت ســازه فلــزى، اجراى 
تأسيسات مكانيكى و سازه اى شتاب دهنده در 

دستور كار قرار گرفت.
حســينى بيدار عنوان كرد: ساخت حوضچه 
تقسيم كننده بتنى ورودى، اجراى سازه فلزى 
مخروطى شكل، اجراى خطوط انتقال ورودى 
و خروجى به همراه نصب شيرآالت مربوطه، 
ســاخت حوضچه تخليه لجن، اجراى 150
متر لوله تخليه لجــن به همراه 4 فقره منهول 

آجرى و اجراى 4 هزار مترمربع رنگ آميزى 
تأسيســات فلزى با رنگ بهداشتى از ديگر 
اقدامات انجام شــده در راستاى اجراى اين 

طرح است.
وى تصريــح كــرد: اجــراى 600 مترمربع 
رنگ روغنى، 2 هزار و 400 دســيمترمكعب 
مصالح ترميم كننده بتن، 240 متر مربع مصالح 
آب بندى بتن، اجراى عمليات زنگ زدايى به 
روش ماسه پاشــى (sandblast) به مقدار 
800 متــر مربــع ، اجراى حــدود صد متر 
مكعب بنايى با ســنگ الشه و محوطه سازى 
شتاب دهنده و تهيه و نصب همزن اكسيالتور 

نيز تاكنون عملياتى شده است.
مديرعامل شــركت آب و فاضالب اســتان 

همدان گفت: با راه اندازى اين شــتاب دهنده 
نزديك به صد ليتــر در ثانيه به ظرفيت آب 
توليدى تصفيه خانه اكباتان افزوده شده است. 
وى با اشــاره به تخصيص 25 ميليارد ريال 
اعتبار براى ســاخت اين شتاب دهنده تأكيد 
كــرد: بهره بردارى از اين طرح حاصل تالش 
پرســنل شــاغل در معاونت بهره بردارى و 
توســعه آب، مديريــت و كاركنــان آب و 

فاضالب همدان است.
كل جمعيت شهرى و جمعيت 860 روستاى 
استان همدان از آب لوله كشى بهره مند هستند.
براســاس آخرين آمار سرشــمارى سال 95
جمعيت اســتان همدان حدود يك ميليون و 

750 هزار نفر است.
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى

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

برابر رأي شــماره 139960326002000602 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى ارجعلى غالم زاده فرد فرزند حسن به شماره 
شناسنامه 765 صادره از كبودراهنگ در يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 5698/60 
مترمربع مفروز و مجزى شــده از پالك 6 واقع در قريه باشقورتران سهم االرث از مالك 
رسمى آقاى حسن غالم زاده فرد 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 داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم 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 الف361)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/15

محمدصادق بهرامى - رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

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

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

برابر رأي شــماره 139960326002000375 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
كبودراهنگ تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على غالم زاده فرد فرزند حسن 
به شماره شناسنامه 1059 صادره از كبودراهنگ در يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 
18058/69 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 6 اصلى واقع در قريه باشقورتران سهم 
االرث از مالك رسمى آقاى حسن غالم زاده فرد 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 داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 373)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/15

محمدصادق بهرامى - رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

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

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

برابر رأي شــماره 139960326002000370 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى ارجعلى غالم زاده فرد فرزند حسن به شماره 
شناسنامه 765 صادره از كبودراهنگ در يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 2417/44 
مترمربع مفروز و مجزى شــده از پالك 6 واقع در قريه باشقورتران سهم االرث از مالك 
رسمى آقاى حسن غالم زاده فرد 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 داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم 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 الف367)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/15
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى

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

برابر رأي شــماره 139960326002000501 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى ارجعلى غالم زاده فرد فرزند حســن به 
شماره شناســنامه 765 صادره از كبودراهنگ در يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 
55079/98 مترمربع مفروز و مجزى شــده از پالك 6 واقع در قريه باشقورتران سهم 
االرث از مالك رسمى آقاى حسن غالم زاده فرد 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 داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف387)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/15
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مرگ 3 نفر بر اثر گازگرفتگى در همدان

 مسموميت 97 نفر
 رئيــس مركز حوادث و فوريت هاى پزشــكى همدان 
از مســموميت 97 نفــر طى امســال در اثر استنشــاق 
مونواكســيدكربن خبر داد و گفت: متأسفانه در اين مدت 

3 نفر فوت كردند.
حبيــب معصومى با اشــاره به اينكه هم زمان با ســرماى 
زمســتان رعايت نكات ايمنى در اســتفاده درست از گاز 

و بخارى هاى نصب شــده بايــد مورد توجه قــرار گيرد، 
گفت: شهروندان ضمن استفاده مناسب از وسايل گرمازا، 
هشــدارهاى ايمنى درباره سالم بودن و استفاده صحيح از 
وسايل گرمايشى و مسير خروجى گاز مونوكسيد كربن از 

دودكش را جدى بگيرند.
رئيس مركز حوادث و فوريت هاى پزشــكى دانشگاه علوم 
پزشكى ابن سينا با بيان اينكه امسال بيشتر مسموميت ها 
به خاطر اســتفاده از پيكنيك و مشكل در نصب لوله هاى 

بخارى هاى منازل بوده است، افزود: ديروز فردى در جاده 
گنجنامــه فوت كرد كه داخل پرايدش پيكنيك روشــن 

كرده بود. 
وى با توصيه به استفاده از وســايل گرمايشى استاندارد، 
 co نصب صحيح وســايل گازسوز و اطمينان از اينكه گاز
به طور كامل از منزل خارج مى شــود و عدم اســتفاده از 
پيكنيگ در محيط بســته، خواستار توجه به اين موضوع 

شد.

مدير خبرگزاري: مريم شهابي باهر
خبرنگاران: ســولماز عنايتي، فريده حسيني فرزام 

زهره عباسي، وحيد سيفي
شماره تلفن تماس:  38324330

ثبت نام 5800 متقاضى در مرحله چهارم 
طرح ملى مسكن

 معاون مســكن اداره كل راه و شهرسازى استان همدان گفت: در 
مرحله چهــارم ثبت نام طرح اقدام ملى مســكن، 5 هزار و 800 نفر 

ثبت نام كردند.
مجيد صالحى امير در گفت وگــو با فارس در همدان با بيان اينكه در 
مرحله چهارم ثبت نام طرح ملى مســكن حــدود 5 هزار و 800 نفر 
ثبت نام كردند، اظهار كرد: اين تعداد ثبت نام در 9 شــهرى است كه 

ثبت نام داشتند.
وى با بيان اينكه درحال تأمين زمين براى متقاضيان مراحل ثبت نامى 
گذشــته هستيم، گفت: درحال حاضر مذاكراتى مبنى بر تأمين زمين 

طرح اقدام ملى مسكن صورت گرفته كه اميدواريم محقق شود.
معاون مســكن اداره  راه و شهرســازى همدان بيان كرد: فعال منتظر 
الحاق زمين براى ساخت مساكن ملى كه در سايت وزارت راه ثبت نام 

كردند، هستيم تا كار ساخت آغاز شود.
وى بــا بيان اينكه همه شــهرها ثبت نام داشــتند، افزود: براى هر 
شــهرى هرچه ظرفيت بود، ثبت نام انجام شد كه ابتدا بايد پااليش 
شود، ســپس از بين واجدين شرايط تطبيق مدارك صورت گرفته 
و واريز اوليه وجه داشــته باشــند كه آنها كه واريز وجه دارند در 

بود. خواهند  اولويت 

9 ميليارد تومان تسهيالت اشتغالزايى 
به مددجويان نهاوند پرداخت شد

 رئيــس كميته امــداد امام خمينى(ره) نهاونــد گفت: بيش از 9 
ميليارد تومان تسهيالت اشتغالزايى به مددجويان كميته امداد نهاوند 

پرداخت شد.
علــى ملكى در گفت وگو با فارس در همــدان با بيان اينكه از ابتداى 
ســال تاكنون بيش از 9 ميليارد تومان تســهيالت اشــتغالزايى در 
قالــب تبصره ب ماده 16 بــه مددجويان زير پوشــش كميته امداد 
در شهرستان نهاوند پرداخت شده اســت، اظهار كرد: تخصيص اين 
اعتبارات به منظور خوداشتغالى و فقرزدايى براى مددجويان از طريق 

ايجاد مشاغل خانگى و روستايى صورت مى گيرد.
وى افزود: در سالجارى از محل اعتبارات تبصره 16 حدود 11 ميليارد 
تومان تســهيالت اشــتغالزايى به اين شهرستان اختصاص داده شده 
كه تاكنون بيــش از 9 ميليارد تومــان آن از طريق بانك هاى عامل 

پرداخت شده است.
رئيــس كميته امداد امام خمينى(ره) نهاوند با بيان اينكه براى جذب 
مابقى اعتبارات اقدامات الزم از طريق رايزنى با بانك ها صورت گرفته 
است، افزود: درحال حاضر تالش مى شود براى جذب مابقى اعتبارات 
كه طرح هاى آنها به بانك هاى عمل معرفى شــده همكارى بيشــتر 
بانك ها جلب شده و تا پايان سال تمام اعتبارات تخصيصى به نهاوند 

جذب شود.
وى اختصاص تســهيالت اشتغالزايى در 2 ســال گذشته را نشان از 
توجه مســئوالن ذى ربط به اشــتغال و خودكفايى مددجويان عنوان 
كرد و گفت: ســال گذشته نيز در بخش وام خوداشتغالى، 319 مورد 
تسهيالت اشتغالزايى به مبلغ 4 ميليارد و 347 ميليون تومان، 350 
مورد به مبلغ 561 ميليون و 500 هزار تومان در قالب وام كارگشايى 
به مددجويان شهرســتان پرداخت شــده و عالوه بر اين در راستاى 
خريد، تعمير و تكميل و ساخت مسكن مددجويان زير پوشش 289 

مورد با اعتبار 622 ميليون تومان پرداخت شد.
ملكى از ارائه آموزش هاى الزم در زمينه اشتغالزايى خبر داد و افزود: 
طى ســال گذشته و امسال در حوزه اشــتغال و خودكفايى 872 نفر 
در رشته هاى خدمات كامپيوتر، خياطى، آرايشگرى، آموزش رانندگى 
و فرشــبافى آموزش ديده اند كــه اين كار با هزينــه كميته امداد و 
هماهنگــى فنى و حرفه اى به مبلغ 140 ميليون تومان انجام شــده 

است.
وى در پايــان گفــت: در شهرســتان نهاوند حدود 5 هــزار و 200
خانوار با جمعيت تقريبى 11 هزار نفر زيرپوشــش طرح هاى مختلف 
كميتــه امداد قرار دارند كه تعداد يك هزار و 365 خانوار از اين تعداد 

زيرپوشش طرح شهيد رجايى قرار دارند.

    خبرگزارى فارساستانهاهمدان

 اول از همه دســتانش نظرم را به خود 
شده  چاك چاك  و  زبر  دستانى  كرد،  جلب 
با پينه هاى قديمى كه راز يك عمر تالش 
شبانه روزى را برمال مى ساخت، پشت نگاه 
با نفوذش تصويرى از آينده سوسو مى زند 
و  داشتن  و  ساختن  از  پازلى  انديشه اش  و 

رسيدن است.
آهنگ ســاختن كوك كــرده و با يارى 
جان  آلومينيوم  و  آهــن  به  بازوانش  زور 
بخشــيده، اراده  آهنين اش با زيبايى هاى 
توليد گره خورده و از مانع و چالش عبور 
كرده و هم اكنون دسترنج 52 سال تالش و 
تكاپوى او 80 مدل ماشين آالت كشاورزى 

است.
همت گمــارده و اسلحه ســازى مى كند، 
اســلحه اى از جنس توليــد كه همچون 
و  دشمن  پيكر  بر  اســت  محكمى  مشت 
با ســوله، آهن آالت و تكنولوژى به پيكار 
فقر رفته و پدرهــا را قهرمان خانواده ها 
مى كند، ســنگر مســتحكمى بنا كرده و 
فرزندانش را زير چتر توليد گرد هم آورده 
تا خانوادگى رؤياى توليد را واقعى كنند و 
روى پرچين باغ آرزوى 150 نيروى كار به 

نظاره بنشينند.
آقاى خاورى ديرزمانى اســت دل در گرو 
توليد نهاده و لحظه اى از فكر و ذكرش باز 
نمانده، او در سال 58 از كارگاه 15 مترى 
بنــاى توليد را علم و امــروز 3 مجموعه 
ماشين آالت  توليد  راســتاى  در  صنعتى 
كاشــت، داشت و برداشــت برپا كرده و 
را  كشاورزى  ماشــين هاى  چرخ دنده هاى 
درآورده  چرخش  به  معكوس  مهندسى  با 

است.
«حيدر خاورى دهقان» در طراحى و ساخت 
ماشين هاى كشــاورزى مطابق با نياز روز 
حرف  و  نام آشناست  كشور  در  كشاورزان 
براى گفتن دارد، براى شــنيدن رمز و راز 
بوعلى  صنعتى  شهرك  راهى  موفقيت اش 

شده و چند ساعتى با او همكالم شديم.

 طراحى و ساخت به وسعت ايران
اين توليدكننده موفق و نامى پيش از هر چيز يافتن 
چالش هاى بخش كشــاورزى را ضــرورى مى داند و 
مى گويد: از 12 سالگى كار خود را از كارگاه كوچكى 
در چاپارخانــه آغاز كردم و اكنــون هم آن مغازه را 

به عنوان سمبل نگاه داشته ا م.
به مرور زمان، توليد را افزايش داديم و در كشاورزى 
كشــور نقش بســزايى ايفا كرديــم به طورى كه در 
طراحــى و ســاخت ماشــين هاى مكانيزاســيون 
محصوالتى چون غالت، حبوبات، غده كارى، دانه هاى 

روغنى و علوفه اى گام برداشته و تالش كرديم.
«افزايش توليد»، «كاهش هزينه» كشــاورز و حفظ 
آب و خاك از اهداف اصلى و مهم ما بوده و مى توان 
به عنوان يكى از رموز موفقيت از اين اصول ياد كرد، 
در ايــن ميان اهميت آب و خاك انكارناپذير اســت 

بنابراين در اين زمينه بيكار ننشستيم و الگوى كشت 
مكانيزه را طراحى كرديم.

او ادامــه مى دهد: پيش از انقالب ادوات كشــاورزى 
بســيار پيش پا افتاده و محدود و تراكتورها وارداتى 
بود اما كم كــم تعداد دســتگاه ها افزايش يافت به 
نحوى كه در سال 65 طرح جوى پشته را آغاز كردم 
و در سال 68 و 69 به توليد انبوه رسيد و يك كشت 

مكانيزه به تمام معنا در كشور آغاز شد.
ناگفتــه نمانــد در ســال 80 هم دســتگاهى به نام 
«اراضى شور» ويژه خاك هاى شور براى نخستين بار در 
كشور نمونه سازى كرديم كه افزايش توليد را به دنبال 
داشــت و در برهه اى ديگر با 3 ســال بررسى، سفر به 
اسپانيا و انجام مهندسى معكوس، دستگاه مكانيزه سير 

هم براى نخستين بار طراحى و ساخته شد.
سال 87 نخســتين كشاورز اين دستگاه را با اقساط 
يكســاله از ما خريدارى كــرد و ده هكتار از اراضى 
را به صورت يكپارچه زير كشــت مكانيزه سير برد و 
اين محصول با قيمت حدود 2 برابر محصول سنتى 
فروخته شد كه مسئوالن وقت استان از اين مزرعه و 

دستگاه بازديد كردند.
عالوه بر الگوى كشت غالت آبى در سراسر كشور، در 
سال 95 الگوى كشــت كلزا هم از ابتكارات ماشين 
برزگر بود كه باعث افزايش سطح زير كشت دانه هاى 
روغنى در كشــور شــد، همچنين دستگاه كودپاش 
دامى هم منحصر شركت ما بوده و اغلب كشاورزان از 

اين ماشين استفاده مى كنند.
مجموعه ماشين برزگر درحال حاضر بيش از 80 مدل 
دستگاه توليد مى كند به طورى كه توليد انواع و اقسام 
بذر كارها و خاك ورزها را در دستور كار داريم، اگرچه 
كمباين غالت هم مهندسى معكوس شده و بيش از 
95 درصد از دستگاه بومى سازى و در داخل به توليد 
رسيده كه كاهش هدررفت برداشت را در پى دارد و 
برخالف كمباين هاى مشــابه استهالك آن يك سوم 

نمونه هاى گرانتر است.
و امروز خوشــحاليم كه در روند كاشــت، داشت و 
برداشــت كشــاورزان ايرانى نقش آفرينى كرده و در 

سفره هاى مردم سهيم هســتيم زيرا بالغ بر 2 هزار 
دستگاه در سال توليد مى كنيم.

 پايبند به توليد بودم، هستم و 
خواهم ماند

مال دنيا را متعلق به دنيا مى داند و معتقد است تنها 
نوبت اوســت تا به نحو احســن از آن استفاده كند، 
به بركت توليد بســنده مى كند و بر دست صنعتگر 
بوســه مى زند زيرا توليد و ايجاد اشتغال براى كشور 
و استان مايه افتخار است، در اين بين عالقه خداوند 
به عنــوان خالق را مظهر اهميت توليد و توليدكننده 

تفسير مى كند.
اين توليدكننده ساعى با تشــريح اهميت توليد در 
كشور و استان ادامه مى دهد: خودم را مديون اين آب 
و خاك مى دانم و 52 سال شبانه روز در تالش هستم 
حتــى يك روز فكر توليد را رها نكردم چون بدهكار 
اين آب و خاك هســتم، بدهكار جوانانى كه جانانه 
براى استقالل كشور دفاع كردند بنابراين هرچه كار 

كنيم در برابر مجاهدت هاى آنها كارى نكرديم.
اگر بنا باشــد بحث ثروت اندوزى در ميان باشــد در 
واسطه گرى است نه در توليد، اما اگر در واسطه گرى 
50 درصد ســود و در توليد 5 درصد ســود داشته 
باشيم بركت اين 5 درصد بالغ بر آن 50 درصد است.

از همين رو توليد را رها نمى كنم، به پاى توليد ماندم 
و خواهــم ماند زيرا توليد زيبايى هاى خاص خودش 
دارد وقتــى خداونــد رزق و روزى چندين نفر را در 
اختيار يك فرد قرار مى دهد تا تقسيم كند نظر ويژه 

خداوند شامل حال او شده است.
در كودكى وقتى قســمتى از بدنم آســيب مى ديد 
مادرم مى گفت «پســرم زخمــت را ببند تا كارخانه 
نشــه» شــايد آن روزها تصوير صحيحى از كارخانه 
و مشــكالت فراوانش نداشــتم اما امروز با گوشت و 
پوستم زيبايى هاى توليد و مشكالتش را لمس كردم.

 توليد سدى مستحكم 
در برابر هجمه دشمن

حيدر خاورى دهقان افسوس فرصت هاى از دست رفته 
ر ا مى خورد و تأكيد مى كند: در طول 42 سال گذشته 

فرصت هاى نهفته در جنگ، تحريم و ركود را از دست 
داده ايم درحالى كه مى توانستيم كشور صنعتى به قامت 
ايران داشته باشيم ولى كوتاهى كرديم اميدوارم توليد 

در كشور بيش از پيش توسعه يابد.
مدت هاســت جنگ اقتصادى همه جانبه كشــور را 
فراگرفتــه امــا در برابر بيگانه دســت دراز نكرديم، 
قيمت ها افزايش يافته اما نياز جامعه موجود بوده كه 
البته توسط كشــاورزان و توليدكننده فراهم و حتى 
مازاد بر نياز توليد مى شــود و نقش توليد در جامعه 

را عيان مى كند.
اگر حمايت الزم صورت گيرد و چوب الى چرخ توليد 
نگذارند، مى توانســتيم در طول تحريم ها مشكالت 
مــواد اوليه را تا حدودى حل و كاالهاى مورد نياز را 
تأمين كنيم، پرواضح اســت دولت و مردم همه يك 
خانواده بزرگ 80 ميليونى هســتيم و بايد دست در 

دست يكديگر مشكالت فعلى كشور را حل كنيم.
بايد تهديد تحريم را به فرصت بدل كنيم و استقالل 
همه جانبه نظامى، اقتصادى، صنعتى و كشــاورزى 
داشته باشــيم زيرا دشمن منتظر نقطه ضعف است 
تــا از همان نقطه ضعــف ضربه بزنــد از همين رو 
ماشــين آالت توليدى ما و محصوالت كشــاورز يك 
ســالح در مقابل دشمن به شمار مى رود كه بيش از 

پيش بايد مورد توجه قرار گيرد.
 اينجا رؤياى خانه دار شدن 

محقق مى شود
ادوات كشاورزى توليد شده در مجموعه آقاى خاورى 
تلفيقــى از عشــق و همت بلند اوســت كه حاصل 
ايســتادگى و مداومت در كارزار توليد بوده و اغلب 
نمونه سازى شده يا نتيجه خالقيت و تجربه سال هاى 

دور است.
او كه توليد را ميراث ماندگارش كرده است به همراه 
فرزندانش 3 مجموعه تخصصى در زمينه ماشين آالت 
كشاورزى را هدايت مى كنند و نيروى كار را همچون 
ثروت اصلى خود مى دانند تا جايى كه بناى كار آنها 
حتى در سخت ترين شرايط اقتصادى حفظ كاركنان 

و جلوگيرى از تعديل نيرو بوده است.
مددجويان  صنعتــى  مجموعه  اين  در 
زندانى هم فعاليت مى كنند و روزنه اى 
از اميد در زندگى شان پديدار شده، در 
ميان كاركنان ناشنوا هم ديده مى شود، 
گويــى قرار و مــدار آقاى خــاورى با 
كاركنان قانون نانوشــته پدر و فرزندى 
و حكم ميانشــان دل است، آنچنان كه 
ســوداى خانه دار شــدن و دستگيرى 

كاركنان مهم ترين دل مشغولى اوست.
اين توليدكننــده قديمى از نيروى كار 
صنعتى  مجموعه هاى  سرمايه  به عنوان 

ياد مى كند و مى گويد: ســرمايه واحدهاى توليدى 
نيروى انســانى اســت نه ابــزارآالت زيرا هــر ابزار 
پيشــرفته اى ظرف چند ســاعت خريدارى و نصب 
مى شــود اما نيروى انسانى ســال ها زمان مى برد تا 

متخصص شود.
از طرفى كارگران را همچون فرزندان خودم مى دانم 
و با جســم آنها كارى ندارم بلكه با دلشان كار دارم 
به طورى كه از وجود كارگران و فعاليت آنها در شركت 
لذت مى برم. امين خاورى دهقان؛ يكى از مديران اين 
مجموعه صنعتى مهم ترين افتخارات شركت ماشين 
برزگر را وجود 150 پرســنل و اشتغال آنها مى داند 
و مى گويد: آنها ثروت واقعى مجموعه هستند و اين 
واحد توليدى امانتى الهى در دست ما است از همين 
رو به شكرانه اين امانت دست رد بر سينه متقاضيان 

كار نمى زنيم.
خوشــبختانه در ايــن مجموعــه از مددجويــان و 
ناشــنوايان بهره  مى بريم و همواره به دنبال افزايش 
نيروى كار هســتيم و اگر بســتر حمايــت از توليد 
داخل واقعى باشــد نيروى كار را 2 تا 3 برابر افزايش 
مى دهيم. شادابى نيروى انسانى براى ما بسيار حائز 
اهميت اســت از نظر مالى و عاطفى در صدد درك 
نيروى انســانى هستيم تا با نشاط بيشترى وارد كار 
شوند و در اين راستا ســاخت خانه هاى سازمانى را 
در برنامه داريم، زمين هايى در اطراف واحد توليدى 
موجود است كه درصورت حمايت مسئوالن با تغيير 
كاربرى و اقساط بلندمدت مى توان در اختيار نيروى 
كار قرار دهيم تا مشــكل تأمين مسكن كاركنان را 

برطرف كنيم.
 اداره خانوادگــى مجموعــه صنعتــى 

«خاورى»
اين توليدكننده جوان از توســعه و پيشرفت ساالنه 
مجموعــه صنعتى خاورى ياد مى كنــد و مى افزايد: 
در دهــه 40 پدربزرگم كمباين دار بود و اين موضوع 
باعث شد پدرم عالقه مند و وارد صنعت ماشين هاى 
كشاورزى شود و پس از مدتى بنده و برادرم هم ورود 
پيــدا كرديم و امروز به صورت تخصصى در كنار پدر 

فعاليت مى كنيم.
درحال حاضر 3 مجموعه صنعتى به صورت خانوادگى 
اداره مى شود به نحوى كه پدرم در حوزه ماشين آالت 
كاشــت، برادرم در حوزه خاك ورزى و آماده سازى 
اراضى و بنده هم در زمينه ماشــين هاى برداشــت 
فعال هستم و هر مجموعه به صورت كامال تخصصى 

متناسب با نياز مصرف كننده به توليد مى پردازد.
پــدرم و مجموعه ما به دنبال رفع مشــكالت بخش 
كشــاورزى هســتيم زيــرا اهميت مــواد غذايى و 
محصوالت كشــاورزى بر هيچكس پوشيده نيست و 
توليد و تأمين مواد غذايى در كشــور يكى از عوامل 
شكست تحريم هاى دشمن عليه ايران بود لذا توليد 
ماشــين هاى كشــاورزى كه موجب افزايش درآمد 
و كاهش هزينه هاى جانبى كشــاورز مى شود نقش 
بسزايى در توليد محصوالت كشاورزى و تأمين مواد 

غذايى دارد.
ما به عنوان توليدكننده موظف هستيم با به كارگيرى 
تكنولوژى و تغيير به روز ماشــين هاى كشاورزى در 
شرايط امروز بيشــترين توليد در كمترين سطح را 
ايجاد كنيم به طور مثال موفق به طراحى دستگاهى 
شــديم كه با تغيير تكنيك كاشت و كمترين ميزان 
بارندگى و مصرف آب بيشــترين بهره ورى و افزايش 

راندمان حاصل شود.
ناگفته نماند در دوران تحريم و فشــار صد درصدى 
به كشــور به خودســازى رســيديم به طورى كه در 
شرايط تنگنا و نبود قطعات، مهندسى معكوس كرده 
و قطعات مورد نياز ماشــين ها را خودمان ساختيم 
امروز بيش از 95 درصد از توليدات بومى سازى شده 
و در داخل توليد مى شود كه اين مهم منجر به حفظ 

مجموعه شد.

از ماشين سازى تا خانه سازى «آقاى خاورى»

اينجا خانه اميد ناشنوايان و مددجويان است
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عكس:  سيدحبيب جاللى تله كابين گنجنامه

مديركل اسناد و كتابخانه ملى منطقه 
غرب كشور خبر داد

رونمايى از اسناد ساواك همزمان 
با دهه فجر در استان

 در دهــه فجر ســالجارى و به منظور اســتفاده 
حداكثــرى از ظرفيت فضاى مجازى بــا توجه به 
شــرايط كنونــى، مجموعه با ارزشــى از اســناد و 
گزارش هاى سياسى و امنيتى سازمان هاى مربوطه از 
جمله ســاواك با موضوع انقالب اسالمى در همدان 

رونمايى خواهد شد.
مديركل اسناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشور با 
اعالم اين خبر، افزود: دهه فجر امسال به دليل شرايط 
موجود و محدوديت ها، امكان برگزارى نمايشگاه از 
اســناد و عكس هاى انقالب و حماسه آفرينى مردم 
اســتان همدان در سال هاى خون و قيام وجود ندارد 
لــذا از ظرفيت باالى فضاى مجازى و رســانه هاى 
استان براى انعكاس اســناد و مدارك به جاى مانده 

از آن دوران استفاده خواهد شد.
ميثاق گــودرزى اضافه كرد: مجموعه هاى ديجيتال 
نمايشگاهى فيلم و عكس با موضوعات مختلف از 
قشرهاى  حضور  تظارهات ها،  راهپيمايى ها،  جمله، 
مختلف جامعه در فعاليت هاى انقالبى و مبارزاتى و 
رخدادهاى مهم از جمله تشييع پيكر آيت ا... مالعلى 
معصومى همدانى، واقعه خونين 30 مهر سال 1357، 
جلوگيرى از حركت تانك ها از كرمانشــاه به تهران 
توسط مردم همدان، حضور با بركت آيت ا... مدنى 
در همــدان و ديگر موارد آماده شــده و در اختيار 
ادارات، نهادهاى علمى و آموزشــى و رســانه هاى 

استان براى برگزارى نمايشگاه هاى ديجيتال است.
گودرزى با اشاره به وجود بيش از 16 هزار برگ سند 
و 7 هــزار و 800 قطعه عكس با موضوع انقالب در 
آرشيو مركز اسناد همدان، تصريح كرد: در دهه فجر 
ســالجارى از مجموعه اسناد و گزارش هاى سياسى 
و امنيتى اســتاندارى همدان، فرمانــدارى همدان، 
شهربانى شهرســتان ها و سازمان ساواك در ماه هاى 
منتهى به پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى رونمايى 

خواهد شد.
وى حضــور در برنامه هاى مختلف صدا و ســيما، 
همــكارى با رســانه ها و مطبوعــات، همكارى با 
دســتگاه هاى ادارى و علمى و آموزشــى استان در 
برگزارى نمايشــگاه هاى مشترك، توليد مستندهاى 
رســانه اى از اســناد و مدارك موجــود، رونمايى 
از آخرين كتب تاريخ شــفاهى مركــز با موضوع 
انقالبيــون همــدان، معرفى و تجليل از عكاســان 
انقــالب، برگزارى جلســات نقد و بررســى در 
قالب انديشــگاه مركز در سطح ملى و محلى را از 
برنامه هاى در دستور كار اين مديريت در دهه فجر 

سالجارى برشمرد.

«سواد گردشگرى» تنها راه نجات 
ميراث فرهنگى و محيط زيست 

 روزى نيســت كــه اخبــار ناگــوارى از تخريــب ميراث فرهنگى، 
محيط زيســت، حيات وحش و … نشنويم و متأسفانه شتاب اين جريان 
چنان زياد اســت كه معلوم نيست تا چند سال آينده چه چيزى از ميراث 

گذشتگان باقى مى ماند.
چند روز پيش اتفاقى نادر و عجيب بار ديگر دل دوســت داران تاريخ و 
تمدن اين ســرزمين كهن را به درد آورد و فردى كه خود را گردشــگر! 
مى داند با ورود به محوطه اى باستانى، به شوخى و ايجاد سرگرمى با آثار 

به دست آمده از كاوش هاى باستان شناسى اقدام مى كند!
در اقدامى ديگر چند گردشــگر آفرودسوار با خودروى خود آنقدر دنبال 

حيوانات در كوير مى كنند تا آن زبان بستگان تلف مى شوند!
از پليدى و زشــتى اين اقدامات و كوتاهى ها و سهل انگارى هاى دستگاه 
گردشگرى و محيط زيست كشور و ســاير دستگاه هاى مرتبط همچون: 
اوقاف، شــهردارى ها و ... كه بگذريم، نبود آموزش و فرهنگ ســازى در 
مواجه عموم مردم با مقوالت مهمى چون فرهنگ، تاريخ، تمدن و طبيعت 

بسيار قابل تأمل است.
به گزارش مهر، نبود آموزش عمومى و همگانى موضوعات گردشگرى، 
اهميت ندادن به حفظ آثار تاريخى و طبيعى در اثر بى اطالعى و كم سوادى 
مسئوالن و مردم، شــعارزدگى به جاى اقدامات مهم و زيربنايى، داشتن 
متوليــان گوناگون و تعــدد مراكز مديريتى و تصميم گيرى باعث شــده 
اساسى ترين ركن هر نوع توســعه كه همانا توسعه آموزشى، فرهنگى و 
اجتماعى اســت هيچ گاه جدى تلقى نشود و جز در مواردى بسيار اندك 

شاهد هيچ گونه آموزش و اطالع دهى در موضوعات اين چنينى نباشيم.
درحالى كه طبق تمامى اسناد باالدستى داخلى و همچنين شعار سال سازمان 
جهانى گردشگرى، به توسعه پايدار گردشگرى در تمامى وجوه آن تأكيد 
شده است، اما كوچك ترين اشاره اى به آموزش و فرهنگ سازى اصول و 
مبانى گردشگرى نشده است! به ويژه در كشور ما كه هيچ گونه زيرساخت 

آموزشى و فنى براى اين امر پيش بينى نشده است.
در صداوسيما كه دانشــگاهى بزرگ و عمومى تلقى مى شود، هيچ اثرى 
از اخبار ميراث فرهنگى يا موارد خاص محيط زيست وجود ندارد! طبيعتًا 
آموزشــى هم در كار نخواهد بود. در مدارس و دانشــگاه ها هم وضع به 
همين منوال اســت. دســتگاه ها و نهادها هم هيچ گاه به اين حوزه ورود 
نكرده اند. ما مانده ايم و هويتى مخدوش و آســيب ديده كه مدام بخشى از 
آن تاراج و غارت مى شود و فريادرسى به كمك نمى آيد ولى تنها سالح و 

ابزار براى مقابله با اين دژخيم، آموزش و فرهنگ سازى است.

با هدف آشنايى گردشگران با خوراك محلى
مزاج شناسى خوراك ايرانى منتشر شد

 كتاب آشــپزى و مزاج شناســى خوراك هاى ايرانى در 2 هزار نسخه 
توسط انتشارات ميرماه منتشر شد.

به گزارش مهر، اين كتاب پس از شرحى از ويژگى هاى هر استان، تعدادى 
از غذاهاى معروف آن استان را معرفى و طرز پخت آن توضيح داده شده 

سپس به مزاج شناسى آن غذا پرداخته است.
كتاب «آشپزى و مزاج شناسى خوراك هاى ايرانى» نوشته نسرين صالحى، 
داود حاج محمدخانى و مهناز جوادبالغى به قيمت 40 هزار تومان منتشر 

شده است.
داود حاج محمدخانى يكى از نويسندگان اين كتاب در بخشى از مقدمه 
اين كتاب نوشته است: «اين كتاب هدف هايى دارد از جمله احيا، يادآورى 
و آموزش دوباره خوراك هاى سنتى ايران، كمك به ترويج فرهنگ سالم 
آشپزى توجه به اصول تغذيه در پخت تركيب و آماده سازى خوراك هاى 
ايرانى، ترويج فرهنگ گردشــگرى براســاس اصول تغذيه و آشــنايى 
گردشگران با خوراك هاى محلى هر منطقه، تذكر و توجه به منع يا تشويق 
مصرف كننده به رعايت برخى نكات در طبخ غذا براساس مبانى طب سنتى 
و...». در بررسى محتواى اين كتاب به نكات خاصى از تجربه هاى صحيح 
و علمى گذشتگان در تنظيم برنامه غذايى به جهت حفظ سالمت برخورد 
مى كنيم كه قابل تأمل است. در بررسى غذاهاى مندرج در كتاب به نكاتى 
برخورد كرده ام از جمله: تغييرات غذايى در ادوار گوناگون، منحصر به فرد 
بودن غذا با توجه به امكانات محيطى در برخى از اســتان ها و سازگارى 

خوراك هاى سنتى با مزاج اقليم، بيمارى ها و شرايط هر منطقه.
اين نكاتى بود كه تغييرات غذاهاى سنتى و محلى به ويژه در سال هاى اخير 
از باب مد يا تزئين و يا ذائقه غذايى صورت پذيرفته و كمتر مصدر علمى 
داشته است. برخى تذكرات از قبيل حذف و يا منع مواد غذايى براى مثال 
تخم مرغ و گوشت به ذائقه افراد خوشايند نيست ولى رعايت آن در كتب 

طب سنتى الزامى است.
شناخت مزاج با طبيعت غذا قطعى نيست و حذف شرايط فرآورى، پيمانه 
اندازه گيرى، نوع و يا كهنه بودن مواد تشكيل دهنده اقليم فرآورى غذا و ... 
مى تواند تغيير كند. براى مثال برنجى كه در جنوب ايران كشت مى شود با 
برنج شمال تفاوت هاى مزاجى دارد براى بيان اين مطلب مجبور شديم از 
برخى اصطالحات طب سنتى فاصله بگيريم و از اصطالحات طب رايج 

به جهت فراگير بودن درك موضوع استفاده كنيم.»
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■ دوبيتى باباطاهر 
زآهم هفت چرخ آالوه گيره سحرگاهان كه اشكم الوه گيره  
چنان از ديده ريزم اشك خونين                                كه گيتى سر بسر سيالبه گيره
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■ حديث:
حضرت فاطمه(س):

هر كه عبادت خالصانه خود را به درگاه خدا فرا برد، خداوند عز و جل بهترين كارى را كه به 
صالح اوست برايش فرو فرستد. 
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فناوري

رقيب گوگل ركوردشكنى كرد
 موتور جســت وجوى داك داك گو كه رقيب گوگل محســوب 
مى شود، به علت احترام به حريم شخصى كاربران توانسته ركورد صد 

ميليون جست وجوى روزانه را براى نخستين بار ثبت كند.
به گزارش مهر، در شــرايطى كه اســتقبال از برخى پيام رســان هاى 
اينترنتى به علت سياســت جديد حريم شــخصى واتس اپ افزايش 
يافته و مهاجرت از اين پيام رســان تحت مالكيت فيس بوك درحال 
افزايش اســت، تحوالتى در همين زمينه در موتور جست وجوهاى 
اينترنتى نيز در جريان است. داك داك گو كه از 12 سال پيش فعاليت 
خود را با شــعار احترام به حريم شخصى كاربران آغاز كرده، در 24 
ساعت گذشته براى نخســتين بار ركورد صد ميليون جست وجوى 

روزانه را به ثبت رسانده است.

پاسخ به 10 نياز فناورانه صنايع 
توسط يك شركت دانش بنيان

 يك شركت دانش بنيان موفق شد تا از طريق ارتباط با شركت هاى 
صنعتى استان البرز بيش از ده نياز فناورانه صنايع را پاسخ دهد.

به گزارش معاونت علمى و فناورى، عليرضا رضايى مديرعامل شركت 
دانش بنيانى گفت: اين مجموعه دانش بنيان با توجه به نياز مبرم صنايع 
مختلــف به فناورى هــاى نوين تالش كرد تا به عنــوان يك كارگزار 
حرفــه اى تبادل فناورى عمل كند. يكــى از وظايفى كه اين مجموعه 
براى خود تعريف كرده است، بازاريابى و فروش محصوالت فناورانه 
دانش بنيان است. مديرعامل شــركت دانش بنيان افزود: يكى ديگر از 
اهداف اين شــركت، انتقال فناورى است. اين حوزه شامل شناسايى 

نيازهاى فناورانه واحدهاى صنعتى و رفع آن است.

اعطاى تسهيالت 500 ميليون تومانى 
به شركت هاى فناورى اطالعات

 ســازمان فناورى اطالعات ايران از اعطاى تسهيالت وجوه اداره 
شده تا ســقف 500 ميليون تومان به شركت هاى فناورى اطالعات با 
سپردن يك چك بانكى ظهرنويسى شده توسط 2 ضامن به عنوان وثيقه، 
خبر داد. به گزارش سازمان فناورى اطالعات ايران، فرهاد سنجرى فرد 
مديركل دفتر همكارى هاى فراسازمانى اين سازمان، درباره اعطاى وام به 
شركت هاى فعال در اين حوزه از محل وجوه اداره شده، گفت: براساس 
سياست هاى دبيرخانه تسهيالت وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و 
فناورى اطالعات كه مسئوليت آن را سازمان فناورى اطالعات ايران به 
عهده دارد، با هدف تسريع و تسهيل در فرايند اعطاى وام، تغييراتى در 

چگونگى اخذ و تأمين وثيقه هاى متقاضيان تسهيالت ايجاد شد.

تعطيلى كرونايى دوباره فروشگاه هاى اپل 
در آمريكا

 اپل پس از پايان ساعت كار برخى فروشگاه هاى خود در آمريكا 
از تعطيلى موقت آنهــا به علت افزايش موارد ابتال به ويروس كرونا 
خبر داد. به گزارش مهر، فعًال بيش از 20 فروشــگاه خرده فروشــى 
اپــل در ايالت هاى مختلف آمريكا به علت گســترش ويروس كرونا 
تعطيل شــده اند. اپل براى جلوگيرى از ســرگردانى مشتريان خود، 
ابزارى را به وب سايت خود افزوده كه به افراد امكان مى دهد شرايط 
همه فروشــگاه هاى محلى اپل را در نقاط مختلف آمريكا بررســى 
كنند تا دريابند آيا اين فروشــگاه ها مشغول فعاليت عادى هستند يا 
به طور موقت تعطيل شده اند. فروشگاه هاى تازه تعطيل شده اپل در 

كاروليناى شمالى، تگزاس و جرجيا واقع هستند.

موبايل جديد ايسوس 
با سرعت شارژ 60 وات به بازار مى آيد

 موبايل جديد ايسوس باترى 6 هزار ميلى آمپرى خواهد داشت و 
ظرفيت شارژ سريع آن 60 يا 65 وات خواهد بود.

به گزارش ايسنا، گزارشى جديد نشان مى دهد موبايل جديد ايسوس 
بــه نام ROG Phone۴ با يك باترى 6 هزار ميلى آمپرى عرضه 
 ROG مى شــود. اين درحالى اســت كه پيش از اين نســخه هاى
Phone٣و ROG Phone II نيز باترى هايى با همين ظرفيت 

ارائه كرده بودند.
از سوى ديگر هم اكنون در بازار چند موبايل پرچمدار با باترى 5 هزار 
ميلى آمپرى وجود دارند. بنابراين باتــرى 6 هزار ميلى آمپرى براى 

ROG Phone۴ كارآمدتر به نظر مى رسد.

همــدان  گردشــگرى  معــاون   
وآمــد  رفــت  مى كنــد  پيش بينــى 
گردشــگران به همدان در سالجارى 

محقق و از سال 2022 عادى شود.
را  پيش بينى  ايــن  خاكســار  علــى 
براســاس جلســات و رايزنى هــا و 
مكاتباتى كه در ايــن مدت با برخى 
آژانس ها و گردشــگران داشته است، 
مطرح كرد و به همدان پيام گفت كه 
اگرچه درخواست هايى براى سفر به 
شــهرهاى ايران و به ويژه همدان در 
ســال 2021 وجود دارد، اما ترجيح 
بيشتر آژانس ها و گردشگران خارجى 
براى ســفر بــه ايران از ســال آينده 

ميالدى است.
وى معتقد اســت: آغاز واكسيناسيون 
در بيشتر كشورها و ايمن سازى تعداد 
بيشترى از كشورها در برابر ويروس 
كرونا قطعا شــرايط را براى سفرهاى 

بين المللى در سال 2022 فراهم مى كند.
معاون گردشــگرى همدان گفت: درحال حاضر 
بيشتر سفرها در مسافت هاى كوتاه و با گروه هاى 
كوچك انجام مى شــود. حتى درخواست هايى كه 
براى امســال و سال آينده مطرح شده بيشتر براى 
گروه هاى خانوادگى، دوستانه و تورهاى كوچك 
اســت. تا ايمنى فراگير نشود روند گردشگرى به 

حالت قبل برنمى گردد.
خاكســار افزود: ما خيلى براى برقرارى سفرهاى 
بين المللى در ســال 2021 اميد نداريم، مگر اينكه 
ويروس مهار شــود. البته درخواســت هايى براى 
ســفر به ايران وجود دارد اما تعدادشان كم است 
و اجراى آنها به دليل صادر نشدن ويزاى توريستى 

امكان پذير نيست.
حــدود  ايــران  توريســتى  ويــزاى  صــدور 
ــى  ــتاد مل ــتور س ــه دس ــه ب ــال اســت ك ــك س ي
كرونــا متوقــف شــده اســت، امــا آمارهــا نشــان 
ــفر  ــال س ــاع خارجــى درح ــد برخــى اتب مى ده
فعــاالن  ايــن  به تبــع  و  هســتند  ايــران  بــه 
ــاد  ــراى ايج ــد ب ــم باي ــدان ه ــگرى هم گردش
ــد.  ــگران خارجــى ورود كن ــفر گردش ــزه س انگي
طبق گزارشى كه ســازمان جهانى جهانگردى در 

آبان ماه 1399 منتشــر كرد نمودار 
رشد گردشگرى ايران در زمستان، 
همزمان با شيوع كرونا 90 درصد 
منفى بود. روند نزولى اين نمودار 
در فصــل بهار شــديدتر شــد، 
به طورى كه در ماه مى (ارديبهشت 
ـ خرداد) رشــد منفى گردشگرى 
ايران به 97 درصد رسيد. اما اين 
روند از ماه هاى بعد تغيير كرد، به 
نظر مى رســد برقرارى پروازهاى 
بين المللى و بازگشــايى مرزها در 

آن بى تأثير نبوده است.
جهانگــردى  جهانــى  ســازمان 
براســاس آمارهايى كه از وزارت 
ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى ايران گرفته اعالم 

كــرد كه وضعيت گردشــگرى ايران از اواســط 
تابســتان 99 با شــيب تندى رو به بهبود است و 
ميزان ســفر اتبــاع خارجى به ايــران در ماه هاى 
جوالى و اوت (تير و مــرداد) همزمان با صدور 
ويزاى توريسم سالمت در ايران و بازگشت برخى 
شــركت هاى هواپيمايى خارجى، فقط 35 درصد 

منفى بوده است.
ميــراث  وزارت  آمارهــاى 
فرهنگى، گردشگرى و صنايع 
دســتى كه از نيروى انتظامى 
نشــان  نيز  مى شــود،  گرفته 
مى دهد در ماه هاى تير و مرداد 
1399 مجموعا 95 هزار و 49 
نفر تبعه خارجى به ايران سفر 
كرده اند. درحالى كه على اصغر 
مونسان وزير ميراث فرهنگى، 
دستى  صنايع  و  گردشــگرى 
شــهريورماه 99 گفته بود در 
3 ماه نخست سال (بهار 99) 
به  خارجى  گردشگر  فقط 74 

ايران سفر كرده اند.
وزارت خارجــه و معاونــت 
آمارى مى گويند  رشــد  گردشــگرى درباره اين 
آنهــا يا با ويزاى درمان به ايران ســفر كرده اند يا 
ويزاى تجارى و كارى داشــته اند. هرچند برخى 
از آژانس هــاى گردشــگرى مى گويند اين مدت 
بيماران شــان با «ويزاى عادى» كه در فرودگاه يا 

مرز تهيه كرده اند به ايران وارد شده اند.

جمهورى  بــا  هم مــرز  اســتان هاى 
آذربايجان و ارمنســتان كــه پيش تر 
شــاهد سفر شهروندان آن كشورها به 
ايران به انگيزه خريد بودند نيز اعالم 
كرده اند كه مرزهاى زمينى فعال بسته 
اســت و افراد كمى با شرايط خاص 
ماننــد پيگيرى درمــان و يا تجارت 
پــس از اســتعالم از وزارت خارجه 
مى توانند به ايران ســفر كنند. اما در 
غربِى  جنــوب  و  غربى  اســتان هاى 
هم مرز با كردســتان عــراق و عراق 
ترددهاى محــدودى اتفاق مى افتد كه 
بيشــتر جنبه تجــارى و درمان دارد، 
البته وضعيت مرز در اين بخش كامال 
بى ثبات اســت و هر بار به انگيزه اى 
توســط عراق بسته مى شــود. مثال از 
حدود يك ماه پيش، شــوراى وزيران 
اين كشــور به دنبال شناسايى ويروس 
جهش يافته كرونا، ســفر به انگلستان، 
آفريقاى جنوبى، استراليا، دانمارك، هلند، بلژيك، 
ايران و ژاپن را ممنوع كرد و عراقى هايى را كه از 
اين كشــورها بازمى گردند به قرنطينه اجبارى 14 

روزه ملزم كرد.
ــا  ــز ب ــتان ني ــتان و پاكس ــاى افغانس ــردد از مرزه ت
توجــه بــه معضــل مهاجرت هــاى غيرقانونــى 
ــه  ــد ك ــدارد، هرچن ــفافى ن ــدان ش ــت چن وضعي
مرزهــاى رســمى در ايــن بخــش از ارديبهشــت ماه 
99 بــراى جابه جايــى كاال بــاز شــده  اســت و كمــى 
پــس از آن، صــدور ويــزا بــراى اتبــاع افغانســتان و 
پاكســتان نيــز آغــاز شــد امــا فقــط تجــار، راننــدگان 
ــا  ــه كرون ــودن ب ــال نب ــه شــرط مبت و صنعتگــران ب

ــد. ــردد كنن ــد ت مى توانن
بــا وجود اين ترددها و مســدود بودن راه ســفر 
بــه ايران فقط بــراى گردشــگران، رئيس جامعه 
تورگردانــان ايــران نيز چندى پيــش در نامه اى 
از معاون گردشــگرى وزارت ميــراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى درخواست كرد در 
رايزنى با وزارت بهداشت و ستاد كرونا، دست كم 
اجازه ورود به گردشگران طبيعت گرد را با رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى بدهد تا گردشگران موجود 

را از دست ندهند.

 مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان از 
اجرا و پخش ده نمايش در فضاى مجازى خبر داد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى اســتان همدان، احمدرضا احسانى اظهار كرد: 
براساس برنامه ريزى هاى انجام شده، در دومين بخش 
زمســتانه تئاتر همدان گروه هاى نمايشــى استان آثار 
توليدى خود را در فضاى مجازى تأييدشده توسط اين 

اداره كل به نمايش مى گذارند.
وى با بيان اينكه براســاس جدول شماره 2 اجراهاى 
آنالين، ده گروه نمايشى از يكم تا 21بهمن ماه اجراى 
نمايــش دارند، گفــت: نمايش هــاى «طمارزوها» به 
نويســندگى و كارگردانــى روح ا... صالحى، «بالتازار» 
به نويسندگى و كارگردانى محسن پورقاسمى، «سمن 
گل» به نويســندگى و كارگردانى مهــدى روزبهانى، 
«افســانه بايبرى» به نويسندگى محمد موسوى پاكنهاد 
و كارگردانى رضا روان، «ملى» به نويســندگى هنگامه 
مفيد و كارگردانى ســعيد باغبانى نير، «سيرك سيار» به 
نويســندگى اوراند هريس و كارگردانى فرزاد لباسى، 
«عروسى دختر رستم» به نويسندگى اردشير صالح پور 
و كارگردانى محمدجــواد كبودراهنگى، «رنگ، رنگ 

نقاشى» به نويسندگى عباس دوست قرين و كارگردانى 
بهرام دوســت قرين، «اگــه من رئيس دنيــا بودم» به 
نويسندگى و كارگردانى رامين خزايى و «عروسى ننه 
غالم» به نويســندگى داود فتحعلى بيگى و كارگردانى 
كيانوش بهروزپور در اين مدت اجرا و پخش خواهند 

شد.
احسانى خاطرنشــان كرد: براساس جدول منتشرشده، 
هر نمايش به مدت 2 روز در صفحه اينســتاگرام اين 
اداره كل به نشــانى Hamedan.farhang قابل 

مشاهده خواهد بود.

تكاپوى فعاالن گردشگرى براى ايجاد انگيزه سفر به همدان

آمدن گردشگران به همدان 
چه زمانى عادى مى شود؟

درحــال حاضر بيشــتر 
مسافت هاى  در  سفرها 
كوتــاه و بــا گروه هاى 
مى شود.  انجام  كوچك 
كه  درخواست هايى  حتى 
براى امسال و سال آينده 
براى  بيشتر  شده  مطرح 
خانوادگى،  گروه هــاى 
تورهــاى  و  دوســتانه 

كوچك است

جدول شماره 2 اجراى آنالين نمايش هاى همدان
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