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يادداشت روز
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گر تو نمى پسندى 
تغيير ده فضا را!

 1- شــكل صحيح اين مصرع در بيان 
حضرت حافظ «تغيير ده قضا را است» كه 

ايشان فرموده اند: 
در كــوى نيكنامى ما را گذر ندادند/ گر تو 

نمى پسندى تغيير ده قضا را
اين بيت بســيار معروف اســت و عرفا با 
آن بســيار حال روحى خوشــى داشته و 
حــظ معنــوى مى برنــد. 2- در چند روز 
گذشــته نماينده ولى فقيه استان در جمع 
هيأت مديره انجمنى تازه تأسيس در حوزه 
رسانه در ارائه ارزيابى خود از مطبوعات و 

رسانه هاى استان...

يادداشت

2

جهش توليدى 
همان اصالح بسترهاى 

توليد است
 سال 1399 اگرچه با سختى هاى زيادى 
در كشــور آغاز شد و عالوه بر مشكالت 
گســترده اقتصادى تلنبارشده از سال هاى 
پيش، بختك كرونا نيــز مانع فعاليت ها و 
تالش روزمره مــردم براى معاش معمول 
شــد، وليكن قراراست با همت عمومى و 
اراده اى آهنين تا آنجا كه ممكن اســت و 
امكانــات و مواد اوليه بومــى و همچنين 
ســرمايه در اختيارمان مى باشــد، اقتصاد 

خودمان را سروسامان بدهيم...

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس على اصغر زبردست

مديريت و كاركنان معدن آهنگران

رياست محترم اتاق بازرگانى 
استان همـدان 

انتخــاب شايســته حضرتعالــى را به ســمت 
ــترك  ــى مش ــاق بازرگان ــس ات ــب رئي ناي
ايــران و ســوريه صميمانــه تبريــك و 
ــت در  ــد اس ــوده، امي ــرض نم ــت ع تهني
ــروز و  ــواره  پي ــى هم ــاف اله ــايه الط س

ــيد. ــربلند باش س

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس محمدحسين مرادى 

روابط عمومى كارخانه خانه سازى بتنى همدان 

مديركل محترم نوسازى، توسعه 
و تجهيز مدارس استان همدان 

مبناى  و  مديران  خصلت  كاردانى  و  درايت 
بر  اليق  افراد  نشاندن  براى  بزرگان  انتخاب 

مسند مديريت است.
در  حضرتعالى  انتصاب  بدينوسيله  احترام  با 
تهنيت  و  تبريك  صميمانه  را  جديد  سمت 
الهى  الطاف  پناه  در  است  اميد  نموده  عرض 
در راه خدمت همواره موفق و سربلند باشيد.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس محمدحسين مرادى 

رياست و كاركنان اداره آموزش و پرورش 
منطقه قلقرود

انتصاب شايسته جنابعالى به عنوان 
مدير كل محترم اداره نوسازى 

،توسعه و تجهيز مدارس 
استان همدان

 را تبريك و تهنيت عرض مى نمائيم ،از 
خداوند منان توفيقات روزافزونتان را 

خواستاريم .

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس محمدحسين مرادى 

رياست و كاركنان اداره آموزش و پرورش 
منطقه جوكار

انتصاب شايسته جنابعالى به عنوان 

مدير كل محترم اداره نوسازى 
،توسعه و تجهيز مدارس 

استان همدان 
را تبريك و تهنيت عرض نموده ،اميد است 
در سايه ايزد متعال همواره پيروز و سربلند 

باشيد.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس زبردست

روابط عمومى شركت صنايع شير ايران (پگاه)

انتخاب به جا و شايسته حضرتعالى را به  عنوان
 نايب رئيس اتاق بازرگانى 
مشترك ايران و سوريه 

كه بيانگر توانمندى شايســته شما مى باشد را 
صميمانــه تبريك عرض نموده و توفيقات روز 
افزونتــان را در اين عرصــه از خداوند متعال 

خواستاريم.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس محمدحسين مرادى 

رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه گل تپه 

مدير كل محترم اداره نوسازى، 
توسعه و تجهيز مدارس 

استان همدان 
ــته  ــاب شايس ــرت انتص ــال مس ــا كم ب
از توانمنــدى شــما  جنابعالــى نشــان 
مى باشــد را صميمانــه تبريــك عــرض 
از  را  روزافزونتــان  توفيقــات  نمــوده 

خواســتاريم. متعــال  خداونــد 

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس على اصغر زبردست

مجتمع قالى و گليم فروزان احسن

رياست محترم اتاق بازرگانى 
استان همدان 

انتخــاب شايســته حضرتعالــى را بــه 
ــى  ــاق بازرگان ــس ات ــب رئي ــمت ناي س
مشــترك ايــران و ســوريه صميمانــه 
ــد  ــوده، امي ــرض نم ــت ع ــك و تهني تبري
ــواره   ــى هم ــاف اله ــايه الط ــت در س اس

ــيد. ــربلند باش ــروز و س پي

t

ت  وی او ه   ت  باز

مديريت شركت كشتارگاه صنعتى پگاه سحر فامنين
 رجبـى 

جناب آقاى 

دكتـر محمـودرضـا رسولى 
مدير كل محترم دامپزشكى استان همدان 

درگذشت پدر گراميتان را به شما و خانواده محترم
تسليت عرض نموده، از خداوند منان براى آن مرحوم علو درجات 

و براى جنابعالى و ساير بازماندگان صبر و سالمتى 
مسألت مى نماييم.

تبريك و تهنيت
جناب آقاى مهندس محمدحسين مرادى

انتصاب به جا و شايسته حضرتعالى را به سمت 
مديركل محترم اداره نوسازى،توسعه و تجهيز مدارس استان همدان صميمانه 

تبريك و تهنيت عرض مى نمايم. موفق و پايدار باشيد.
محمدحسين دارايى - مدير آموزش و پرورش شهرستان نهاوند

مزايده بانكمزايده بانك

صاد صادا ا
6

تبريك و تهنيت

رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز شهرستان فامنين- حسينى

جناب آقاى 

مهندس محمدحسين مـرادى 
مدير كل محترم اداره نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس استان همدان 

ترديدى نيست كه تكيه بر توانمندى و تجارب ارزنده و سازنده مديران با تجربه در هر سازمان راه ترقى و 
پيشبرد اهداف آن سازمان را هموارتر مى نمايد.

با احترام بدينوسيله انتصاب شايسته حضرتعالى در سمت جديد را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده و از 
زحمات و خدمات خالصانه و دلسوزانه 

جناب آقاى مهندس تيمـورى 
در زمان تصدى كمال تقدير و تشكر را داريم. از درگاه خداوند متعال براى شما بزرگواران سالمتى و موفقيت 

آرزومنديم.

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

گفتارى از آيت ا... طه محمدى

عالم بر استوانه قضا و قدر 
ايستاده است

سراب فارسبان نهاوند در فهرست آثار ملى ثبت شد

5

5

5

امالكي ها 
بازار را به هم 
ريخته اند

■ اگر نظارت نباشد 
امالكي ها يك تنه قيمت 
مسكن را در همدان
 به چند برابر مي رسانند

6

كالس هاى رفع اشكال برگزار مى شود

حضور دانش آموزان 
پس از 3 ماه تعطيلى 

در مدرسه
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

اجتماعى،  فاصله  رعايت 
ماســك  از  اســتفاده  
و دســتكش و حضــور 
اختيارى براى رفع اشكال 
جزو الزامات بازگشــايى 

مدارس است

گر تو نمى پسندى تغيير ده فضا را!
 1- شــكل صحيح اين مصرع در بيــان حضرت حافظ «تغيير ده 

قضا را است» كه ايشان فرموده اند:
در كوى نيكنامى ما را گذر ندادند/ گر تو نمى پسندى تغيير ده قضا را

اين بيت بسيار معروف است و عرفا با آن بسيار حال روحى خوشى 
داشته و حظ معنوى مى برند.

2- در چنــد روز گذشــته نماينده ولى فقيه اســتان در جمع هيأت 
مديره انجمنى تازه تأســيس در حوزه رسانه در ارائه ارزيابى خود از 
مطبوعات و رســانه هاى استان آنها را در سطح ملى ضعيف ارزيابى 

كرده است.
پيش از اين نيز برخى مديران از اينكه اخبار مثبتى از استان در سطح 
ملى منتشر نمى شــود، گاليه كرده بودند اما گاليه نماينده ولى فقيه 
در استان از جنس ديگرى است، زيرا مديران خواستار ارائه عملكرد 
خود در سطح ملى هستند و خبر خوب از منظر آنها، خبرى است كه 
مربوط به آنها و مثبت باشــد اما امام جمعه همدان بيشتر بر انعكاس 

فعاليت هاى انقالبى و مردمى تأكيد دارد.
3- در اين زمينه معموال انتظار بيشتر از صداوسيما است كه در استان 
همه جوره حمايت مى شــود و به وسيله قرارداد با دستگاه ها، با توجه 
بــه عنايت نمايندگان در بودجه، اعتبارات خوب دريافت مى كند اما 

صداى آن حتى در استان هم به خوبى شنيده نمى شود.
اين وضعيت صداوســيما نيازمند توجه جــدى دولت و نمايندگان 
اســت، اينكه درصدى از اعتبارات دســتگاه ها با تصويب دولت و 
مجلس به دســتگاهى در استان داده شود كه توان انتشار اخبار مثبت 
و گزارش هايى كه مردم همدان را پيشرو در كشور به ويژه در حمايت 
از انقالب و ارزش ها نشان دهد را ندارد، نيازمند اصالح و پيشگيرى 

از هدررفت بيت المال است.
4- نمايندگان مجلس يازدهم شعار تغيير و مبارزه با انحراف بودجه 

و اصالح فرايندهايى فسادزا را داده اند.
اين نمايندگان اگر در عهد خود صادق باشــند، ناگزير خواهند بود 
به وضعيت دست اندازى صداوســيما با مجوزى قانونى كه درست 
بودن آن زير سؤال است، به اعتبارات دستگاه هاى اجرايى، رسيدگى 
كرده و اين انحراف از هزينه كــرد صحيح بودجه و بيت المال را كه 
به نوعى رانت ويژه هم مى تواند باشــد، اصالح كرده و تداوم آن را 

ناممكن كنند.
اين رســانه نيــز بايد در فضــاى رقابتى و خــارج از حمايت هاى 
شبه قانونى به فعاليت بپردازد تا توفيقات بيشترى در جذب مخاطب 

با ارائه عملكردى مناسب  داشته باشد.
5- اما ارزيابى شــيخ جوان از مطبوعات استان ارزيابى درستى است 
كه نيازمند آسيب شناسى است تا به صورتى علمى مشخص شود كه 
چرا مطبوعات اســتان كه در غرب كشور مى درخشند در سطح ملى 

حضور كمرنگى دارند و نتوانسته اند به توسعه ملى كمك كنند؟
اين آسيب شناســى را دفتر نماينده ولى فقيه در اســتان كه ظرفيت 
خوبى بــراى تحقيق و پژوهش دارد، مى تواند با تشــكيل كارگروه 
رسانه و دفاع از شــفافيت رسانه اى، نقد و مطالبه گرى انجام دهد و 

از رسانه هاى استان نيز در اين زمينه تحقيق و بررسى داشته باشد.
6- در يك بررسى ساده از فضاى حاكم بر اطالع رسانى و رسانه هاى 
اســتان، مى توان مواردى را در چرايى موفق نبودن رسانه هاى استان 

در سطح ملى و پرداختن به توسعه ملى بيان كرد.
آنچه بيش از همه موارد عيان اســت، تالش برخى مديران استان در 
درگير كردن رسانه ها به ويژه رسانه هاى مستقل با حاشيه و بازداشتن 

آنها از ورود به مباحث مهمى چون توسعه ملى است.
در اين فرايند شكايت مديران به ويژه مديران ارشد استان از رسانه ها، 
موضوعى است كه توان رسانه ها را مصروف حل و فصل آن مى كند 
و مديران رســانه ها را به جاى فكر براى توســعه رســانه اى در هر 

سطحى به فكر براى رهايى از شكايات ريز و درشت مى كند.
در كنار اين در مواقعى تالش سازمان يافته براى تضعيف رسانه ها و 
سنگ اندازى در برابر توسعه آنها به ويژه رسانه هاى منتقد، مواجهه اى 
نابرابر را در برابر رسانه ها قرار مى دهد و توان آنها را مصروف حفظ 
شرايط موجود به لحاظ توســعه اى و رها كردن طرح هاى توسعه اى 

جديد مى كند.
ــانه هاى  ــژه رس ــانه ها به وي ــر رس ــه ب ــت ك ــى اس ــن فضاي 7- اي
مســتقل و منتقــد بــه بهانــه اســتقالل و بيــان انتقــادات و مطالبه گــرى 
از مســئوالن در اســتان حاكــم اســت و اكنــون مصــرع بــاال خطــاب 
ــر  ــه اگ ــد ك ــدا مى كن ــى پي ــتان معن ــه در اس ــى فقي ــده ول ــه نماين ب
ــا را  ــده و فض ــدان آم ــه مي ــندند ب ــا را نمى پس ــن فض ــان اي ايش
بــا اســتناد بــه قوانيــن موجــود، پيشــگيرى از رانت خــوارى و 
ــران  ــى مدي ــدرت برخ ــال ق ــوزه و اعم ــن ح ــوارى در اي ويژه خ

ــد. ــر دهن ــانه ها تغيي ــف رس ــراى تضعي ــانه، ب ــا رس ــنا ب ناآش
در ايــن راه ايجــاد فضايى امن، عارى از شــكايات سفارشــى و 
ســازمان يافته و درخواســت از مســئوالن براى افزايــش ظرفيت 
نقدپذيرى و تحمل مخالف، گام هــاى مؤثرى در تغيير فضا خواهد 

بود.
در اين صورت رسانه هاى اســتان در فضايى كه قرار نيست مشغول 
فضاســازى هاى كاذب شوند، قطعا رســالت خود را در توسعه ملى 
و پررنگ كردن نام همدان و مردم غيور و مؤمن آن در ســطح ملى 

به خوبى انجام خواهند داد.

كشف 1/6 تن آرد قاچاق در همدان
 فرمانده انتظامى شهرستان همدان از كشف يك تن و 600 كيلوگرم آرد قاچاق و بدون مجوز در اين شهرستان خبر داد.

جمشــيد باقرى در گفت وگو با مهر عنوان كرد: در پى كسب خبرى مبنى بر اينكه يك دستگاه خودرو پيكان وانت حامل كاالى قاچاق 
است، بررسى موضوع در دستور كار مأموران قرار گرفت.

وى گفت: مأموران با گشت زنى هدفمند خودروى مذكور را در بلوار ارتش مشاهده و توقيف كردند كه در بازرسى از آن 40 كيسه آرد 
40 كيلوگرمى قاچاق (يك تن و 600 كيلوگرم) كشف شد.

باقرى با اشــاره به اينكه ارزش كاالى قاچاق كشف شده برابر نظر كارشناسان 80 ميليون ريال برآورد شده است، افزود: 2 متهم در اين 
راســتا با تشكيل پرونده تحويل مرجع قضايى شدند. فرمانده انتظامى شهرستان همدان همچنين از دستگيرى 8 سارق و كشف 6 فقره 
سرقت در 48 ساعت گذشته در همدان خبر داد و گفت: با كار اطالعاتى شبانه روزى و اجراى چند مرحله طرح در نقاط جرم خيز، 8 

سارق توسط مأموران كالنترى هاى اين شهرستان دستگير شدند.

افتتاح طرح هاى اورژانس پيش بيمارستان همدان در خردادماه
 مدير روابط عمومى مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشكى استان همدان از افتتاح طرح هاى اورژانس پيش بيمارستانى دانشگاه 

در خردادماه امسال توسط رئيس سازمان اورژانس كشور خبر داد.
عبــاس اولياســميع در گفت وگــو بــا ايســنا، در تشــريح ايــن خبــر اظهــار كــرد: طرح هــاى محــل جديــد مركــز پايــش مراقبت هــاى 
درمانــى دانشــگاه(MCMC) و محــل جديــد پايــگاه شــهرى واقــع در شــهرك شــهيد مدنــى در خردادمــاه ســالجارى توســط دكتــر 
كوليونــد، رئيــس ســازمان اورژانــس كشــور افتتــاح مى شــوند. وى ادامــه داد: طرح هــاى محــل جديــد پايــگاه اورژانــس جــاده اى 
ــردارى  ــام شهرســتان كبودراهنــگ نيــز در خردادمــاه مــورد افتتــاح و بهره ب فارســبان شهرســتان نهاونــد و محــل جديــد مركــز پي

ــد. ــرار مى گيرن ق
اولياســميع بيان كرد: طرح هاى مركز پيام شهرســتان كبودراهنگ و مركز پايش مراقبت هاى درمانى كامًال آماده و طرح هاى اورژانس 

جاده اى فارسبان و شهرى شهيد مدنى مراحل پايانى خود را مى گذرانند.

كالس هاى رفع اشكال برگزار مى شود

حضور دانش آموزان 
پس از 3 ماه تعطيلى در مدرسه

جهش توليدى 
همان اصالح بسترهاى توليد است

مهدى ناصرنژاد »
 سال 1399 اگرچه با سختى هاى زيادى در كشور آغاز شد و عالوه 
بر مشكالت گسترده اقتصادى تلنبارشده از سال هاى پيش، بختك كرونا 
نيز مانع فعاليت ها و تالش روزمره مردم براى معاش معمول شد، وليكن 
قراراســت با همت عمومى و اراده اى آهنين تا آنجا كه ممكن است و 
امكانات و مواد اوليه بومى و همچنين ســرمايه در اختيارمان مى باشد، 
اقتصاد خودمان را سروســامان بدهيم و با افزايــش توليدات در تمام 
زمينه ها تحريم هاى دشمنان را بى اثر سازيم و درنهايت به عنوان كشور 
و ملتى سرافراز و توانمند و مستقل در بين ملل جهان قد علم كنيم. اين 
هدف مقدس دور از دســترس نيست و تحقق پذير است، همانطور كه 
خيلى از كشــورهاى ضعيف و اســتعمارزده، خواستند و شد! و ما هم 
مى توانيم چون كشورى داريم برخوردار از بسيارى استعداد هاى بالقوه و 
بكر طبيعى و انسانى و ملى و ملتى كه در طول تاريخ بشريت با عزت و 
اقتدار زيسته است و از كشاكش بسيارى حوادث روزگار سر بلند بيرون 
آمده اســت. با اين حال هميشه مشــكالت و موانعى هم بوده و هست 
و لقمه لذيذ و دلچســب اگر با زحمت و ســختى حاصل نشود لطفى 
ندارد و با كمتر ذائقه ســالم و حالل خورى سازگار است. فرايند توليد 
غذا و كاال در جامعه ما با دشوارى هاى فراوانى همراه است و به همين 
علت بسيارى صاحبان سرمايه كه شكيبايى الزم براى تحقق طرح هاى 
توليدى و شكوفايى سرمايه خود را ندارند به سمت كار هاى واسطه اى و 
روش هاى سودآور روى مى آورند و قاچاقچيان كاال به كشور نيز مولود 
همين فرايندسازى هاى غيرمسئوالنه براى برگشت سود و سرمايه است 
و نتيجه اش اين مى شــود كه توليد كشور و درنهايت استقالل اقتصادى 
يك ملت به خطر مى افتد و در چنين شــرايطى است كه حربه و هدف 
شوم تحريمى دشمنان هم مؤثر واقع مى شود و ممكن است يك ملت و 

دولتى را به زانو درآورد.
 ايران ما به همت خيل جوان هاى دانش آموخته و باانگيزه خود و به مدد 
تجمع بسيارى سرمايه هاى سرگردان و بى هدف، مى تواند به يك كشور 
مطرح توليدكننده تبديل شود به شرط اينكه اراده اى مصمم و كارآمد از 
سوى مسئوالن براى برطرف ساختن هر مانع بازدارنده اى ازسر راه توليد 

وجود داشته باشد.
بديهى است چرخه توليد و افزايش الزمه آن در هر شرايط به بازاريابى 
جهانى نياز دارد. يعنى اينكه اگر هر توليدكننده اى در جامعه ما بخواهد 
دامنه توليد خود را فقط به نياز مصرف شهر و كشور خود محدود كند، 
در نهايت و در بلند مدت دوام نمى آورد، زيرا وقتى افق توسعه در ميان 
نباشــد و توليد هم از انحصار افراد خارج شود و پاى رقبا به ميان آيد 
آن وقت اســت كه توليد با كميت محدود بــراى دامنه توزيع محدود 
به سراشــيبى ركود و كسادى فروش مى افتد و در چنين شرايطى روى 
آوردن به بازاريابى و ورود به بازارهاى جديد توزيع و مصرف است كه 
يك واحد توليدى را از ركود و ورشكستگى نجات مى دهد و چشم انداز 
صادرات خارجى براى همين مواقــع خواهد بود. بنابراين آينده توليد 
در هــر زمينه اى بايد مبتنى بر آمارهــاى علمى در عرصه هاى عرضه و 

تقاضاى واقعى باشد.
چرخه غلط توليد به ويژه محصوالت زراعى در كشــور ما، نمونه بارز 
توليد غيراصولى و بى اطالعــى از علم عرضه و تقاضاى متكى به آمار 
اســت كه در تمام سال هاى گذشته خسارت هاى فراوانى به منابع ملى 
وارد ساخته است. تازه ترين نمونه چنين بى برنامگى در راهبرد توليد و 
اقتصــاد ما در هفته هاى اخير نمود عينى پيدا مى كند و آن ضرر و زيان 
فراوانى به كشاورزان است كه بدون برنامه و برآورد نياز واقعى كشور در 
اين شرايط كرونايى و تعطيلى صادرات، زمستان گذشته اقدام به كشت 
گســترده پياز كرده اند و هم اينك انبوه محصول بدون مشــترى و بازار 
فروش روى دست توليدكنندگان مانده است. به دليل همين بى برنامگى ها 
بود كه سال گذشته پياز در بازار داخلى با كمبود مواجه شد و علت آن 
هم گويا صادرات بى رويه بود و قيمت اين محصول در كشــورمان تا 
حدود 20 هزار تومان هم در هر كيلوگرم دچار افزايش شد و كشاورزان 
جنوبى كشور به گمان پايدارى اين قيمت در سطح وسيعى كشت كردند 
اما متأسفانه هم اينك پياز با قيمت 500 تومان هم روى دست توليدكننده 
مانده است! بنابراين در حوزه توليد صنعتى نيز چنانچه برنامه ريزى مبتنى 
بر اصول آمار نباشــد به مشــكالت ديگر آن خواهد افزود و به جهش 

توليد آسيب مى زند.

1- نمايندگان خواستار سخت شــدن اعالم غيرعلنى شدن جلسات 
شده اند.گويا سهل بودن تشكيل جلســات غيرعلنى در مجلس دهم 
به هر بهانه اى دليل اين خواسته است. گفتنى است برخى از غيرعلنى 

كردن جلسات، برداشت نامحرم دانستن مردم را داشته اند.
2- تالش براى مشــمول شــدن صنوف بيشــترى براى دريافت وام 
حمايتى مقابله با كرونا ادامه دارد. گويا بسيارى از صنوف مانند فعاالن 
صنايع دســتى براى دريافت اين وام مشــكالتى دارند. گفتنى اســت 
بســيارى از صنوف زيان ديده از كرونا به دريافت تسهيالت حمايتى 

براى جبران بخشى از زيان خود اميد بسته اند.
3- هزينه تلويزيون براى ســاخت ســريال سرباز با سؤاالت بسيارى 
مواجه شــده است. گويا چرايى هزينه بسيار براى ساخت سريالى كه 
نتوانســته با مخاطب ارتباط برقرار كند، ســؤال اصلى افكار عمومى 
از برنامه سازان است. گفتنى اســت اين سريال در جذب مخاطب از 
سريالى كه 15 سال پيش يكبار پخش شده و اكنون بازپخش مى شود 

هم عقب تر است.
4- احمدى نژادى هاى مجلس منتقد شــوراى ائتــالف اصولگرايان 
شــده اند. گويا آنها فعاليت اين شــورا را با پايان انتخابات پايان يافته 
مى دانند. گفتنى اســت با اين برداشــت، آنها اقدامات شوراى ائتالف 

در تعيين رئيس مجلس يازدهم را قبول نداشته و به آن انتقاد دارند.
5- تعداد زياد داوطلبان رياســت مجلس يازدهــم دليلى بر نگرانى 
اصولگرايان شده است. گويا آنها سهم خواهى رياست مجلس را بالى 
جان پارلمان آينده دانسته و از اين وضعيت نگران هستند. گفتنى است 
فعاليت حداقل 11 منتخب مجلس يازدهم براى كسب كرسى رياست 

مجلس از ويژگى هاى بى نظير اين مجلس پيش از آغاز به كار است.

 تمامى مدارس استان از روز گذشته طبق 
باز  مدارس،  بازگشايى  كشورى  دستورالعمل 
شدند و قرار اســت تا 27 خرداد هم فعاليت 
داشته باشند، البته مستند بر گفته هاى مدير كل 
دانش آموزان  حضور  استان  آموزش و پرورش 
در مدارس اختيارى و براي رفع اشكال است.
معلمان نيز ايــن روش بازگشــايى را اقدام 
پســنديده اى مى داننــد، زيــرا آن گــروه از 
دانش آموزان كه امكان اســتفاده از ســامانه 
«شــاد» و يا هر فضاى مجازى ديگر را براى 
يادگيرى دروس نداشتند، مى توانند با مراجعه 
به مدارس و رفع اشكال از فصل هاى درسى 

تدريس شده عقب نمانند.
بــا اين حال هنــوز دغدغــه خانواده ها براى 
نگرانى ســالمت فرزندانشــان در بازگشايى 
مــدارس پابرجاســت به ويــژه والدينى كه 
دانش آموزان پايه ابتدايى دارند، زيرا بسياري 
از دانش آمــوزان در دوره ابتدايــي به ويــژه 
براي دورســي مانند رياضي، فارسي و علوم 
به نســبت ســاير پايه هاى تحصيلى متقاضى 
حضور در مدارس براي رفع اشــكال هستند 
و اينجا اســت كه پايين بودن سن آن ها عامل 
اصلــى نگرانى والدينشــان از در خطر بودن 

سالمتشان است.
در اين بين اما بايــد گفت فعاليت محدود و 
يك ماهه مدارس در همدان، شــايد بتواند آن 
خأل موجود در آموزش مجــازى كه متوجه 
دانش آموزان مناطق دورافتاده تر از مركز استان 

بود را تا حدود زيادى حل كند.
مدير كل آموزش و پرورش  راســتا  همين  در 
اســتان همدان در گفت و گو با همدان پيام به 
بخشي از دستورالعمل هاى وزارت بهداشت 
براي بازگشايي مدارس اشاره كرد و گفت: 
به دليــل فرصــت ارزيابــي خطــر مجدد، 
به شــدت به مدارس توصيه شــده است كه 
بــا درنظر گرفتن اين موضــوع كه كودكان 
به عنوان يكي از گروه هاي فوق پخش كننده 
بيماري شــناخته مي شوند اما به دليل ماهيت 
خوبي  اجتماعي  فاصله گــذاران  كودكانــه، 
نيستند بر اين اساس شدت موارد بهداشتى 
و پيشــگيرانه در مدارس دوچندان رعايت 

شود.
محمد پــورداوود بــا بيان اينكه شــايد اين 
فرض وجود داشــته باشــد كه دانش آموزان 

ابتدايي نمي توانند به تنهايي 
رعايت  را  فردي  بهداشت 
كننــد، افزود: هــزار عدد 
صنعت،  سازمان  از  ماسك 
همدان  تجــارت  و  معدن 
خريــدارى و در اختيــار 
شهرســتان ها بــا رويكرد 
مناطق  در  واقــع  مدارس 
قرار  توســعه يافته  كمتــر 
گرفته است، عالوه بر اين 
2 ميليارد تومان هم پيش تر 
شهرســتان ها  اختيــار  در 
براى خريد وســايل مورد 
نياز قرار گرفت و ســعى 
شــده اســت تــا تمامى 

دســتورالعمل هاى بهداشــتى الزامى و اجرا 
شوند.

وى بــه دســتورالعمل وزارت آمــوزش و 
پرورش براى بازگشايى مدارس اشاره كرد و 
افزود: مقرر شده است مدارس هفته نخست 
باز باشند و از هفته هاي آينده شوراي مدرسه 
بر اســاس مراجعــه دانش آمــوزان و ميزان 
استقبال آنها درباره فعاليت مدارس و حضور 

مديران و معلمان تصميم گيري شود.
پورداوود اظهار كرد: طبق آخرين بررسى هاى 
انجــام شــده به طــور ميانگيــن 5 درصــد 
دانش آمــوزان ســاكن در مراكز شــهرى و 
برخوردار، 15 درصد در مدارس حاشيه شهر 

درصد  و 2  كم برخوردار  و 
مدارس  در  دانش آمــوزان 

خاص حضور يافتند.
وى بيان كرد: البته اين آمار 
در برخى مناطق مثل قهاوند 
و خزل نهاوند تا 25 درصد 
نيز رسيده اســت، همچنين 
صددرصد كادر آموزشــى، 
مدارس  در  معلــم  و  مدير 

حضور دارند.
بازگشايى  مدارس  اينكه  با 
بيشتر  در  و  اســت  شــده 
استان ها ســعى در رعايت 
نكات بهداشــتى به مرحله 
عمــل درآمــده اســت، با 
اين حــال مديــركل دفتر ســالمت وزارت 
آموزش و پرورش در پاسخ به اين پرسش كه 
اگر قرار باشد دانش آموزان براي رفع اشكال 
به مدرســه مراجعه كننــد، كالس هاي درس 
بايد ميزبان چه تعداد از دانش آموزان باشند تا 
مسائل بهداشتي و حفظ سالمت دانش آموزان 
رعايت شود؟ گفته است اين در دستورالعملى 
ارســالي به مدارس تبيين شده است تا فاصله 
فيزيكي 1/5 تا 2 متري رعايت شــود و اگر 
در مدرسه اي متقاضي حضور زياد باشد بايد 
دانش آمــوزان را نوبت بندي كرده تا يك روز 
در ميان يا در شيفت چرخي صبح و عصر به 

مدرسه بيايند. 

اين شــرايط درحالى رقم مى خورد كه هنوز 
برخي خانواده ها در اســتان همــدان نگران 
هســتند اين اختيارى بــودن دانش آموزان در 
كوتاه مدت تبديل به حضور اجبارى شــود و 
عاملى را ايجاد كند كــه موج مجدد بيمارى 

اين بار در ميان مدارس آغاز به رشد كند.
موضوع ديگر اين اســت كه در دستورالعمل 
وزارت بهداشــت براي بازگشــايي مدارس، 
چنــد موضوع به طور ويژه مــورد تأكيد قرار 
گرفته اســت از جمله اينكه، ســطوحي كه 
مي شوند نرده ها،  زيادي لمس  افراد  توســط 
دســتگيره هاي در و پنجره، ميز و صندلي ها، 
لوازم ورزشــي و ابزار كمك آموزشــي بايد 
حداقــل روزي 2 مرتبــه تميز و بر اســاس 
شوند  گندزدايي  شده  ابالغ  دستورالعمل هاي 
و تهويه مناسب در تمام نقاط ساختمان برقرار 

باشد. 
آبخــوري، دستشــويي ها و توالت ها روزانه 
حداقل 2 بار در طول ســاعات كار مدرســه 
و يك بــار در انتهاي كار مدرســه يا انتهاي 
نوبت، بر اساس دستورالعمل هاي ابالغ شده 

گندزدايي شوند.
ايــن دســتورالعمل يك قانون كلــى و لزوم 
اجراى آن براى تمامى مدارس اســتان وجود 
دارد، بــر اين اســاس نگرانــى خانواده ها از 
حضــور دانش آموزان در مــدارس با رعايت 
قوانين بيان شده مى تواند تا حدود زيادى قابل 

حل باشد. 

 مســئول كنترل دخانيات دانشــگاه علوم 
پزشكى همدان با بيان اينكه هيچ مركز عرضه 
قليانى در همدان فعاليت نمى كند، از350 مورد 
كشــف و ضبط قليــان و ادوات آن در مدت 

اجراى طرح مقابله با كرونا خبر داد.
مهدى خدابخشــى در گفت وگــو با فارس با 
اشاره به جلوگيرى از عرضه قليان در همدان 
به منظور پيشــگيرى و كنتــرل ويروس كرونا 
اظهار كرد: بهمن ماه سال گذشته، پيش از اينكه 
ويروس كرونا در كشــور شيوع يابد، وزارت 
بهداشت دستور داد در پيشگيرى از انتشار آن 
تعطيلى مراكز عرضه قليان در دستور كار قرار 

گيرد.
وى با اشاره به اينكه اواخر بهمن ماه  نامه اى به 
شهرستان ها ارسال و موضوع ابالغ شد، چون 
يكــى از راه هاى انتقال ويــروس كرونا قليان 
است، گفت: در اين مدت همكاران ما بازرسى  
از مراكز عرضه قليــان و تعطيلى آنها را مورد 

توجه قرار داده اند.
مسئول كنترل دخانيات دانشگاه علوم پزشكى 
همدان با بيان اينكه نامه اى به دادگسترى استان 
ارسال شد تا برخورد سريع با عرضه كنندگان 
قليان انجام شــود، افزود: دادگسترى، نيروى 
انتظامى و همــكاران ما اقدامــات خوبى در 
اين زمينه داشتند كه درنهايت پنجم اسفندماه 
سال گذشته بيشتر صاحبان مراكز عرضه قليان 
در اســتان داوطلبانه اقدام به تعطيلى كردند و 
تعــدادى نيز به دليل تمكيــن نكردن با حكم 

قانونى دادگسترى ها پلمب شدند.
وى با اشاره به اينكه از ابتداى اسفندماه برخورد 
جدى با عرضه كنندگان قليان كليد خورد و با 
جديت اين موضوع را پيگيرى كرديم، گفت: 
بالغ بر 460 مورد از مراكزى نظير سفره خانه ها، 
چايخانه هــا، باغ رســتوران ها و ... كه احتمال 

عرضه قليان را داشتند بازديد شد.
خدابخشــى با بيان اينكه 350 مورد كشف و 

ضبط قليان و ادوات آن را در ســطوح عرضه 
داشتيم، تأكيد كرد: برخى مراكز، خود اقدام به 
پلمــب كرده بودند اما در مراكزى كه همچنان 
فعاليت داشتند به پلمب و ضبط قليان و ادوات 

آن اقدام شد.
وى با اشــاره به اينكه يكــى از محتمل ترين 
راه هاى انتقال بيمارى كرونا اســتفاده از قليان 
مشــترك بود، افزود: با جمــع آورى قليان در 
ســطوح عرضه، آموزش و اطالع رســانى به 
خانواده ها نيز از اين طريق برنامه هاى مختلف 
تلويزيونى و رسانه ها مورد توجه قرار گرفت.

مسئول كنترل دخانيات دانشگاه علوم پزشكى 
همدان تأكيد كــرد: خانواده ها بايد از مصرف 
قليــان در منزل نيز اجتناب كننــد زيرا كرونا 
بيمارى تنفســى است و قطعا استفاده از قليان 
و به ويژه آب موجود در آن، در انتقال ويروس 

مؤثر است.
وى با اشــاره بــه اينكه ممكن اســت برخى 

افراد مبتال به كرونا عالمتى نداشــته باشند و 
از طريق مصرف قليان ويروس را به اطرافيان 
منتقل كنند، گفت: مى طلبد مردم به خاطر حفظ 
سالمتى خود و پيشــگيرى از انتشار بيمارى 

كرونا از مصرف قليان دست بكشند.
خدابخشــى با بيان اينكه سيگار نيز در ابتالى 
به كرونا مؤثر است، افزود: برخى افراد سيگار 
نخى تهيه مى كنند كه ممكن اســت فروشنده 
آلوده باشد و از اين طريق سبب انتقال بيمارى 
شــود.  وى با اشــاره به اينكــه به طور قاطع 
مى توان ادعا كرد كه در ســطح استان مركزى 
قليان عرضه نمى كند، افزود: كسى كه به كرونا 
مبتــال شــود و دليل آن را مصــرف قليان در 
مركزى بداند، صاحب آن مركز از لحاظ قانونى 

و شرعى مقصر است و حكم ديه و ... دارد.
خدابخشى با بيان اينكه برخى صاحبان مراكز 
عرضه قليــان خود به تعطيلى اقدام كرده اند و 
خوشبختانه فعاليتى ندارند، گفت: ما همچنان 
به كار خود ادامه  خواهيم داد و از عرضه قليان 
در پارك ها و بوستان ها نيز جلوگيرى خواهيم 
كرد اما توجه خانواده  ها به استفاده نكردن از آن 

بايد مدنظر باشد.

روند كاهشى 
قيمت  ميوه هاى نوبرانه 
در بازار همدان

 درحال حاضر هلو، زردآلو، توت سفيد و 
آلوچه(شهريار) وارد بازار همدان شده است 
و روند كاهشى قيمت ميوه هاى نوبرانه به دليل 

افزايش ورود به بازار ادامه دارد.

رئيس اتحاديه ميوه و تره بــار همدان با بيان 
اينكه قيمت هر كيلوگــرم هندوانه در بازار 
همدان بيــن 1000 تا هــزار و 500 تومان 
اســت، افزود: درحال حاضر هــر كيلوگرم 
ملــون و خربــزه 4 هزار تومــان به فروش 
مى رسد كه قيمت آنها نسبت به هفته گذشته 

كاهش پيدا كرده است.
رضا البــرزى در گفت وگو با ايســنا، گفت: 
قيمت هر كيلوگرم فلفل دلمه ســبز در بازار 

بين 3 هزار تا 4 هزار تومان، فلفل دلمه رنگى 
10 تا هزار 12 تومان كه در 3 يا 4 روز آينده 
قيمت آن كاهش پيدا مى كند، گوجه فرنگى 3
هزار تومــان و كاهو 3 هزار تا 5 هزار تومان 

است و مشكلى در عرضه وجود ندارد.
وى ادامه داد: قيمت خيار گلخانه اى گران تر 
از خيار زمينى اســت كــه از مناطق مختلف 
وارد بازار همدان شده و درحال حاضر خيار 

درختى با قيمت 4 هزار تومان است.

وى بيان كرد: سيب زمينى از 3 هزار تا 4 هزار 
تومان، كدو خورشتى 2 هزار تا 3 هزار تومان 
و بادمجان قيمت 1 هــزار و 500 تا 3 هزار 

تومان در بازار همدان عرضه مى شود.
البرزى با بيان اينكه وانت بارهاى عرضه ميوه 
بدون مجوز در سطح شهر فعاليت مى كنند و 
مخل كار بازاريان هستند، به مردم توصيه كرد 
كه از واحدهاى صنفى داراى كســب جواز 

ميوه و تره بار خريدارى كنند.

راهپيمايى قدس در همدان برگزار نمى شود
 كاهش روزبه روز شمار متوفيان ناشى از ويروس كرونا و حتى موراد 
مثبت ابتال به اين ويروس با اينكه خبر خوب و اميدواركننده  اى است اما 
طبق مصوبه ســتاد ملى مقابله با كرونا مراسم روز جهانى قدس تنها در 
شــهرهايى كه وضعيت سفيد ازنظر كرونا دارند، برگزار مى شود كه اين 

وضعيت شامل همدان نمى شود.
در زمينه برگزارى راهپيمايى يا تجمع به منظور روز جهانى قدس، استان 

همدان تابع دستورات ستاد ملى مقابله با كرونا است.

هيچ مركز عرضه قليانى در همدان فعاليت نمى كند
كشف 350 مورد قليـان
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رئيس اتاق اصناف اسدآباد:
مشاوران امالك حق معامله از سوى دالالن 

ندارند
 از اين پس هيچ بنگاه امالكى حق اســتفاده از افراد دالل يا نفرات 
بدون داراى كارت مباشــرت را ندارد و درصورت مشــاهده با بنگاه 

خاطى برخورد قانونى خواهد شد. 
رئيس اتاق اصناف اســدآباد با اشاره به اينكه پس از اين، فقط افرادى 
در مشــاوران امالك حق فعاليت دارند كه كارت مباشرت و مشاركت 
مدنى داشته باشند و در غير اينصورت كسى بخواهد معامالت را انجام 
دهد به عنوان دالل شــناخته شده و اين بنگاه با دستور مقامات قضايى 

پلمب خواهد شد.
موســى رضا غفارى بيان كرد: خريدوفروش و اعالم قيمت در فضاى 

مجازى ممنوع است.
 اگر افزايــش كاذب قيمتى از ناحيه امالك مالحظه شــود، مورد به 

نهاد هاى قضايى و انتظامى معرفى مى شود.
غفــارى همچنين گفت: افــراد غيربومى نيز پيــش از اجاره منازل با 

هماهنگى نهاد هاى مربوطه معامله ملكى را انجام دهند.
وى با اشــاره به اينكه مشاوران امالك موظف شده اند حق كميسيون 
ابالغ شــده را بيش از پيــش رعايت كنند، افــزود: معامله يك ملك 
به صــورت متوالى و چندباره در طول يــك ماه ممنوع بوده و قرارداد 

اين معامله فسخ است.

مدير آموزش و پرورش شهرستان نهاوند 
اقالم بهداشتى در مدارس محروم نهاوند

توزيع شد
 500 عدد ماســك و 120 ژل ضدعفونى كننده توسط ستاد مردمى 
مبارزه با ويــروس كرونا به آموزش و پرورش نهاوند براى توزيع در 

مدارس محروم و حاشيه اى شهرستان اهدا شده است. 
مدير آموزش و پرورش شهرســتان نهاوند اعالم كرد: از ابتداى شيوع 
ويروس كرونا در شهرســتان، نهادهاى جهادى و مردم نهاد همواره در 
كنار آموزش و پرورش بوده و در مقاطع مختلف با اهداى ماســك و 
مواد گندزداى رايگان يارى گر ما در راه مقابله  با اين ويروس منحوس 

بوده اند.
محمدحســين دارايــى ادامه داد: به مناســبت بازگشــايى مدارس و 
نيــاز مبرم دانش آموزان و كادر آموزشــى مدارس به ماســك و مواد 
ضدعفونى كننده، باز هم نهادى مردمــى در اقدامى جهادى، مقدارى 
ماســك و ژل ضدعفونى كننده  بــراى توزيع در مــدارس محروم و 

حاشيه اى به آموزش و پرورش اهدا كرد.
دارايى با بيان اينكه تعداد اين اقالم اهدايى 500 عدد ماســك و 120 
عدد ژل ضدعفونى كننده است، ادامه داد: در سريع ترين زمان، مدارس 
هدف شهرســتان براى توزيع اين اقالم شناسايى شدند و تا ظهر شنبه 
تمامى ماسك ها و ژل هاى ضدعفونى كننده بين مدارس توزيع خواهند 

شد.
وى در ادامــه با بيان اينكه 280 بســته بهداشــتى بــراى توزيع بين 
دانش آموزان روســتاهاى محروم و كم برخوردار شهرستان تهيه شده 
است، اظهار كرد: به مناسب هفته سالمت كه پشت سر گذاشتيم و در 
راستاى مبارزه با شيوع ويروس كرونا، به همت كارشناس بهداشت و 
سالمت اداره، تعداد 280 بسته بهداشتى تهيه شد تا بين مدارس هدف 

براى رسيدن به دست دانش آموزان توزيع شود.
دارايى افزود: اين بسته ها شامل ماسك، دستكش، ژل ضدعفونى كننده، 
مسواك، خمير دندان و حوله به ارزش ريالى هر بسته 500 هزار ريال 
است كه در مجموع براى تهيه اين بسته ها مبلغ 140 ميليون ريال اعتبار 

هزينه شده است.
به گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش شهرستان نهاوند، دارايى 
بيان كرد: در ايام گذشــته نيز در چنــد نوبت مواد ضدعفونى كننده و 
گندزدا توسط اداره تهيه شده و در اختيار مدارس شهرستان قرار گرفته 

است.
وى در بخش ديگرى با اشــاره به توزيع 110 بســته معيشــتى بين 
دانش آموزان بى بضاعت شهرستان گفت: 50 بسته به صورت متمركز 
و 60 بســته به صــورت پراكنده در ســطح مدارس تهيــه و پس از 
شناســايى دانش آموزان بى بضاعت و آســيب ديده از كرونا بين آنها 

توزيع شد.
وى با بيان اينكه اين كمك ها شــامل برنــج، روغن، چاى، ماكارونى، 
سويا، تن ماهى، خرما، رب و بسته بهداشتى شامل مسواك، خميردندان 
و ماسك بود، افزود: ارزش ريالى هر بسته 2 ميليون ريال و ارزش كل 

كمك ها بيش از 200 ميليون ريال بوده است.
وى در پايان خاطرنشــان كرد: بخشــى از اين كمك ها توسط خيّران 
فرهنگى و بخشى هم توسط خيران خارج از آموزش و پرورش تهيه 

شده است.

 وضعيت شبكه هاى تلويزيونى شهرستان تويسركان خراب و مدام 
درحال قطع شــدن است. چندين روز اســت كه نمى توانيم به راحتى 
برنامه هاى تلويزيون را دنبال كنيم. از صداوسيماى همدان درخواست 

داريم نسبت به حل مشكل شبكه ها اقدام كند.
* سورى از تويسركان

 
 قســمتى از آســفالت كوچه 18 مترى رضوان در سعيديه پايين 
نشست كرده اســت. تمامى رانندگانى كه از اين كوچه عبور مى كنند 
و در جريان نشســت نيستند، ناگهان داخل اين چاله مى افتند. اين امر 
موجب خراب شــدن تدريجى كمك فنرها مى شود. چند ماهى است 
كه براى رفع اين مشــكل پيگيرى مى كنيم اما پيگيرى هاى ما به جايى 

نمى رسد. لطفا صداى ما را به گوش شهردارى برسانيد.
* جمعى از اهالى 18مترى رضوان در همدان

 محوطه بزرگى از پشــت درمانگاه كمال آباد تبديل به زمين باير و 
خاكى شــده كه حجم زيادى از زباله ها را در خود جاى داده است. با 
وجود اينكه اين محوطه بسيار پهن است، چندين بار به شهردارى نامه 
زده ايم كه تبديل به فضاى سبز شود اما نه تنها اين كار انجام نشده، بلكه 
حدود 18 سال اســت كه اين منطقه حتى آسفالت هم به خود نديده 

است. از شهردار تقاضا داريم به اين منطقه رسيدگى كند.
* جمعى از اهالى كوچه پشت درمانگاه همدان

معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى شهرستان اسدآباد:
25 درصد از دانش آموزان به سامانه «شاد» 

دسترسى ندارند 
 25 درصــد از دانش آمــوزان شهرســتان به دليــل محدوديــت 
ــدارس  ــايى م ــد. بازگش ــاد دسترســى ندارن ــامانه ش ــه س ــت ب اينترن
فرصــت آموزشــى مناســبى اســت دانش آمــوزان دروس عقــب 

ــد. ــع كنن ــكاالت را رف ــران و اش ــاده را جب افت
 معــاون سياســى، امنيتــى و اجتماعــى شهرســتان اســدآباد در 

ــدارس  ــايى م ــور بازگش ــه به منظ ــرورش ك ــوزش و پ ــوراى آم ش
ــط  ــكارى توس ــى ابت ــاد آموزش ــرد: جه ــار ك ــد، اظه ــزار ش برگ
معلمــان و فرهنگيــان جهــادى شهرســتان از 10 روز پيــش در 
ســطح برخــى روســتاهاى شهرســتان كــه اينترنــت و ســامانه 
شــاد داراى محدوديــت بــوده، آغــاز شــده و در ايــن راســتا 
ــا رعايــت  كالس هــاى درســى دانش آمــوزان حداكثــر 2 ســاعت ب
دســتورالعمل هاى بهداشــتى و فاصله گــذارى اجتماعــى بيشــتر 

ــود.  ــزار مى ش ــاز برگ ــاى ب در فض
ــا دســتور  ــا بيــان اينكــه شــركت دانش آمــوزان ب حمــزه عبدكونــد ب

ســتاد ملــى كرونــا و طبــق دســتورالعمل  وزارت آمــوزش و پــرورش 
ــارى نيســت، گفــت:  ــوده و اجب ــارى ب ــدارس به صــورت اختي در م
ــط  ــدارس توس ــتى م ــت بهداش ــتاى امني ــى در راس ــم نظارت 20 تي
آمــوزش و پــرورش بــراى نظــارت بــر رعايــت پروتكل هــاى 

ــه شــده اســت. بهداشــتى درنظــر گرفت
پروتكل هــاى  رعايــت  كــرد:  خاطرنشــان  پايــان  در  عبدكونــد 
ــه  ــوزان از جمل ــه دانش آم ــوزش آن ب ــدارس و آم ــتى در م بهداش
ــران و معلمــان انجــام  ــى اســت كــه الزم اســت توســط مدي اقدامات

ــود. ش

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

علي جاللــي - شهــردار گيـان 

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

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

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

720,000,000 ريال
3- قيمــت پايــه حمــل و پخــش آســفالت بــه ازاى هــر تــن 780,000 ريــال، جمــع كل حمــل و پخــش 2,574,000,000 ريــال و ضمانــت نامــه شــركت 

در  مناقصــه130,000,000 ريــال
4- درصورت انصراف برندگان اول، دوم و سوم از مناقصه كه اگر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت نامه آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

5- ساير اطالعات، جزئيات و قيمت پايه در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
6- كليه هزينه هاى نشر آگهى و كارشناسى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

7- با توجه به شرايط اقتصادى موجود شهردارى در رد يا قبول پيشنهاد ها مختار است.
8- مهلت دريافت اسناد از تاريخ 1399/02/28 الى 1399/03/03 و تحويل و ارسال اسناد مناقصه طبق زمان بندى اعالم شده در سامانه ستاد 1399/03/13 

مى باشد به پيشنهادهايى كه بعد از مهلت مقرر تحويل داده شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
9- كميسيون معامالت شهردارى در تاريخ 1399/03/17 ساعت 10 صبح در سالن جلسات شهردارى تشكيل خواهد شد.

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

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

13- مناقصه ها در سامانه ستاد به صورات مجزا برگزار خواهد شد. و پيمانكاران مى توانند در هر دو مناقصه و يا در يكى از مناقصه ها شركت نمايند.
14- شماره فراخوان مناقصه سامانه ستاد جهت پخت (تهيه) آسفالت 2098050122000007

15- شماره فراخوان مناقصه سامانه ستاد جهت حمل و پخش مكانيكى آسفالت 2098050122000008
زمان انتشار در سامانه ستاد مورخ 1399/02/28

(م الف 44)

معصومه كمالوند »
 در بحث اجراى مصوبات ستاد پيشگيرى، 
كنترل و مقابله با كرونا در شهرستان نهاوند، 4

ايستگاه غربالگرى كرونا با نيروهاى داوطلب 
و امدادگر به صورت شــيفت هاى روزانه هر 
اكيپ  3 نفر و روزانه 35 نفر فعال بوده است 
كه بيش از 80 هــزار نفر با 25 خودرو از 16

اسفند تا 13 فروردين غربالگرى شده است.
رئيس هالل احمر شهرستان نهاوند در نشست 
خبرى با رســانه ها گفت: انتخابات شــوراى 
اجرايى هالل احمر هر 4 ســال يك بار برگزار 
مى شــود، تنها افراد ثبت ســامانه شده اجازه 

كانديد شدن يا رأى دادن دارند.
به گفته على كيانى، در اين دوره 18 نفر براى 
شــوراى اجرايى و بازرسى ثبت كردند كه 4
نفر براى بازرســى، 14 نفر هم براى شوراى 
اجرايــى ثبت نام كرده اند كه درنهايت يك نفر 
براى بازرســى و 4 نفر براى شوراى اجرايى 

نياز است.
كيانــى در بحث تجهيــزات و نيازهاى هالل 
احمر شهرستان گفت: درحال حاضر 2 پايگاه 
ثابــت فيروزان و موقت قلعه قباد براى نوروز 
و زمســتان فعال اســت كه به دليل ضرورت 
حوادث زمستانى، گردنه نورآباد و تردد زائران 
كربال، اين پايگاه موقت نيازمند تبديل موقعيت 

موقت به دائم است.
وى تأكيــد كرد: درمانگاه فعلى فيروزان بدون 
آمبوالنس و امكانات مورد نياز اســت كه در 
بحث زمان استاندارد تعريف شده است و البته 
با توجه به جمعيت اين شهر، تجهيز اين اماكن 
بــراى حفظ و نجات جان مصــدوم يا بيمار 

ضرورى است.
به گفتــه وى، تا زمانى كه پايگاه امداد جاده اى 
قلعه قباد فعال نشود اگر حادثه اى در اين مسير 
(گردنه نورآباد) رخ دهــد، زمان زيادى براى 

رسيدن به موقعيت از دست مى رود.
 رئيس هــالل احمــر نهاوند با بيــان اينكه 
شــهردارى ها در بحــث تجهيــزات نجات 
جز  شــهردارى ها،  افــزود:  نيســتند،  مجهز 
نهاوند، تجهيــزات نجات ندارنــد و برخى 
درخواست هاى ادارات و ارگان ها هم نشان از 
بى اطالعى آنها نسبت به وظايف هالل احمر 
اســت و هالل احمر آمادگى ارائه و برگزارى 

اين دوره هاى آموزشى را دارد.

كيانى تصريح كرد: دستگاه هاى خدماتى براى 
مديريت بحران بايد تجهيــز و آموزش ديده 
باشــند، هالل احمر آمادگى ايــن آموزش و 
تقويت تيم هاى مرتبط را حتى در روســتاها 

دارد.
درحال حاضر تنها 6 تيم روستايى در شهرستان 
فعال اســت، و اين الزمه فعال شدن تيم هاى 
روستايى اســت، برخى روستاها تيم ها را در 
حد چارت تشــكيل داده اند اما فعال نيستند و 
ضرورت فعال شــدن تيم هاى روستايى است 
و شوراهاى روستا و دهياران به عنوان نماينده 

بحران بايد پاى كار بيايند.
ســاالنه هزار و 500 نفر به صورت متوســط، 

در دوره هاى كمك هــاى اوليه، پايه داوطلبى، 
مخاطرات عمومى امداد و نجات و تخصصى 
جست وجو و نجات در جاده، كوهستان و...، 
دوره آموزشــى مى بينند كه فعال به دليل كرونا 
انجام نمى شود. كيانى گفت: درحال حاضر60

امدادگر فعال در شهرستان فعال هستند كه با 
توجه به آموزش هاى ارائه شــده، بايد تعدادى 
چند برابر اين رقم، امدادگر فعال در رده هاى 

مختلف باشند.
در حوزه جوانان با جذب افراد زير 29 سال در 
فعاليت هاى اجتماعى از جمله ضدعفونى شهر 
و روستا، كمك هاى اجتماعى، امدادى، مردمى 

و... انجام مى شود.

 همه ساله حدود 10 نفر در هنگام برداشت 
گردو در اين شهرستان جان خود را از دست 
مى دهند امــا راهكارهاى نويــن كوتاه مدت 
و بلندمدت بــراى به حداقل رســاندن اين 

خسارت ها وجود دارد.
مدير اداره جهاد كشاورزى تويسركان با بيان 
ايــن مطلب افزود: در روند برداشــت گردو 
عــالوه بر مرگ تعدادى از مردم، همه ســاله 
افراد زيادى نيز دچار آسيب هاى جدى مانند 
ضايعه نخاعى مى شــوند كه خســارت هاى 
جانى ناشــى از حوادث در فرايند برداشت 
گردو از باغ هاى گردوى اين شهرستان بايد با 

اين راهكارها به حداقل برسد.
مسعود اكبرى ادامه داد: طرح سرشاخه كارى 
درختان گردوى شهرستان تويسركان كه از 2 
سال پيش آغاز شده است موجب مى شود تا 
درختان گردوى اين شهرستان رشد عمودى 
نداشته باشــند و به تبع گردوتكان ها نيازى به 
صعود به ارتفاعات باال براى برداشــت گردو 

ندارند.
سرشــاخه كارى  فرايند  همچنين  افزود:  وى 
درختــان گردو موجب مى شــود تــاج اين 
درختان به گونه اى شكل بگيرد كه هم امكان 
چيدن گــردو از پايين درخت فراهم شــود 
و هم بتوان با اســتفاده از دستگاه هاى نوين 
برداشــت گردو مانند «شــيكر» به برداشت 

گردو اقدام كرد.

وى گفت: تا 6 سال آينده حداقل 50 درصد 
از باغ هاى گردوى شهرستان تويسركان كه در 
مكان هاى صعب العبور قرار ندارند از مزاياى 
طرح سرشاخه كارى در اين بخش برخوردار 

مى شوند.
 راه هاى نوين برداشت گردو

مدير اداره جهاد كشاورزى تويسركان به ابداع 
يك محقق و مخترع تويســركانى در ساخت 
يك دســتگاه «باالبر» عمومى براى استفاده در 
عمليات برداشت گردو اشاره كرد و افزود: اين 
دســتگاه مرحله آزمايش عملى را در حضور 
كارشناسان پشت سر گذاشته اما به دليل آنكه 
قيمــت آن بيش از 10 ميليون تومان اســت، 
بيشــتر براى باغداران عمده صرفه اقتصادى 

دارد و مى تواند مورد استفاده قرار گيرد.
به گزارش روابط عمومى جهاد كشــاورزى 
شهرستان تويسركان، اكبرى متذكر شد: يك 
نوع كمربندهاى خاص هم ســاخته شده كه 
به قسمت هاى مختلف بدن گردوتكان وصل 
مى شــود و توســط مهارهايى كــه براى آن 
تعبيه شــده به صورت شاخه به شاخه بر روى 
نقاط موردنظر قفل مى شــود و امكان تكاندن 

گردوها را فراهم مى كند.
وى بــا تأكيد بر اينكه در عمليات برداشــت 
گردو به روش سنتى باال رفتن از درخت بايد 
از افراد سالم از لحاظ جسمى و روحى استفاده 
كرد، افزود: غربالگرى گردوتكانان با همكارى 

شبكه بهداشــت و درمان، رعايت بهداشت و 
ايمنى محيــط كار و اجتنــاب از به كارگيرى 
افرادى كه مشكالت جســمى و وابستگى به 
مــواد مخدر دارند، مى توانــد موجب كاهش 

حوادث ناگوار در اين زمينه شود.
اكبــرى گســترش صنعــت بيمــه بــراى 
گردوتكان ها را يك امر ضرورى دانســت و 
گفت: عموم مردم و باغداران بايد با استفاده 
از تسهيالت شــركت هاى خصوصى بيمه گر 
نســبت به بيمه گردوتكان ها اقــدام كنند و 
از به كارگيرى گردوتــكان بدون بيمه به طور 

جدى خوددارى كنند.
وى خاطرنشــان كرد: در چند ســال اخير، 
يك يا 2 شــركت بيمه گر خصوصى به بيمه 
گردوتكان ها در شهرســتان اقدام كرده اند كه 
با توجه به شرايط مى طلبد كه همكارى مردم 

با شركت هاى خصوصى بيمه گر در اين زمينه 
بيشتر و بهتر شود.

مدير اداره جهاد كشاورزى با اشاره به «طرح 
طوبى» تويســركان كه شامل 300 هكتار باغ 
گردو از نوع اصالح شــده است، گفت: اين 
درختان پايه كوتاه براى برداشت نيازى به باال 
رفتن گردوتكان ها ندارند و به راحتى از پايين 
درخت به وسيله دســت يا چوب هاى كوتاه 

مى توان محصول آنها را برداشت كرد.
تويســركان يكى از شهرســتان هاى اســتان 
همــدان در فاصلــه 90 كيلومتــرى از مركز 
اســتان اســت كه با برخوردارى از حدود 6 
هزار و 100 هكتار باغ هاى گردو و توليد اين 
محصول ارزشــمند باغى باكيفيتى در سطح 
بين المللــى، پايتخت گردوى ايران نام گرفته 

است.

ضرورت تجهيز پايگاه هاى هالل احمر 
در نهاوند

راهكارهاى نوين برداشت گردو در راه تويسركان

پيش بينى برداشت 280 هزار تن سيب زمينى 
از مزارع بهار

 از 6 هزار هكتار سطح زيركشت سيب زمينى در مزارع شهرستان بهار، 
280 هزار تن از اين محصول برداشت شود.

مدير جهاد كشــاورزى شهرستان بهار با اعالم اين خبر افزود: با توجه به 
جايگزين كردن كشــت هاى كم آب بر مثل زعفران و گل محمدى، كشت 
ســيب زمينى روند كاهشى داشته اســت، به طورى كه در سالجارى سطح 
زيركشت اين محصول در شهرستان بهار، 6 هزار هكتار بوده و پيش بينى 

مى شود از اين سطح 280 هزار تن سيب زمينى برداشت شود. 
 عبدالحســين اكبرى با اشاره به كاهش ســطح زيركشت سيب زمينى در 
مزارع شهرســتان، خاطرنشان كرد: كشت ســيب زمينى از 7 هزار و 500
هكتار به 6 هزار هكتار كاهش پيدا كرده البته اين كاهش ســطح در چند 

سال و به تدريج انجام شده است.
اكبرى در ادامه از مبارزه با ســن غــالت در 11 هزار هكتار از مزارع اين 
شهرستان خبر داد و گفت: سطح مبارزه با سن غالت در مزارع شهرستان 

بهار تاكنون به 11هزار هكتار رسيده است.
وى اظهار كرد: در ســالجارى بيش از 60 هزار هكتار از مزارع شهرستان 

بهار زيركشت گندم و جو قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومى جهادكشــاورزى شهرستان بهار، اكبرى با بيان 
اينكه در سال گذشته 22 هزار و 849 تن گندم از كشاورزان خريدارى شده 
اســت، خاطرنشان كرد: امسال در سطح 42 هزار و 900 هكتار از اراضى 
شهرستان بهار گندم آبى و ديم كشت شده و پيش بينى مى شود از اين سطح 

73 هزار و 600 تن محصول برداشت شود.
وى يادآور شــد: كشت جو آبى و ديم در سطح 17 هزار و 150 هكتار از 
اراضى شهرستان صورت گرفته كه پيش بينى مى شود 55 هزار و 880 تن 
محصول از اين سطح برداشت شود. مدير جهادكشاورزى شهرستان بهار 
بيان كرد: كشت ساير ســبزيجات در هزار هكتار از مزارع اين شهرستان 

انجام شده و برآورد مى شود 51 هزار و 882 تن محصول توليد شود.
وى ســطح باغات بارور اين شهرستان را 5 هزار و 500 هكتار دانست و 
يادآور شــد: پيش بينى مى شود از اين ســطح تقريباً 44 هزار تن محصول 

باغى توليد شود.

سراب فارسبان نهاوند 
در فهرست آثار ملى 
ثبت شد
 نهاونــد داراى 3 منطقه گردشــگرى بام نهاوند، 
ســراب گيان و سراب فارسبان است و با داشتن 264 
دهنه سراب، چشمه و قنات به شهر سراب ها معروف 
بوده و جايگاه نخست را در استان همدان داراست كه 
با ثبت سراب فارسبان  به عنوان ميراث طبيعى موجب 

حفظ آن مى شود.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
نهاوند با اعالم اين خبر گفت: امروز خروجى سراب 
فارســبان بــه ميزانى پايدار و ثابت رســيده اســت 

و به همين منظــور كار تهيه پرونــده ثبت ملى آن به 
كمك دوستداران محيط زيست و انجمن هاى ميراث 
فرهنگى اســتان همــدان و شهرســتان نهاوند انجام 

گرفت. 
محســن جانجان با اشاره به اينكه سراب گيان نهاوند 
ســامان دهى مى شــود، تشريح كرد: ســراب گيان از 
معروف ترين ســراب هاى نهاوند، جايگاه مناسبى را 
براى جذب گردشــگر دارا اســت و به لحاظ اهميت 
گردشگرى در استان همدان و نيز شهرستان نهاوند، با 
حضور معاون ســرمايه گذارى اداره كل و كارشناسان 
ايــن حوزه و نماينــده منابع طبيعى، محيط زيســت 
شهرستان، شهردار گيان و مشاور طرح، جلسه بررسى 
طرح گردشگرى ســراب گيان مورد بحث و بررسى 

قرار گرفت.
جانجــان افــزود: از مزيت هــاى اين كار تســهيل 

درجذب سرمايه گذار در شهرستان نهاوند بوده و از 
آنجايى كه ســراب گيان از معروف ترين سراب هاى 
نهاوند به شــمار مى آيد جايگاه مناسبى براى جذب 

دارد. گردشگر 
وى اظهار كرد: ســراب گيان نهاوند، زيباترين چشمه 
اســتان همدان بوده و در 18 كيلومترى جنوب غربى 
شــهر نهاوند و 2 كيلومترى تپه باســتانى گيان و در 
شمال شــهر گيان قرار گرفته است، اين منطقه ديدنى 
به وسيله جاده باريكى به نهاوند وصل مى شود كه در 
2 ســوى آن بقاياى 200 هكتــارى جنگل هاى قديم 
زاگرس چشــم انداز و تابلويى فوق العاده زيبا از كوه، 
جنگل و دشت هاى وسيع و خرم ضلع غربى جاده را 
به نمايش گذاشــته است و در نهاوند عالوه بر سراب 
گيان، ســرآب فارسبان، ملوسان، كنگاور و گاماسياب 

نيز وجود دارد.
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 ســؤال از شــهردار به معنى استيضاح وى 
نيست

رئيس شــوراى اسالمى شــهر همدان در ابتداى جلسه 
اظهار كرد: از شــهردار همدان تشــكر مى كنيم كه در 
فرصت 10 روزه تعيين شده براى پاسخگويى در صحن 

شورا حاضر شدند.
كامران گردان افزود: از شــهردار همــدان و همكاران 
ايشان تشــكر مى كنم كه با همه مشكالت اقتصادى و 
نبود ساخت وسازها حقوق پرسنل شهردارى را به موقع 

پرداخت كرده اند.
وى با اشاره به اين كه در هفته شوراها از پروژه هاى مهم 
شــهردارى بازديد كرديم، گفت: كارهاى خوبى اتفاق 
افتاده اســت و گفتن اشــكاالت به معناى ناديده گرفتن 

زحمات شهردار و همكارانشان نيست.
وى بــا بيان اين كــه يكى از تأكيدات شــوراى پنجم 
شفاف ســازى بوده اســت، تصريح كرد: طرح ســؤال 
از شــهردار اقــدام جديد يا تازه اى نيســت و به معناى 

استيضاح شهردار نيز محسوب نمى شود.
پس از ســخنان گردان، مقرر شــد شــهردار همدان 
گزارش كوتاهى از عملكرد 2 ســاله خود در صحن 
شــورا ارائه دهد و سپس 21 ســؤال مطرح شده (تا 
جايى كه زمان اجازه دهد) توســط رضوان سلماسى، 
منشى و عضو شورا قرائت شود و شهردار پاسخ الزم 

را ارائه دهد.
عبــاس صوفى با ارائه گزارشــى كوتاه از اقدامات مهم 
شــهردارى در 2 سال گذشته اظهار كرد: 2 سال گذشته 
ســال هاى ســختى بود و ما به عنوان مديريت شهرى 
درگير مشــكالت افتصادى كشــور، تحريم ها، سيل و 

كرونا بوديم.
وى افزود: اما اين اتفاقات ســبب نشد در كار و تالش 
خود كوتاهى كنيم و شب و روز خود را گذاشتيم براى 
رضايتمندى مردم. هرچند لياقت شــهروندان همدانى 

بيشتر از اين اقدامات است.
وى با اشاره به چالش هاى موجود در 2 سال گذشته بر 
سر راه شهردارى همدان عنوان كرد: بودجه دولتى استان 
سال 97 و 98 به ترتيب 528 و 675 ميليارد تومان بوده 
است كه به ترتيب 59 و 47/5 درصد محقق شده است، 
اما بودجه شهردارى در سال 97 و 98 به ترتيب 647 و 
805 ميليارد تومــان بوده كه به ترتيب 72 و 78 درصد 

آن محقق شده است.

 افزايــش 200 درصدى مســكن و 400
درصدى آهن

شــهردار همدان با اشــاره به اينكه از سال 96 تاكنون 
قيمت مســكن در همدان 200 درصد رشــد داشته و 
قيمت آهن آالت از فروردين 96 تا فروردين 99 نزديك 
به 400 درصــد افزايش يافته، اظهار كــرد: با اين حال 
عوارض شهردارى در 3 سال گذشته به ترتيب 20، 15

و20 درصد افزايش يافته است.
صوفــى تصريح كرد: قيمت مصالح ســاختمانى نيز در 
3 ســال گذشــته به ترتيب 60 ،70 و 50 درصد رشد 

داشته است.
وى با بيان اينكه عوارض هر مترمربع آپارتمان در سال 
گذشته 85 هزار تومان بوده و امسال به 107 هزار تومان 
رسيده است، عنوان كرد: در سال 98 ميانگين قيمت يك 
متر مربع آپارتمان در همدان 5 ميليون و امسال به بيش 
از 10 ميليون رســيده، اما عوارض ما رشد بسيار اندكى 

داشته است.
شــهردار همدان با بيان اين كه با همه اين مشكالت در 
ســال گذشــته 65 ميليارد تومان از ديون شهردارى را 
تســويه كرديم، عنوان كرد: در 2 سال گذشته اقداماتى 
انجام داديم كه اگر نگوييم بى سابقه به جرأت مى گوييم 

كم سابقه بوده است.
وى با اشــاره به بازگشايى معابر طالقانى، سعيديه باال و 
پايين، بلوار شهيد فهميده، بلوار قدر و اسالم شهر افزود: 
در واقع با بازگشايى اين معابر 10 هزار متر مربع مسير 

بازگشايى شده است.
شــهردار همدان با اشــاره به اقدامات مهم شــهردارى 
در ورودى هاى شــهر از ســمت جاده تهــران و مالير 
اظهار كرد: شــايد كمتر مديرى در اين شرايط به دنبال 

پروژه هاى زيرزمينى باشد و بيشتر مديران سعى مى كنند 
پروژه هايى را در دست بگيرند كه توى چشم باشد، اما 
ما با اجراى پروژه انتقال آب هاى زيرزمينى كارى كرديم 

كه معابر ما ديگر مشكل آب گرفتگى ندارند.

 ايجاد 14 پارك و 17 زمين بازى
صوفى با بيان اينكه جدول سازى ها را استاندارد كرديم و 
توسعه متوازن شهر در اولويت شهردارى بود، گفت: در 
اين مدت 14 پارك به پارك هاى همدان اضافه شد و 2
پارك بزرگ 100 و 230 هكتارى نيز كليد خورده است.

وى با اشاره به توسعه زمين هاى ورزشى در سطح شهر 
گفت: 17 زمين بازى(چمن مصنوعى) در 2 سال گذشته 

ايجاد كرديم.
شــهردار همــدان از خريــد ماشــين آالت مــدرن از 
ديگر اقدامات مهم شــهردارى در 2 ســال گذشته ياد 
كرد و تأكيــد كرد: اين اقدامــات درحالى رخ داده كه 
شــهردارى هاى كالنشــهرها فقط به فكر اين بودند كه 

چطور حقوق پرسنل خود را پرداخت كنند.
صوفى با اشــاره به اقدامات فناورانه در شــهردارى از 
جمله ايجاد ســامانه شفافيت و سامانه 137 عنوان كرد: 
اقدامات شــهردارى همدان در بحث سيل سال گذشته 
خيلى بازگو نشد، اما ايثارگرى پرسنل شهردارى همدان 
ســبب شد در سيل فروردين ماه سال گذشته شهروندان 

آسيب نبينند. 
وى با اشــاره به اقدامات شهردارى 
همدان در راســتاى مقابله با كرونا 
نيز گفت: ايجاد ســتاد مردمى كرونا 
با مديريت امام جمعه همدان اتفاق 
بســيار خوبى بود كه ســبب شــد 
پايتخت نشينان به دليل اين اقدام از 

همدان تشكر كنند. 
شــهردار همدان با اشــاره به اينكه 
99 درصد اســناد امالك شهردارى 
همدان اســكن شده اســت، عنوان 
كــرد: پرونده هــا در نوســازى و 
شهرسازى درحال الكترونيكى شدن 

است. 

 بدهى تمام بانك ها تسويه 
شده است

وى تأكيد كرد: تمام حقوق كارمندان 
پرداخت  به روز  همدان  شــهردارى 

شده و به آنها بن رفاهى داديم. 
صوفى با اشاره به اينكه از جمعيت 

600 هــزار نفرى همــدان اگر روزى يــك درصد به 
شهردارى مراجعه كنند، 6 هزار نفر مراجعه كننده داريم 
كه ممكن اســت چند نفرى هم ناراضى باشــند، تأكيد 
كــرد: با افتخار اعالم مى كنــم از مديران جوان در بدنه 
شهردارى اســتفاده شده كه همه با شــرافت و تالش 

درحال خدمت به مردم هستند. 
صوفى تصريح كرد: براى نخستين بار 50 ميليارد تومان 
اوراق مشاركت گرفتيم كه 25 ميليارد تومان آن را دولت 
مى دهد. همچنين به دليل بدهى نمى توانستيم با بانك ها 

كار كنيم اما امروز با همه بانك ها تسويه كرده ايم.

 شــركت متخلف حق حضور در مناقصه آتى 
را ندارد

با پايــان گزارش عملكرد شــهردار همــدان، رضوان 
سلماســى به عنوان منشى شورا، ســؤاالت مطرح شده 
توسط 3 عضو شــورا را قرائت كرد تا شهردار همدان 

يك به يك به سؤاالت پاسخ دهد. 
شهردار همدان در پاسخ به سؤال نخست مبنى بر اينكه 
با توجه به ثبت نام بيمه تكميلى كاركنان شهردارى، دليل 
نام نويســى افرادى كه هيچ يك از آنها كارمند شهردارى 
همدان نبودند، چيســت؟ اظهار كرد: هرساله بر اساس 
يك مناقصه بحث بيمه تكميلى كاركنان شــهردارى به 
يك شركت واگذار مى شود كه امسال بر اساس مناقصه، 

شركت تجارت نو اين امر را بر عهده داشت. 
وى با اشــاره به اينكه بر اســاس كد پرسنلى حق بيمه 
از كارمندان كم مى شــود، گفت: اين شركت، 10 نفر را 

اضافه بيمه كرده اســت ولى شــهردارى پولى بابت آن 
نداده، با اين حال به محض آنكه مطلع شديم به شركت 

تذكر داده شد. 
كاووسى يكى از اعضاى سؤال كننده از شهردار پرسيد: 
چــرا با اين شــركت متخلف همكارى خــود را ادامه 
مى دهيد؟ صوفى پاسخ داد: قرارداد اين شركت يك ساله 
است، اما مطمئناً در سال آينده شركت تجارت نو به دليل 
تخلف انجام داده شده حق شركت در مناقصه را ندارد.

 براى فروش زمين دادگسترى از شورا مجوز 
داشتم

 اما سؤال دوم در باره پالك ثبتى واقع در خيابان پرستار 
به ملكيت شــهردارى همدان بود كه در گذشــته براى 
اسكان يكى از ادارات واگذار شده بود و 3 عضو شورا 
در رابطه با فروش ملك و خريد ملك ديگر و واگذارى 

آن به آن اداره سؤاالتى در 3 بند طرح كردند. 
شهردار همدان با اشاره به اينكه اداره مذكور دادگسترى 
است و مربوط به شخص يا فرد خاصى نيست و اموال 
ادارات بيت المال اســت، گفت: 20 سال پيش مرحوم 
بهنام جو، شــهردار وقت همدان زمينى را به دادگسترى 

همدان اهدا كرد. 
صوفى افزود: پس از 20 سال مديركل وقت دادگسترى 
نامه به شــهردارى زده مبنى بر اينكــه اين زمين به ما 
داده شده اســت اما سند نداريم و ما 
هم يك نامه به شــورا زديم. شهردار 
همدان با اشاره به اينكه براى فروش 
آن زمين و خريد زمين ديگرى به جاى 
آن از شورا مصوبه داشتيم، اظهار كرد: 
در نامه شــورا آمده است با تقاضاى 
دادگسترى مبنى بر تبديل به احسنت 
نمودن ملــك با طبق نظر شــهردار 

همدان موافقت مى گردد. 
كاووسى با طرح اين ادعا كه شهردار 
همدان در صحن شورا به ما اطالعات 
غلطى داده اســت، پاســخ صوفى را 

قانع كننده ندانست. 
در اين لحظه به درخواســت شهردار 
همدان، فيلم سخنان صوفى در جلسه 
مدنظر كاووسى پخش شد و مشخص 
شد شــهردار همدان اطالعات غلطى 

نداده است.

 پس از 10 ســال ســهام 
شهردارى را بازگرداندم

اما ســؤال ســوم درباره نامه مرتبط با اقدامات حقوقى 
براى بازگشــت ســهام شــهردارى همدان از شركت 
تله كابين گنجنامه بود. اعضاى ســؤال كننده دليل ارسال 
نكردن نظرات كارشــناس خط دادگســترى به شورا را 

جويا شده بودند. 
اگرچــه به دليل محرمانه بودن ايــن موضوع صحبت ها 
سربســته اى بين شهردار همدان، رئيس شوراى اسالمى 
شــهر و مسئول حراســت شــهردارى رد و بدل شد، 
اما از قرار معلوم ادعا مى شــود دريــك نامه  مربوط به 
سهام شــهردارى در تله كابين امضاى فردى از مديران 
شــهردارى جعل شده اســت، اما از آنجاكه اين اتفاق 

محرمانه بود به اسم خاصى اشاره نشد. 
با اين حال مدير حراســت شهردارى همدان توضيحات 
شــهردار همدان را در اين رابطه تأييد كرد كه با واكنش 

كامران گردان مواجه شد. 
رئيس شــوراى اسالمى شــهر همدان با اشاره به اينكه 
حرف ها را درســت عنــوان كنيد، گفــت: نظر ابتدايى 
كارشناس خط دادگسترى براى شورا ارسال نشده است 
و نامه دوم كه به نفع شــهردارى بوده ارسال شده است. 
اما مسئول حراست شهردارى بر ارسال هر 2 نامه اصرار 

داشت.
در اين ميان شهردار همدان اظهار كرد: وظيفه حفاظت 

اسناد بر عهده مجموعه حراست است.
وى افزود: مدير حراســت كارمنــد و زيرمجموعه من 
نيست كه بخواهد از من حمايت كند. وى توسط اداره 

اطالعات منصوب مى شود.

صوفى تأكيد كرد: در اين ميان مهم اين بود كه ســهام 
شهردارى بازگردانده شود كه ما هم موفق شديم پس از 

10 سال سهام شهردارى را برگردانيم.
 پاركينــگ آقاجانى بيگ را بــا 10 درصد 

پيشرفت تحويل گرفتم
سؤال پنجم 3 عضو شورا از شهردار همدان در رابطه با 
چرايى آغاز پروژه غيرهمســطح غدير بود. اين 3 عضو 
شــورا با توجه به مشكالت مالى شــهردارى و ناتمام 
ماندن چندين پروژه مهم از جمله تقاطع غيرهمســطح 
سردار همدانى دليل آغاز به كار اين پروژه را جويا شدند 
و معتقدند تكميل پروژه هاى اولويت  دار شــهر از جمله 
پاركينگ طبقاتــى آقاجانى بيگ مورد توجه شــهردار 
نيســت و نخريدن ديتاسنتر كه با افزايش قيمت مواجه 
شــده به دليل رعايت نكردن اولويت بندى ها از ســوى 

شهردارى است. 
صوفى در پاســخ به اين ســؤال گفت: پروژه پاركينگ 
طبقاتى از ســال 94 آغاز شــده بود و بايــد 3 ماهه به 
بهره بردارى مى رسيد، اما زمانى كه آن را تحويل گرفتم 
تنها ده درصد پيشرفت داشت و درحال حاضر برخالف 
مشكالت اقتصادى و افزايش قيمت آهن آالت و مصالح 

75 درصد پيشرفت فيزيكى داشته است. 
 آغاز كار پروژه پل غدير با مجوز شورا بوده 

است
وى عنوان كرد: كار پل غدير نيز بايد از چند سال پيش 
آغاز مى شــد و اگر اين اتفاق مى افتاد نياز به ساخت پل 

شهيد همدانى نبود.
صوفى تصريح كرد: دوســتان مى گويند تكميل اين پل 
به مردم خسارت زده است، درحالى كه ساخت آن تردد 
خودروها را روان ســازى مى كند. اين خدمت به مردم 

است نه خسارت.
شــهردار همدان تأكيد كرد: آغاز ايــن پروژه با مصوبه 
شــورا بوده و اگر اولويت نداشته چرا در سال 98 براى 

آن رديف بودجه درنظر گرفته شده است؟
وى با اشاره به اينكه افتخار مى كنيم چنين پروژه بزرگى 
را آغــاز كرده ايم، گفت: اجرايى شــدن اين پروژه هيچ 

تأثيرى بر روند ساير پروژه ها ندارد.

 پل شهيد همدانى را با 20 درصد پيشرفت، 
13 ميليــارد تومان بدهى و رها شــده تحويل 

گرفتم
 نــورا...  زاده يكى از 3 عضو ســؤال كننده از شــهردار 
در پاســخ به ســخنان صوفى گفت: ما در صحن شورا 
تأكيد كرديم به دليل مشــكالت اقتصادى در سال 97 و 
98 پروژه ها را اولويت بندى كنيد، اما شــما درخواست 

كرديد دستتان را در بودجه باز بگذاريم.
وى افزود: خريد ديتاسنتر و تكميل پل همدانى اولويت 

بود، اما رعايت نكرديد.
صوفى در جواب نــورا... زاده اظهار كرد: زمانى كه پل 
شــهيد همدانى را تحويل گرفتم 3 سال از آغاز پروژه 
گذشــته بود و تنها 20 درصد پيشــرفت داشت و 13

ميليارد بدهى برجا گذاشته بود.
وى افزود: پروژه كامال خوابيده بود و اهل فن مى دانند 
فعال كردن پروژه تعطيل شــده، ســخت تر از استارت 

زدن يــك پــروژه جديــد اســت. 
صوفى تأكيد كــرد: برخالف وجود 
مشكالت اقتصادى صورت وضعيت 
و  است  به روز  شهردارى  پروژه هاى 
شده  پرداخت  شهردارى  ديون  تمام 

است.
شــهردار همدان تصريح كرد: با نظر 
شما رديف پل غدير در بودجه ديده 
شــده بود، اين پل خدمت به مردم 

است و بايد ساخته مى شد.

 تكميــل پــروژه غدير كار 
درستى از سوى شهردار بود

پــس از ســخنان شــهردار رئيس 
كميســيون فنى و عمرانى شــورا با 
حمايــت از صحبت هــاى عبــاس 
صوفــى اظهار كرد: پل غدير پيش تر 

ناقص اجرا شــده بود و بايد يك پروژه ناقص را كامل 
كرد.

على رحيمى فر افزود: اگر اين پروژه امروز كامل نشود 
فردا با هزينه چندبرابرى بايد تكميل شود.

وى تصريح كــرد: آقاى گردان مى دانــد در آن منطقه 
به دليــل تصادفات چقدر تلفات داديم. چقدر مشــكل 
داشــتيم و حتى به خاطر دارم در اين ارتباط در شــورا 
رأى گيرى كرديم. آنجا گره ترافيكى شهر بود و تكميل 

اين پروژه از سوى شهردارى كار درستى است.

 نمى توانيم نسبت به مصوبه دولت بى تفاوت 
باشيم

سؤال ششــم مربوط به الحاق 3 روســتاى حسن آباد، 
على آباد و قاسم آباد به شهر همدان و جلوگيرى نكردن 
شهردارى همدان از ساخت وسازهاى غيرقانونى در اين 

3 روستاى الحاق شده به شهر بود.
شهردار همدان در پاسخ به اين سؤال اظهار كرد: اين 3
روستا با مصوبه هيأت دولت و ابالغ معاون اول رئيس 
جمهور به همدان الحاق شــده اســت و ما نمى توانيم 
نســبت به اين مصوبه چشم پوشــى كنيم و قانون گريز 

باشيم.
صوفــى افــزود: ايــن كه عنوان مى شــود نســبت به 
ساخت وســازها در اين مناطق بى توجه بوديم درست 
نيســت ؛ زيرا در چند ماه اخير تخريــب چندين بناى 

غيرمجاز در اين مناطق داشتيم.
وى عنوان كرد: اگر شورا مستنداتى مبنى بر ساخت وساز 

غيرمجاز در اين مناطق دارد، ارائه دهد.
نرگــس نورا... زاده در پاســخ به توضيحات شــهردار 
گفت: در بلوار يادگار امام ساخت وسازهاى غيرقانونى 
انجام مى شود. وى افزود: در مالقات عمومى با يكى از 
اعضاى شورا يكى از ساكنان آن منطقه مدعى شده است 
شهردارى 250 ميليون تومان مى گيرد و مجوز مى دهد.

 واكنــش تند على فتحى بــه اتهام نرگس 
نورا... زاده به شهردارى 

على فتحى عضو شورا نســبت به اين صحبت نرگس 
نورا... زاده واكنش تندى نشان داد و گفت: اتهام زدن به 
پرسنل خدوم شــهردارى آن هم با حرف يك فرد و در 
هاله اى از ابهام در جلســه اى كه به صورت زنده پخش 

مى شود، درست نيست.
وى افزود: من خودم 13 ســال كارمند شهردارى بودم 
و ســالم زندگى كردم و ساير همكاران نيز از اين قاعده 
مستثنى نيستند و اينگونه بدون سند و مدرك اتهام زدن 

كار درستى نيست.
مولــوى ديگر عضو شــورا نيز با تشــكر از اقدامات 
شــهردارى همدان تأكيد كرد: در كل شــهردارى در 2

پروژه ضعيف بوده، اما ســاير اقدامات رضايت بخش و 
قانع كننده است.

 اگر از اقوام من جذب شــهردارى شــدند 
معرفى كنيد و جايزه بگيريد

ســؤال هفتم 3 عضو سؤال كننده در رابطه با به كارگيرى 
تعدادى نيروى انسانى از سوى شهردارى همدان خارج 

از ضوابط ادارى بود.
شــهردار همــدان در رابطــه با اين 
سؤال گفت: شهردارى به 2 صورت 
نيرو جذب مى كنــد؛ يكى از طريق 
اســتاندارى است و نظارت بر جذب 
نيروها برعهده اســتاندارى اســت و 
من اجازه ندارم نيروى شركتى اضافه 

كنم.
جذب  دوم  روش  افــزود:  صوفــى 
نيروهــاى حجمى شــامل نيروهاى 
خدماتــى، فضاى ســبز و نيروهاى 
كارگرى اســت كه ايــن نيروها بر 
اســاس پيش بينــى بودجــه جذب 

مى شوند.
وى تأكيــد كرد: در زمــان مديريت 
بنده دوست، آشنا و فاميلى از من در 
شهردارى جذب نشده و اگر معرفى 

كرديد جايزه بگيريد.
صوفى تأكيد كرد: از برج 10 ســال 96 شهردار همدان 
بودم، اما يك مجوز براى جذب نيرو نگرفتم و آخرين 
مجوز خالى شده مربوط به فرزند سردار شهيد على رضا 

شمسى پور است.
 چرا برخى كارمندان شــهردارى نام فاميل 

مشترك دارند؟ 
كاووســى در رابطه با ســخنان شــهردار گفت: با اين 
موضوع كه شــما كســى را نياورديد موافقم، اما شــما 
شــهردار همدان هستيد و مسئوليت تمام موضوعات و 

اتفاقات با شما است.
اين عضو شــورا با بيان اينكه مشــاهده شــده برخى 
كارمندان شــهردارى نام خانوادگى مشابه دارند و باهم 
خويشاوند هســتند. تأكيد كرد: حتى اگر يك آبدارچى 

استخدام مى شود بايد احراز صالحيت شود.
  دلخورى عسگريان از حمايت برخى اعضا 

از شهردار
ــورا...  ــس ن ــت نرگ ــا حماي ــى ب ــه كاووس ــن جمل اي
زاده مواجــه شــد امــا مولــوى در ايــن رابطــه صحبتــى 
ــى داشــت.  ــار را در پ ــده حض ــه خن ــرد ك ــرح ك مط
عســگريان يكــى از 3 عضــو ســؤال كننده در ايــن 
ــا  ــوى واكنــش نشــان داد و ب ــه ســخنان مول لحظــه ب
گاليــه از صحبت هــاى گاه  و بــى گاه برخــى از اعضــا 
در حمايــت از شــهردار همــدان گفــت: اجــازه بدهيــد 

خــود شــهردار پاســخ بدهنــد.
اما مولوى صحبت هاى عسگريان را بى پاسخ نگذاشت و 
سخنان اين 2 عضو شورا به درگيرى لفظى انجاميد. در 
اين ميان على رحيمى فر با حمايت از مولوى گفت: اين 

جلسه پخش زنده مى شود و مردم شاهدند.
وى افزود: در رابطه با سؤاالت فنى و عمرانى كه مطرح 
مى شود من كه رئيس كميسيون فنى عمرانى هستم بايد 
پاســخ بدهم وگرنه مردم مى گويند پس در شــورا چه 

كاره بوديد؟

 ايراد نايب رئيس شورا به طراحى سؤاالت 
سؤال هشــتم اما مربوط به پيشگيرى نكردن شهردارى 
همــدان از ساخت وســازهاى غيرمجــاز در يكــى از 
هتل هاى همدان بود. شــهردار همدان در پاسخ به اين 
سؤال با اشــاره به اين كه منظور دوستان هتل باباطاهر 
اســت، گفت: اين هتل از سال 89 به دليل ساخت وساز 
غيرقانونى داشته و اقاى كاووســى و خانم نورا... زاده 
عضو كميســيون مــاده 100 بودند و ايــن موضوع به 

كميسيون مربوط مى شود و بايد پيگيرى مى كرديد.
كاووســى در پاســخ گفت: مــا كارشــناس را براى 
اندازه گيرى به هتل فرستاديم اما اجازه متر كردن ندادند.

اما توضيحات كاووســى اينبار بــا واكنش نايب رئيس 
شورا مواجه شد. حميد بادامى نجات با بيان اينكه جلسه 
از ساعت 17 آغاز شــده و اكنون ساعت 20:30 دقيقه 
است و تنها 8 ســؤال از 21 سؤال مطرح شده، خطاب 
به كاووســى گفت: بيش از يك ساعت از وقت جلسه 
را شــما حرف زديد. اى كاش سؤاالت را طورى طرح 

مى كرديد كه الزم به اين همه توضيح نباشد.

 دغدغه يا فعاليت زودهنگام تبليغاتى
عاقبت در ســاعت 20:30 با نظر اعضاى شــورا جلسه 
پاســخگويى شهردار به ســؤاالت 3 عضو شورا تنها با 
طرح 8 سؤال از 21 سؤال به پايان رسيد و پاسخ شهردار 

به 13 سؤال باقيمانده به زمانى ديگر موكول شد.
اما آنچه مشــخص بود، پاسخ هاى شــهردار براى ساير 
اعضــا قانع كننده بود و صوفى براى هر ســؤال چندين 
صفحه ســند ارائه مى كرد. ضمــن آنكه حمايت برخى 
اعضــا از صوفى، از جمله رحيمى فــر، مولوى، بادامى 
نجات و فتحى دلخورى 3 عضو ســؤال كننده را در پى 

داشت. 
اگرچه وظيفه شورا نظارت بر عملكرد شهردار است و 
اعضا حق ســؤال دارند، اما طرح برخى سؤاالت سبب 
شــد اينگونه به ذهن تعدادى از خبرنگاران حاضر در 
جلسه متبادر شود كه طرح سؤال از سوى 3 عضو شورا 
با توجه به نزديك شــدن به زمان انتخابات شورا بيشتر 

يك مانور تبليغاتى باشد. 

در جلسه پرسش و پاسخ 
شورا و شهردار همدان چه گذشت؟

  راه دستيابى به جهش توليد  حمايت از توليد 
داخلى است

 نماينده ولى فقيه در استان همدان با تأكيد بر اينكه نتيجه حركت براى 
تحقق يك هدف مشترك دستيابى به موفقيت است، گفت:  راه دستيابى به 

جهش توليد  حمايت از توليد داخلى است.
به گزارش تســنيم، حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى صبح 
ديروز در مراســم اهدا 27 هزار بســته غذايى توســط ستاد اجرايى 
فرمان امام در استان همدان اظهار كرد: هرچند ويروس كرونا تجربه 
تلخى بود اما از درون زيبايى هايى هم داشــت و تجربه هاى شيرينى 

را كسب كرديم.
وى افزود: نخستين تجربه اين اتفاق، توجه مردم به امدادهاى غيبى و مبدا 
تحوالت بود كه اگر موفقيتى به دســت آورديم، كه آورديم، آن هم نه در 
داخل كشور كه در سطح دنيا، به اين دليل است كه مرهون امدادهاى الهى 
هستيم. امام جمعه همدان با اشاره به عبارت «خرمشهر را خدا آ زاد كرد» 
گفت: معناى اين حرف حضرت امام(ره) اين بود كه همه خرمشهرها را 
خدا آزاد مى كند، زيرا هر اتفاقى در عالم تحت اراده حضرت حق تعالى 

رخ مى دهد.
وى دومين تجربه موفق پس از شــيوع ويروس كرونا را دستيابى به يك 
فهم مشترك در كشور دانست و گفت: در اين مدت همه به ميدان آمدند 

و هيچ كس مانع ديگرى در انجام كارها نشد و احساس رقابت هاى منفى 
در هيچ كجا وجود نداشت.

نماينده ولى فقيه در اســتان همدان تصريح كرد: اگــر مردم وارد توليد 
ماسك و تجهيزات پزشكى شدند و بهداشت و ستاد ملى از آنها حمايت 
كردند، اين تأكيدى بر فهم مشتركى است كه موفقيت هاى بزرگى را براى 

كشور به دنبال داشته است.
وى بــا تأكيد بر اينكــه نتيجه حركت براى تحقق يك هدف مشــترك 
دستيابى به موفقيت است، بيان كرد:  اى كاش در عرصه مسائل اقتصادى 
هم اين فهم مشــترك را داشــتيم و همه باور كنيم كه كشور نيازمند به 

جهش توليد است.

مدير خبرگزارى تسنيم دفتر همدان: 
مسلم مخفى

خبرنگاران: سميه مظاهرى 
فائزه محمدى، محمد حسامى

 اميرحسين اذكايى
عكاس: 

شماره تماس: 08132660364

 درحالى دهمين جلســه صحن شوراى شهر همدان با موضوع پاسخ شهردار به 21 سؤال 3 عضو شورا برگزار شد كه پاسخ هاى شهردار همدان رضايت و حمايت 
برخى اعضا را در پى داشت.

به گزارش تسنيم، دهمين جلسه صحن شوراى اسالمى شهر همدان شامگاه سه شنبه با موضوع پاسخ شهردار همدان به 21 سؤال طرح شده توسط 3 تن از اعضاى شوراى 
اسالمى شهر همدان( نرگس نورا... زاده، اكبر كاووسى و مسعود عسگريان) با حضور 10 عضو شورا (مريم روانبخش در اين جلسه غايب بود) معاونان شهردار و مديران 

شهردارى مناطق و رئيس حراست شهردارى همدان برگزار شد.

■ كارهــاى خوبى اتفاق 
افتــاده اســت و گفتن 
به معنــاى  اشــكاالت 
زحمات  گرفتن  ناديــده 
همكارانشان  و  شهردار 

نيست

■ طرح سؤال از شهردار 
اقدام جديــد يا تازه اى 
به معنــاى  و  نيســت 
نيز  شــهردار  استيضاح 

محسوب نمى شود

بود،  مشــخص  آنچــه 
براى  شهردار  پاسخ هاى 
ســاير اعضــا قانع كننده 
بــود و صوفى بــراى هر 
سؤال چندين صفحه سند 
ارائــه مى كرد. ضمن آنكه 
از  اعضا  برخــى  حمايت 
صوفى، از جمله رحيمى فر، 
و  نجات  بادامــى  مولوى، 
عضو  دلخــورى 3  فتحى 
پــى  در  را  ســؤال كننده 

داشت
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نيش و نوش

پزشكان از تعرفه هاى مصوب دولت تمكين مى كنند
 معاون ســازمان نظام پزشــكى با اعالم اينكه تعرفه هاى پزشكى بايد حداقل به اندازه نرخ تورم كه باالى 40 درصد است افزايش 
يابد، گفت: افزايش 15 درصدى تعرفه ها مورد قبول نيست، با اين حال پزشكان نارضايتى از تعرفه ها را وجه المصالحه دريافت اضافه 

از مردم نمى كنند و از مصوبات دولت تمكين مى كنند.
على فتاحى در گفت وگو با ايرنا افزود: نظر سازمان نظام پزشكى درباره تعرفه هاى پزشكى خيلى ساده است، چه فرقى بين يك پزشك 
و يك كارگر ســاده يا كارمند وجود دارد، همان ميزان كه حقوق و دســتمزد در ساير مشاغل افزايش پيدا مى كند، حقوق و دستمزد 
پزشك هم بايد افزايش پيدا كند. وى افزود: حقوق كاركنان بيمارستان ها نيز كه با قوانين كارگرى محاسبه مى شود، امسال 34 درصد 
رشد داشته است، وقتى حقوق كارگر بيمارستان 34 درصد اضافه مى شود اما ويزيت خدمات پزشك 15 درصد رشد مى كند، انتظار 

داريد چه اتفاقى در بيمارستان بيفتد.

3200 بسته ارزاق به دست خانواده هاى كم برخوردار رسيد
 مرحله  نخســت توزيع ســبد كاالى رمضان در قالب پويش «كرونان» در 2 هفته  اخير انجام شــد و بيش از 3 هزار و 200 خانوار 

كم برخوردار، سبد كاالى ارزاق دريافت كردند.
مديرعامل بنياد نيكوكارى دست هاى مهربان گفت: بنياد نيكوكارى دست هاى مهربان مرحله نخست سبد خيريه ويژه  ماه مبارك رمضان 

را در ميان خانواده هاى نيازمند توسط 13 شعبه خود در سراسر كشور توزيع كرد.
زهــرا يوســفى در گفت وگــو بــا ايرنــا افــزود: بــا بيــان اينكــه توزيــع ســبد كاالى رمضــان امســال به دليــل تعــداد بــاالى اقــالم، 
در 2 مرحلــه انجــام مى شــود، تصريــح كــرد: در ســبد كاالى مرحلــه نخســت، عــالوه بــر پك هــاى مــواد غذايــى و بهداشــتى، 
ــده و ماســك  ــواد ضدعفونى كنن ــه دســتكش التكــس، م ــا، از جمل ــه كرون ــان ب ــالى مددجوي ــراى پيشــگيرى از ابت ــى ب اقالم

پرســتارى نيــز قــرار داده شــده اســت.

تسهيالت پرداختى به كارگاه هاى آسيب ديده 
از كرونا به ازاى هر نيروى كار

 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى از ساخت 87 هزار واحد مسكونى 
براى مددجويان سازمان بهزيستى در عمر دولت فعلى خبر داد.

به گزارش ايسنا، محمد شريعتمدارى در حاشيه نشست مشترك با رئيس 
بنياد مستضعفان، با بيان اينكه از ابتداى تشكيل سازمان بهزيستى تا امروز 
123 هزار واحد مســكونى در انواع گوناگــون در اختيار مددجويان و 
مرتبطان با ســازمان بهزيستى قرار گرفته است، گفت: ساخت 87 هزار 
از اين واحدها در اين دولت و البته به همت خيران و ســاير دستگاه ها 

انجام شده است.
وى اظهار كرد: مقدمات مذاكره براى ساخت 4 هزار واحد مسكونى كه 
از پيش يادداشت تفاهم آن با بنياد مستضعفان امضا شده بود، انجام شد.

150ميليارد تومان كمك بالعوض 
براى ساخت 3500 واحد مسكونى شهرى

شريعتمدارى همچنين با بيان اينكه تحويل واحدهاى مسكونى بخشى 
از تعهد بنياد مســتضعفان انقالب اسالمى براى ساخت 14 هزار واحد 
مســكونى به خانواده هاى داراى 2 معلول و بيشتر است، اظهار كرد: در 
اين نشســت تكميل و تحويل حدود 2 هزار و 400 واحد مسكونى در 
سطوح روستايى با متوسط 65 متر مربع مساحت با قبول تعهد از سوى 
بنياد مستضعفان و بنياد مسكن انقالب اسالمى در قالب كمك بالعوض، 
تســهيالت و همچنين آورده سازمان بهزيستى مورد تعهد طرفين قرار 
گرفت و اميدواريم اين واحدها تا پايان سال تكميل و تحويل خانواده ها 

شود.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى افزود: در ســطوح شهرى هم 3 هزار 
و 500 واحد مسكونى با متوســط 75 متر مربع مساحت كه هم اكنون 
نيمــه كاره و در مراحل مختلف ساخت وســاز اســت بــا كمك بنياد 
مســتضعفان انقالب اسالمى شامل 150 ميليارد تومان كمك بالعوض 
نقدى و 70 ميليارد تومان تسهيالت قرض الحسنه براى تكميل و تحويل 

به خانواده ها تأمين مالى شده و عمليات تكميل آن ها اجرا مى شود.
 خانه دار شدن خانواده هاى چندمعلولى در تعهد دولت است

وزير تعاون، كار و رفــاه اجتماعى با ابراز اميدوارى براى صاحب خانه 
شــدن خانواده هاى داراى 2 معلول و بيشــتر با ساخت 14 هزار واحد 
ثبت نام شده، ادامه داد: اميدواريم با غربالگرى و روش هاى مناسب ديگر، 
از اين پس كشــور وارد چرخه توليد خانواده هاى داراى معلول نشود، 
اما اگر خانواده هاى داراى چند معلول ديگرى در كشور باشند، خانه دار 

شدن آن ها در تعهد دولت و سازمان بهزيستى است.
وى با بيان اينكه در اين نشست ستاد اجرايى فرمان امام خمينى(ره) 50
ميليارد تومان كمك را تعهد كرده اســت، ادامه داد: بقيه مبالغ مورد نياز 
تكميل اين واحدها هم در تعهد سازمان بهزيستى است كه تا پايان سال 

تحويل خانواده ها مى شود.
50 هزار ميليارد تومان تسهيالت براى 13 رسته شغلى 

آسيب ديده از كرونا
شــريعتمدارى با اشاره به مصوبه ســتاد ملى مقابله با كرونا اظهار كرد: 
بر اساس مصوبه ســتاد ملى مقابله با كرونا و ستاد اقتصادى دولت، با 
همكارى بانك مركزى و از محل منابع شــبكه بانكى، 50 هزار ميليارد 
تومان تسهيالت به بنگاه هايى تخصيص خواهد يافت كه در 13 رسته اى 

كه مستقيم يا غيرمستقيم از شيوع كرونا آسيب ديده اند.
به گزارش روابط عمومى وزارت تعاون، وى افزود: بر مبناى اطالعات 
موجود در ســازمان تأمين اجتماعى، يك ميليون كارگاه داراى شماره و 
ثبت شده، با 3 ميليون و 200 هزار كارگر و نيروى انسانى مشمول اين 
مصوبه مى شوند و اين واحدها به شرط قبول تعهد حفظ نيروى كار خود 
كه بر اســاس فهرست بيمه ارسالى به تأمين اجتماعى در ماه هاى دى و 
بهمن ســال 1398 محاسبه مى شود، مشمول دريافت پيامك مراجعه به 

سامانه كارا و ثبت نام دريافت وام خواهند شد.
16 ميليون تومان تســهيالت به ازاى هر نيروى انسانى 

كارگاه هاى آسيب ديده از كرونا
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعــى همچنين اظهار كرد: به ازاى هر نفر 
از نيروى انســانى، كارگاه هايى كه مستقيم از كرونا لطمه ديده اند، مبلغ 
16 ميليون تومان و به ازاى هر كارگر كارگاه هايى كه غيرمســتقيم لطمه 
خورده اند، مبلغ 12 ميليون تومان تسهيالت با نرخ سود 12 درصد تعلق 
مى گيرد؛ اين واحدها بايد پس از دريافت پيامك به سامانه كارا مراجعه 

و ثبت نام كنند.
وى ادامــه داد: پس از ثبت نــام، واحدهاى صنعتــى از طرف وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، واحدهاى گردشگرى از طرف وزارت ميراث 
فرهنگى و گردشگرى و واحدهاى فرهنگى از طرف وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى مورد تأييد نهايى قرار مى گيرند و پس از تأييد نهايى، به 
بانك هاى عامل مراجعه و تسهيالت خود را از هفته دوم خرداد به بعد 

دريافت مى كنند.

آرمان ملى: سقف سه ماه گارانتى، خالى كردن پاركينگ ها
 احتماال مى خوان براى زمستون ايزوگامش كنن!!

آسيا: بالتكليفى سرمايه گذاران 
 ويروس بالتكليفى از كرونام خطرناك تره!!
آفتاب اقتصادى: مردم به افزايش ها عادت كردند

 كيه كه متوجه بشه؟!
آفتاب: دوره كوتاه مدت ماه عسل اصول گرايان 
 البد قرنطينه گى خيلى فشار آورده بهشون!!

ابرار اقتصادى: بورس از هيجان مى افتد
 همينو فقط كم داشتيم!!

ابتكار: يازدهمى ها در بوته سخت آزمايش
 زياد سخت نگيريد بهشون بعد آزمايش ضعف مى كنن!!

اسكناس: نسخه شفابخش اقتصاد
 فقط دارو هستش؟ يا آمپولم توش هست!!

افكار: ابزار نظارتى مجلس كافى نيست
 خب بگين از اين به بعد با بيل وكلنگ بيان مجلس!!

اقتصاد برتر: آمريكا و چين به آخر خط رسيدند؟ قطع رابطه
 اينم عاقبت چابلوسيه ديگه!!  

اقتصاد پويا: افزايش حق مسكن، فقط كسرى حقوق را جبران مى كند
 مى گى يعنى مسكن هم نون داره؟!
اقتصاد سرآمد: حباب بورس مى تركد

 بگين سهام دارا باهاش اينقدر بازى نكنن!!
امروز: پرداخت وام به مشاغل آسيب ديده

 حتما اين دفعه كرونا مى خواد ضامنشون بشه!!
صنعت: پايان عصر جهانى شدن

 مى گم يه موقع وارد عصر يخبندان نشيم!! 
رويش ملت: جهش توليد بايد به شكل ملموس ديده شود

 بدون شرح!!
قدس: سال هاى دور از خانه

 اوشين ديگه پير شده خونه نشين شده!!
ابتكار: احتكار خودرو جرم است

 حتما پرايداشون مونده رو دستشون!!

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

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

برابر رأي شــماره 139960326001000177 مورخ 1399/02/22 هيأت اول/دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبــت ملك همدان - ناحيه يك تصرفات مالكانه و بالمعــارض متقاضي آقاى عليرضا 
محمدعلى زاده فرزند على اصغر به شماره شناسنامه 2627 صادره از همدان در بيست و چهارم 
مميز هشــت هزار و صد و چهل و دو ده هزارم سهم مشاع از نود شش سهم ششدانگ عرصه 
يك قطعه باغ به مساحت 8930/99 مترمربع قسمتى از پالك 2 اصلي واقع در حومه بخش سه 
همدان به نشانى عباس آباد، فخرآباد، باالتر از امامزاده، خريداري از مالكين رسمي آقايان جعفر 
پنبه اى و مهدى و حسين صدرائى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره 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 251)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/02/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/03/13

على زيورى حبيبى- رئيس ثبت اسناد و امالك همدان 

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

ــي  ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س اراض

برابــر رأي شــماره 139960326001000178 مــورخ 1399/02/22 هيــأت اول/ دوم موضــوع قانون تعيين 
ــي  ــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبت ــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق تكليــف وضعيــت ثبت
حــوزه ثبــت ملــك همــدان- ناحيــه يــك تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــاى نظامعلــى 
ــز  ــانزده ممي ــدآباد در ش ــادره از اس ــنامه 1390 ص ــماره شناس ــه ش ــه  حســين ب ــد ال ــى فرزن وفائ
پانصــد و نــود و دو هــزارم ســهم مشــاع از نــود و شــش ســهم ششــدانگ عرصــه يــك قطعــه بــاغ 
بــه مســاحت 8930/99 مترمربــع قســمتى از پــالك 2 اصلــي واقــع در حومــه بخش ســه، به نشــانى 
ــاد، باالتــر از امامــزاده، خريــداري از مالكيــن رســمي آقايــان جعفــر پنبــه اى و  ــاد، فخرآب عباس آب
ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو  ــذا ب مهــدى و حســين صدرائــى محــرز گرديــده اســت. ل
ــند  ــه صــدور س ــه اشــخاص نســبت ب ــي ك ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب نوب
مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت 
در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر 

ــد.(م الف 249) ــد ش خواه
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/02/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/03/13

على زيورى حبيبى
 رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي 
ــد ســند رســمي اراضــي و ســاختمان هاي فاق

ــر رأي شــماره 139960326001000176  مــورخ 1399/02/22هيــأت اول/دوم موضــوع قانــون  براب
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد 
ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همدان-ناحيــه يــك تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــاى 
شــعبانعلى زمانــى فرزنــد قربانعلــى بــه شــماره شناســنامه 136 صــادره از همــدان در بيســت 
ــود و شــش ســهم ششــدانگ  و يــك مميــز ســيصد و ســى و ســه هــزارم ســهم مشــاع از ن
عرصــه يــك قطعــه بــاغ بــه مســاحت 8930/99 مترمربــع قســمتى از پــالك 2 اصلــي واقــع در 
حومــه بخــش ســه همــدان بــه نشــانى عباس آبــاد، فخرآبــاد، باالتــر از امامــزاده، خريــداري از 
مالكيــن رســمي آقايــان جعفــر پنبــه اى و مهــدى و حســين صدرائــى، محــرز گرديــده اســت. 
ــود، در  ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند 
مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره 
تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و 

عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.(م الف 255)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/02/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/03/13

على زيورى حبيبى - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي 
ــد ســند رســمي اراضــي و ســاختمان هاي فاق

برابــر رأي شــماره 139960326001000175  مــورخ 1399/02/22 هيــأت اول/دوم موضــوع قانــون 
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد 
ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همدان-ناحيــه يــك تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــاى 
اميرحســين نعمتــى فرزنــد على اكبــر بــه شــماره شناســنامه 21 صــادره از بهــار در ســى و ســه 
مميــز صــد و هشــتاد و چهــار هــزارم ســهم مشــاع از نــود و شــش ســهم ششــدانگ عرصــه 
يــك قطعــه بــاغ بــه مســاحت 8930/99 مترمربــع قســمتى از پــالك 2 اصلــي واقــع در حومــه 
بخــش ســه همــدان بــه نشــانى عباس آبــاد، فخرآبــاد، باالتــر از امامــزاده خريــداري از مالكيــن 
رســمي آقايــان جعفــر پنبــه اى و مهــدى و حســين صدرائــى، محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه 
ــي  ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط منظ
كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد 
ــه ايــن اداره تســليم و  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي ب
پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را 
بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.(م الف 253)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/02/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/03/13

على زيورى حبيبى- رئيس ثبت اسناد و امالك همدان 

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

ــي  ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س اراض

ــون  ــوع قان ــأت موض ــورخ 1398/12/21 هي ــماره 139860326034001651  م ــر رأي ش براب
ــتقر  ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي تعيي
ــارض  ــه و بالمع ــات مالكان ــه دو تصرف ــدان منطق ــك هم ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت در واح
متقاضــي امــام علــى نامــور فرزنــد حســينعلى بــه شــماره شناســنامه 22 صــادره از قــروه 
در ششــدانگ يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 115/27 مترمربــع تحــت پــالك 1/12215 واقــع 
ــده  ــدارى مع الواســطه از بهرامعلــى زيادينــى محــرز گردي در همــدان حومــه بخــش 2 خري
ــي  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل اس
مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي 
داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صورت 
ــادر  ــت ص ــند مالكي ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاي م انقض

ــد.(م الف 9) ــد ش خواه
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/02/13

تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/02/28
موسى حنيفه
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

آگهي حصر وراثت
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــنامه  4051476741 ب ــماره شناس ــى داراى ش ــى محقق ــاى مرتض آق
بــه كالســه 112/9900031ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن 
توضيــح داده كــه شــادروان بــرات علــى محققــى بــه شــماره شناســنامه  5029174265 در 
تاريــخ 1398/12/14 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت آن 
متوفــى منحصــر اســت بــه: 1-مرتضــى محققــى فرزنــد براتعلــى بــه شــماره شناســنامه 440 
متولــد1362 صــادره از بهــار پســر متوفــى 2-موســى محققــى فرزنــد براتعلــى بــه شــماره 
شناســنامه 2732 متولــد1354 صــادره از فامنيــن پســر متوفــى 3-مصطفــى محققــى فرزند 
براتعلــى بــه شــماره شناســنامه 439 متولــد1362 صــادره از بهــار  پســر متوفــى 4-محســن 
ــن  ــادره از فامني ــد1348 ص ــنامه 10 متول ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد براتعل ــى فرزن محقق
ــد1365  ــنامه 92 متول ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد براتعل ــى فرزن ــم محقق ــرمتوفى 5-مري پس
صــادره از فامنيــن دختــر  متوفــى 6-اكــرم محققــى فرزنــد براتعلــى بــه شــماره شناســنامه 
2989 متولــد1358 صــادره از فامنيــن  دختــر  متوفــى 7-زهــرا محققــى فرزنــد براتعلــى بــه 
شــماره شناســنامه 2450 متولــد1350 صــادره از فامنيــن دختــر  متوفــى 8-نرگــس خاتــون 
محققــى فرزنــد براتعلــى بــه شــماره شناســنامه 21 متولــد1345 صــادره از فامنيــن دختــر  
ــد1316  ــنامه 12 متول ــماره شناس ــه ش ــين ب ــد غالمحس ــرى فرزن ــب بيگل ــى 9-صاح متوف
صــادره از فامنيــن همســر  متوفــى اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور 
را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي 
ــم دارد واال گواهــي  ــاه تقدي ــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك م ن

صــادر خواهــد شــد. (م الــف 43)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي 
ــد ســند رســمي اراضــي و ســاختمان هاي فاق

ــون  ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 1398/12/08 هي ــماره 139860326005000936 م ــر رأي ش براب
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد 
ــى  ــاس خزاي ــارض متقاضــي عب ــه و بالمع ــات مالكان ــد تصرف ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك نهاون
فرزنــد حيــدر بــه شــماره شناســنامه 60 و بــه شــماره ملــى 3960334664  صــادره از نهاونــد 
ــع قســمتى از  ــه مســاحت 165000 مترمرب ــزار ب ــن مزروعــي آبي ــه زمي ششــدانگ  يــك قطع
پــالك شــماره 42 فرعــى از يــك اصلــي واقــع در  بخــش چهــار ثبــت نهاونــد واقــع در تپــه 
ــه آب از نهــر كنــگاور كهنــه حقــوق  ــون توزيــع عادالن ــه طبــق مقــررات قان ــا حقاب ــزدان ب ي
ــه متقاضــى  ــات مالكان ــك رســمي كوچــك محســنى تصرف ــداري از مال ــدارد خري ــى ن ارتفاق
نســبت بــه مــورد تقاضــا محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــه  مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي ب
ــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت  ــاه اعتــراض خــود را ب مــدت دو م
يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. 
بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند 

ــد.(م الف 501) ــد ش ــادر خواه ــت ص مالكي
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/02/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/25
محمدعلى جليلوند - رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند

 رئيس بنياد بوعلى سينا با بيان اينكه يكى 
از ضروريات دين مقدس اســالم عقيده به 
قضا و قدر اســت، گفت: عالم روى استوانه 

قضا و قدر ايستاده است.
 به گزارش روابــط عمومى و امور بين الملل 
بنياد بوعلى سينا، متن پيش رو گفتارى است 
رئيس  طه محمدى،  غياث الديــن  آيت ا...  از 
بنياد بوعلى ســينا كه به مناســبت فرارسيدن 

شب هاى قدر منتشر شده است.
متن اين سخنرانى در ادامه از نظر مى گذرد؛

خداى تعالى در قــرآن كريم مى فرمايد: «إِنَّا 
أَنَْزلْنَاُه فِى لَيَْلِة الَْقْدرِ، َوَما أَْدَراَك َما لَيَْلُة الَْقْدرِ، 
ُل الَْمَالئَِكُة  لَيَْلُة الَْقْدرِ َخيٌْر مِْن أَلِْف َشْهٍر، تَنََزّ
وُح فِيَها بِإِْذِن َربِّهِْم مِْن ُكِلّ أَْمٍر، َسَالٌم ِهَى  َوالُرّ
َحتَّى َمْطَلِع الَْفْجِر» ما كتاب بسيار با عظمت 
قرآن را در شــب قدر نازل كرديم و تو چه 
مى دانى كه ارزش و بهاى شب قدر چيست. 
اجمــاالً اينكه فضيلت عبادت و بندگى خدا 
در شب قدر در درگاه الهى، از عبادت هزار 
شــب بيشتر و بهتر اســت، اما در اينجا اين 
ســؤال پيش مى آيد كه چرا شب قدر و چرا 
سوره قدر؟ پيام اين سوره مباركه، آن هم در 
شبى چنان با فضيلت براى بشريت چيست؟ 
در ايــن رابطه بايد توجه داشــت كه «قدر» 
به معنى اندازه گرفتن اســت كه امروزه به آن 
ارزشيابى مى گويند. «َقَدر» خود اندازه است. 
واژه قدر و قادر و مقتدر، حدود 137 بار در 

قرآن كريم تكرار شده است.
 عقيده به قضا و قدر

 ضرورت اسالمى
اما «قدر» يعنى چه؟! ابتدا يكى از ضروريات 
دين مقدس اســالم عقيده بــه قضا و قدر 
است. «قدر» يعنى اندازه گيرى و «قضا» يعنى 
فرمان. بايد بــه جرأت گفت عالم، چه عالم 
خلــق و چه عالم امر، هر دو روى اســتوانه 
قضا و قدر ايستاده اند و اگر قضا و قدر را از 
عالم بگيرند، عالم نابود مى شود. براى اينكه 
خداى تعالــى براى همه موجــودات عالم 
حساب و كتاب دقيق و اندازه مشخص كرده 

كه اگر آن اندازه، كم و زياد شود، عالم نابود 
اســت. به عنوان مثال اگر باد چرخ اتومبيل 
در دو طرف يكســان نباشد، ماشين واژگون 
مى شــود؛ باالنس آن اين است كه اندازه باد 
چرخ دو طرف يكسان باشد تا تعادل حاصل 

شود.
حديثى داريم كــه مى فرمايد: «بِالَْعْدِل قاَمِت 
ــماواُت َو اَالْرض» آسمان ها و كرات و  الَسّ
زمين و كهكشــان ها همه روى باالنس عدل 
و مســاوى بودن و برابر بودن ايستاده است. 
به طور مثال اگر كره زمين از جايى كه هست، 
ذره اى به خورشــيد نزديك تر شــود، عالم 
دچار آتش مى شــود و اگــر ذره اى دورتر، 
يخبنــدان خواهد بود. نه ســرد و نه گرم و 
هميشــه بهار، به خاطر همان قــدر و اندازه 
است. در اين راســتا بايد به چند آيه اى كه 
خــداى تبارك و تعالى در قــرآن مى فرمايد 

توجه داشته باشيم:
در ســوره مباركه قمر آيه 49 مى فرمايد: «إِنَّا 
ُكَلّ َشــْىءٍ َخَلْقنَاُه بَِقَدرٍ» ما هر چه آفريده ايم 
روى اندازه، وزن و حساب و كتاب است و 

منظم آفريده شده است.
در ســوره مباركه فرقان آيــه 2 مى فرمايد: 
َرُه تَْقديراً» از يك  «َو َخَلَق ُكَلّ َشــىْ ءٍ َفَقــَدّ
اتم گرفته تا بزرگ ترين كهكشــان ها {را} 
خداوند آفريد و مقدر كرد تا به اندازه ســر 

سوزن از اندازه {آنها} كم و زياد نشود.
در ســوره مباركه حجر آيــه 21 مى فرمايد: 
لُُه إَِالّ  «َوإِْن مِْن َشْىءٍ إَِالّ ِعنَْدنَا َخَزائِنُُه َوَما نُنَِزّ
بَِقَدرٍ َمْعُلومٍ» آنچــه در عالم آفرينش وجود 
دارد، هــر كدام خزانه اى نــزد خداى تعالى 
دارد ولى ما از آن خزانه به اندازه معلوم نازل 
مى كنيم، لذا استفاده از هر چيزى قدر معلوم 

دارد و همه چيز تحت ضابطه «قدر» است.
در آيه 3 از ســوره مباركه طالق مى فرمايد: 
ءٍ  «إَِنّ اَهللاَّ بَالِــغُ أَْمِرهِ َقْد َجَعَل اَهللاُّ لُِكِلّ َشــىْ
َقْدًرا.» خداى تعالى امر خود را اجرا مى كند، 

ولى هر چيزى اندازه اى دارد.
يك زمانى به اين مناسبت بحثى بود و من از 

يك مثل عرفى اســتفاده كردم و گفتم: خانم 
ســالمندى پيش پزشــك رفت و گفت من 
به سختى به خواب مى روم و دكتر 30 قرص 
خواب به او داد و گفت هر شب يكى از اين 
قرص ها را بخور تا به راحتى به خواب بروى 
و اين بنده خدا متوجه نشــد و 30 قرص را 
يكجــا خورد و به خــواب ابدى رفت. قدر 
و انــدازه اينجا به هم ريخته و به جاى اينكه 

حيات آفرين باشد، مرگ آفرين شده است.
خدواند درمورد خورشــيد در سوره مباركه 
لُِمْستََقٍرّ  تَْجِرى  ْمُس  «َوالَشّ مى فرمايد:  ياسين 
ــْمُس  لََها َذلَِك تَْقِديُر الَْعِزيِز الَْعلِيِم … َال الَشّ
يَنْبَغِــى لََها آن تُْدرَِك الَْقَمَر َوَال الَلّيُْل َســابُِق 
النََّهارِ َوُكٌلّ فِى َفَلٍك يَْســبَُحوَن» خورشــيد 
بــا آن وزن و حجم و حركــت، در جايگاه 
خــود حركــت مى كند و ايــن تقدير عزيز 
عليم اســت. يعنى اندازه گيرى بسيار دقيق و 
منظم؛ خداوند مــاه را در منازلى منظم قرار 
داده است… از اين آيات برمى آيد كه عالم 
روى اســتوانه قضا و قدر ايســتاده است و 
ســوره مباركه قدر و شب قدر اين درس را 
به ما مى آموزد كه تمام شــئون انسان و هر 
آنچه انســان با آن سر و كار دارد، بايد روى 
اندازه اى منظم قرار بگيرد. از قديم گفته اند: 
«اندازه نگه دار كه اندازه نكوست / هم اليق 

دشمن است و هم اليق دوست»
 «َقَدر» را فراموش نكنيم

امــا مطلبى كه بســيار قابل توجه اســت و 
متأســفانه مغفــول مانده، اين اســت كه از 
مبدا تا معاد، انســان نبايــد درس «قدر» و 
اندازه گيرى را فرامــوش كند. اگر فراموش 
كرد خســارت آن جبران ناپذير است. در 3

جاى قرآن كريم خداى تعالى از ما انسان ها 
گله مى كند و مى فرمايد: «َو ما َقَدُروا اَهللاَّ َحَقّ 
َقْدرِهِ» عيب انســان اين است كه اكثراً اندازه 
خــدا را نمى داند. خدا بى نهايت اســت و 
اندازه اى ندارد و اگر كسى بر بى نهايتى خدا 
معرفت پيدا كرد، همان، اندازه خدا اســت. 
نبايد خدا را با موجودات ديگر مقايسه كرد. 
وقتى خداى تعالى گله مند است و مى گويد 
ما «قدر» و اندازه او را به دســت نياورده ايم، 
يقينًا هرچه پايين مى آيد، همانطور است؛ ما 
قدر پيامبران و نبى خاتم را هم نشــناختيم. 
پيامبر اكــرم(ص) فرمود: يا على فقط 2 نفر 
من را شــناختند، خدا و تو. ما قدر امامان را 
نشناختيم؛ رســول خدا(ص) فرمود: يا على 
فقط 2 نفر قدر تو را شناختند، خدا كه على 
را آفريد و من رســول ا... . سپس قدر پدر و 
مادر و قدر معلم و قدر امنيت و قدر فراوانى 
و... مطرح مى شود. همين ويروسى كه آمده 
اســت چقدر باالنس عالــم را بهم ريخته و 
وحشت آورده و استرس آفريده است. حتى 
در روايات داريم كه بايد قدر عمر و جوانى 

و وقت خود را بدانيم.
اينجا ذكر اين 2 بيت بسيار آموزنده است:

قضا روزگارى ز من در ربود / كه هر روزى 
از وى شبى قدر بود

من آن روز را قدر نشناختم / بدانستم اكنون 
كه در باختم

ليله القدر و سوره مباركه قدر اين درس را به 
بشــريت مى دهد كه اى بشر حواس خود را 
جمع كن و قدر پدر و مادر و عمر و امنيت 
و حكومت ســالمى كه بر تو حكم مى راند 

را بدان.

گفتارى از آيت ا... طه محمدى

عالم بر استوانه 
قضا و قدر ايستاده 
است

وضعيت تأمين اقالم پزشكى موردنياز 
در پاييز كرونايى

تجهيــزات  مديــركل   
پزشــكى ســازمان غــذا و 
وضعيت  با  ارتباط  در  دارو، 
تأمين و ذخيره اقالم پزشكى 
موردنياز در فصــل پاييز و 
ارائه  توضيحاتى  زمســتان، 

داد.
ــيد  ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
ــت:  ــوى، گف ــين صف حس

يكســرى اقــالم حفاظتــى مــورد نيــاز، قــرار اســت بــه ميــزان كافــى 
ــال  ــه درح ــود ك ــه ش ــز تهي ــى در فصــل پايي ــك احتمال ــراى پي ب

ــام اســت. انج
ــيوع  ــش از ش ــت: پي ــا گف ــخيص كرون ــاى تش ــاره كيت ه وى درب
كيت هــاى  زمينــه  در  توليدكننــده اى  هيــچ  كشــور،  در  كرونــا 
ــر  ــورهاى ديگ ــا در كش ــن كيت ه ــتيم و اي ــا نداش مخصــوص كرون

توليــد مى شــد و كامــًال وابســته بــه واردات بوديــم. 
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رشد قيمت طال مهارناپذير خواهد ماند
 در نظرســنجى هفتگى كيتكونيوز، اكثريت هر 2 گروه كارشناسان 
وال استريت و سرمايه گذاران ادامه روند افزايشى قيمت طال در هفته 

جارى را پيش بينى كردند.
به گزارش ايســنا، سرمايه گذاران حرفه اى و معامله گران به ادامه روند 
تسهيل سياست پولى به عنوان عامل حمايت كننده از رشد قيمت طال و 
همچنين آمار اقتصادى نامطلوب اشاره كردند. آمار اقتصادى نامطلوب 
هفته گذشــته با انتشار آمار هفتگى متقاضيان دريافت بيمه بيكارى در 
آمريكا كه 3 ميليون نفر ديگر افزايش داشت و كاهش 16/4 درصدى 

خرده فروشى آمريكا در آوريل مورد توجه قرار گرفت.
در نظرسنجى كيتكونيوز از كارشناسان وال استريت براى هفته جارى، 
14 نفــر شــركت كردند كه از ميان آنها 10 نفــر معادل 71 درصد به 
افزايش قيمت طال و 2 نفر معادل 14 درصد به كاهش قيمت طال رأى 

دادند و به همين تعداد نظر خنثى داشتند.
در اين بيــن، هزار و 88 نفر در نظرســنجى آناليــن كيتكونيوز 
شــركت كردند كه از ميان آنها، 750 نفر معادل 69 درصد افزايش 
قيمــت طــال و 179 نفر معادل 16 درصد كاهــش قيمت طال در 
هفتــه جارى را پيش بينــى كردند و 159 نفر معــادل 15 درصد 

نداشتند. نظرى 
در نظرســنجى كيتكونيوز براى هفته گذشته بيشــتر كارشناسان وال 
استريت و سرمايه گذاران، افزايش قيمت طال را پيش بينى كرده بودند. 
بهــاى معامالت آتى هر اونس طال در بازار نيويورك روز جمعه پس 
از نوســان زيادى كه تجربه كرد با 15 دالر و 40 ســنت معادل 0/9

درصد افزايش، در هزار و 756 دالر و 30 سنت بسته شد كه باالترين 
قيمت در يك ماه گذشته بود و براى كل هفته 2/5 درصد رشد قيمت 

نشان داد.
كوين گريدى، رئيس شركت فونيكس فيوچرز اظهار كرد: من به رشد 
قيمت طال در هفته جارى خوش بين هســتم. در مقطع فعلى شــاهد 
كند شــدن بازارهاى سهام هستيم. بسته هاى محرك مالى كه از سوى 
بانك هاى مركزى رونمايى شــده است، به باال رفتن قيمت طال كمك 
خواهد كرد. فضاى نرخ هــاى بهره اندك هم براى مدتى ادامه دارد و 

اين امر براى طال مثبت است.
جيم ويكاف، تحليلگر تكنيكال ارشد كيتكونيوز نيز افزايش قيمت طال 
را پيش بينى كرد و گفت خريداران هفته خوبى داشــتند و عوامل فنى 

براى رشد قيمت طال مثبت تر شده اند.
دانيل پاويلونيس، كارگزار ارشــد كاال در شركت «آر جى او فيوچرز» 
بــه كيتكونيوز گفت كه انتظار دارد طال در هفته جارى روند صعودى 
داشته باشد به ويژه كه دالر آمريكا در اواخر هفته گذشته ضعيف شد. 
همچنين نقره هم عملكرد بهترى نســبت به طال پيدا كرده و عملكرد 
قوى اين فلز ممكن است سبب افزايش عالقه مندى به خريد طال شود.

در اين بين، مارك ليبوويت، تحليلگر و ناشــر وى آر متالز/ ريسورس 
لتر پيش بينى كرد كه طال ممكن است عقب نشينى كند. 

هدف گذارى توليد يك ميليون و 200 هزار اصله نهال 
در همدان

 مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان با اشاره به اجراى طرح توليد يك 
ميليون و 200 هزار اصله نهال در ســال جهش توليد، گفت: در راســتاى توسعه زراعت 

چوب در استان امسال 500 هكتار طرح صنوبركارى اجرا خواهد شد.
اسفنديار خزائى با تأكيد بر اينكه بيش از يك ميليون اصله نهال اصالح شده صنوبر در سال 
جهش توليد در نهالستان قدس مالير توليد مى شود، اظهار كرد: در سالجارى توليد نهال در 

نهالستان مالير به بيش از يك ميليون و 200 هزار اصله  افزايش پيدا مى كند.
وى به ايســنا گفت: عالوه بر حفظ، توسعه و فرهنگ ســازى منابع طبيعى، وظيفه داريم 

نهال موردنياز براى زارعان و توليدكنندگان چوب و همچنين كاشــت نهال در طرح هاى 
توسعه اى منابع طبيعى را نيز فراهم كنيم.

وى به توسعه زراعت چوب در نهالستان قدس مالير اشاره كرد و افزود: اولويت نخست 
ما استفاده از ظرفيت نهالستان هاى موجود است كه درحال حاضر با برنامه ريزى هاى انجام 
 شده، از ظرفيت نهالستان  قدس مالير در سال جهش توليد براى اين موضوع بيشتر استفاده 

خواهيم كرد.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان ظرفيت توليد نهال در نهالستان قدس 
 مالير را بيش از 1/5 ميليون اصله نهال در ســال دانست و يادآور شد: اگر منابع اعتبارى 
كافى تخصيص داده شــود به راحتى توان توليد بيش از 1/5 ميليون اصله نهال در اســتان 

وجود دارد.

وى ادامه داد: در نهالســتان قدس مالير، انواع گونه هاى جنگلى نظير بنه، بادام، زالزالك، 
گالبى وحشى، بلوط، سنجد و ارژن توليد مى شود، انواع گونه هاى مورد نياز توسعه فضاى 
سبز شامل گونه هاى افرا، اقاقيا، ارغوان، عرعر و صنوبر در اين نهالستان نيز توليد مى شود.

خزائى با اشاره  به برنامه هاى غرس نهال در عرصه هاى منابع طبيعى استان در سال گذشته، 
خاطرنشان كرد: در سال گذشته هزار هكتار جنگل كارى با نهال، 700 هكتارجنكل گارى 
با بذر و 300 هكتار زارعت چوب با صنوبر در نهضت جنگل كارى در استان انجام شده 

است.
وى با بيان اينكه اســفند سال گذشــته بيش از 300 هزار اصله نهال در هفته درختكارى 
در اســتان غرس شد، اظهار كرد: 500 هزار اصله نهال صنوبر نيز در قالب توسعه زراعت 

چوب در هفته منابع طبيعى در بين مردم در استان توزيع شده است.

غزل اسالمي »
 آسيبي كه دالل هاي مســكن به قيمت ملك در 

همدان مي زنند تورم نمي زند. 
پس از دوره رونق به همراه تورم كه از سال 97 آغاز 
شد و خرداد 98 به پايان رسيد، دوباره افزايش قيمت 
مســكن از آذرماه 98 آغاز شــد و تاكنون هم ادامه 
داشته است. اما در اين دوره ظاهرا وضعيت مسكن 
كمي متفاوت اســت؛ خريدار هســت و فروشنده 
نيســت. امالكي ها هم در اين وضعيت به هم ريخته 

به دنبال منفعت شخصي خود هستند. 
 در اين دوره نه تنها قيمت ها هر روز و هر هفته تغيير 
مي كند كه قيمت آن توسط فروشنده تعيين مي شود 
و نه بنگاه هاي معامالتي. بنابراين آنچه بســيار ديده 

مي شود پشيماني فروشنده ها است.
در اين شرايط بسياري از بنگاه داران در نبود نظارت، 
از وضعيــت به وجود آمــده و شــرايط همدان در 
بخش زمين، سوءاســتفاده كرده و دست به گريبان 
روش هاي مختلف تا جايي كه مي توانند بازارگرمي 
مي كنند تا يا معامله با هر قيمت ممكن جوش بخورد 

و يا به هر شكلي پولي گير آنها بيايد!
يكي از همشــهريان مي گفت: يــك خانه وياليي 
داريم كه مدتي اســت قصد فروش آن را دارم. هر 
وقت خواســتم معامله كنم متوجه شدم كه مجدد 
قيمت ها باال رفته و دســت نگه داشــتم. اما هفته 
پيش باالخره قطعي قصد فروش داشتم، به يكي از 
بنگاه دارها گفتم اگر مشتري هست بياور. او قيمت 
خانه را از 2 ميليارد و 300 ميليون تومان گرفت كه 
من قبول نكردم. طبق معمول مرتب روي ســر مال 
مي زد. آنقدر ســر مال زد و گفت مشــتري نيست 
و مرا تحت فشــار روحي گذاشــت كه گفتم شما 

يك مشــتري خوب بياور من هم به شــما شيريني 
جداگانه اي مي دهم. باالخــره فرداي آن روز زنگ 
زد و مرا هر طور شــده به 2 ميليارد و 750 ميليون 
راضــي كرد. اصرار كــرد كه بدون ســند نيا. من 
هــم عصر همان روز با ســند رفتم، خالصه تحت 
فشــارهايي كه ممكن اســت خيلي ها با آن مواجه 
شده باشند، با خريدار قولنامه اي نوشتيم و قرار شد 
بقيه وراث هم فرداي آن روز براي امضا بيايند. آنها 
همه اختيار فروش را به من داده بودند، چون نه در 
جريان قيمت ها بودند و نه كاري با فروش داشتند. 
اما همان شــب متوجه شــدم كه خانه ام را خيلي 
ارزان داده ام و آپارتمان هايــي كــه تا 2 هفته پيش 
مي توانستم با سهم پولم بخرم ديگر نمي توانم. زنگ 
زدم به چند كارشناس و فعال مسكن قيمت پرسيدم 
همه قيمت هــاي باالتري روي ملك گذاشــتند و 
گفتند براي فروش فعال دست نگه دار چون دوباره 
به شدت گران مي شود. اين شد كه صبح زنگ زدم 
و گفتم كه از فروش پشــيمان شده ايم. اما بنگاه دار 
زير بار نرفت! حتــي برخوردهاي بدي كرد و مرا 
تهديد كرد كه من ســند را نمي دهم و برو با مأمور 
بيا! پس از چند بار برو و بيا متوجه شــدم بنگاه دار 
پولــي مي خواهد تا قولنامه را فســخ كند. به خاطر 
همين بــراي اينكه در جريان امور قــرار بگيرم با 
وكيل مســكن صحبت كردم. او گفت: اين قولنامه 
غيرقانوني نوشــته شــده و بقيه وراث مي توانند از 
دست شــما و بنگاه مسكن شكايت كنند. بنگاه دار 
نبايد چنين قراردادي براي شــما مي نوشت و حتما 
بايد همه وراث هنگام نوشتن قولنامه حضور داشته 
و امضا مي كردند. او راهكارهــاي قانوني را براي 
فسخ قولنامه اي كه ارزش چنداني نداشت را نشان 

داد و متوجه شــدم كه تحت هيچ شــرايطي حتي 
ريالي بابت نوشتن قولنامه هم به بنگاه دار نمي رسد. 
خريدار هم كه تمايلي به فســخ قولنامه نداشت اما 
مشــخص بود كه چون ما ناراضي هســتيم او هم 
كوتــاه مي آيد اما اصرارش به اين دليل اســت كه 
شايد بتواند ما را مجاب به معامله بكند كه در آخر 
هميــن را هم به من گفت. بنــگاه دار هم كه موقع 
نوشتن قولنامه سند را از من گرفته و به امانت پيش 
خودش نگه داشــته بود! اما وقتي گفتم سند را بده، 
گفت اگر سند را مي خواهي با مأمور بيا! وكيل هم 
به من گفته بود كه بنگاه دار بابت ســند، خيانت در 
امانت كرده و شــما را گول زده كه ملك را ارزان 
بفروشــي؛ بنابراين به راحتــي مي تواني موضوع را 

پيگيري كني و به نتيجه برسي.
خالصه من چون قصد نداشــتم كــه پاي پليس را 
وسط بكشــم به اتحاديه مسكن زنگ زدم و از آنها 
كمك خواســتم. آنها هم همين حرف هاي وكيل را 
بــه من گفتند و تأكيد كردند كه ما به همه امالكي ها 
سپرده ايم تا وقتي همه وراث در محل حضور ندارند 
هيچ نوع قولنامه اي نوشــته نشــود. بنابراين قولنامه 
غيرقانوني اســت و پس از فســخ، ريالي هم بابت 
حق الزحمه به بنگاه دار تعلق نمي گيرد. شــما برو با 
آنها صحبت كن و اگر قبول نكردند همانجا به تلفن 
من زنگ بزن تا با آنها صحبت كنم. همين هم شــد، 
مجبور شــدم در بنگاه به اتحاديه مسكن زنگ بزنم. 
از قضــا با هم آشــنا از آب درآمدنــد و پس از 10

دقيقه صحبت كردن بدون حضور من، بنگاه دار آمد 
داخل دفتر كارش و گوشــي را به من داد. اما پس از 
اين مكالمه نظر اتحاديه تغيير كرد! پشت خط به من 
گفت من در جريان كامل نبودم. به نظر من قرارداد را 

فســخ كن چون خانه را خيلي ارزان فروخته اي و 5 
ميليون تومان سهم يك طرف قرارداد را به بنگاه دار 
بده، اگر هم نــداري چك بده تا بنــگاه قرارداد را 
برايت فسخ كند! ولي حتما قرارداد را فسخ كن چون 

قيمت ها باالتر از اين مي رود.
از طرفي وقتي خريدار به بنگاه آمد و نيم ساعتي با 
هم صحبت كرديم و متوجه شد كه واقعا از فروش 
پشيمان شــده ايم، چند بار خواست اعالم كند كه 
او هم با فســخ موافق اســت اما تا بنگاه دار متوجه 
مي شــد اجازه صحبت به او را نمــي داد و قيمت 
را باال مي برد! جالــب اين بود كه خريدار هروقت 
مي خواســت بگويد من هزار تومــان هم باالتر از 
قيمــت قولنامه ايــن خانه را نمي خــرم، بنگاه دار 
مي گفت تو كارت نباشه و روبه من مي گفت: با 50
ميليون باالتر موافقــي؟ بنگاه دار قيمت خانه را 50
ميليون 50 ميليون به 3 ميليارد رساند درصورتي كه 
خريدار به خاطر مكالمات تلفني كه پيش از آن بين 
ما ردوبدل شــده بود با فســخ معامله موافق بود و 
ديگر قصد خريد نداشــت. اما بنگاه دار اجازه فسخ 
نمي داد چون مي دانست اگر خريدار فسخ كند ديگر 
نمي توانــد 5 ميليون تومان پول ناحق از ما بگيرد و 
بگويد تا ندهي قرارداد را فســخ نمي كنم! با هزار 
زور كه شــده با خريــدار خداحافظي كرد و گفت 
شــما برو معامله درحال جوش خوردن است! در 
پايان وقتي آنها رفتند بنــگاه دار روبه من گفت: 5

ميليون بده تا قرارداد را فسخ كنم!»
يكي از شــهروندان ديگــر هم مي گفــت: «چند 
روز اســت كه دنبال آپارتمانــي در حدود قيمت 
650 هــزار تومان در مناطق مركز شــهر و پايين تر 
مي گــردم اما هر بنگاهي مي روم، مي گويند كســي 

خانه نمي فروشــد يا مي گويند اگر با اين قيمت ها 
خانه مي خواهي اين طرف هــا نمي تواني پيدا كني! 
درصورتي كه من وقتي ســايت ديــوار را مي گردم 
اصــال اينطور نيســت كــه امالكي هــا مي گويند. 
آنها فقــط مي خواهند بازارگرمي كننــد تا بتوانند 
ملك هــا را با قيمت هاي نجومــي خريد و فروش 
كنند و ســود ببرند. من زياد خانه خريد و فروش 
مي كنم، امالكي ها هميشــه همين طور هستند، وقتي 
مي خواهيم بفروشــيم مي گويند مشــتري نيست، 
بازار راكد اســت و قيمت ها پاييــن مي آيد. وقتي 
هــم مي خواهيم بخريم مي گويند بــا اين قيمت ها 
چيزي نداريم. تا چند بار ســراغ يك امالكي نرويم 
نه مشــتري و نه ملكي معرفي نمي كنند. اين رفتار 
فقط به خاطر اين اســت كه ضمن اينكه خريدار و 
فروشــنده را حريص به معاملــه مي كند هر قيمتي 
كه خــودش دلش مي خواهــد روي ملك بگذارد، 
درصورتي كه ابتدا اگر اينها مشاوران امالك هستند 
نبايــد روش دالالنه را در پيــش بگيرند، دوم اگر 
نظــارت باشــد نمي توانند با مشــتري خود چنين 

برخوردهايي داشته باشند.»
اما همان طور كه آمارها نشــان مي دهند همدان جزو 
5 اســتان گران اســت و رفتار امالكي ها به گران تر 
شدن قيمت ملك در همدان دامن مي زند و موجب 
مي شود تا قيمت ملك از كنترل خارج شود و استان 
همدان را بــا چالش هاي جدي تري در آينده مواجه 
كند. اين درصورتي اســت كه باالخره بايد ناظراني 
باالي سر امالكي ها حضور داشته باشند تا آنها نتوانند 
با اين شــدت قيمت ملك را بــاال ببرند و يا حتي 
براي تحويل ســند صاحب ملك به او بگويند برو 

با مأمور بيا!

امالكي ها 
بازار را به هم ريخته اند
■ اگر نظارت نباشد امالكي ها يك تنه قيمت مسكن را در همدان
 به چند برابر مي رسانند
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قيمت پايه(ريال)اعيانعرصه پالك ثبتىنوع ملكنشانى ملك كد ملكرد

مشخصات ملك شرايط پرداخت
وضعيت انتقال اسناد

التنقد
سهي

ت

انتقال سرقفلىتجارى طبقه همكف وبالكن *2977405216,500,000,000-2972مغازه همدان خ شهدا روبه روى سرگذار 16337

انتقال قطعىتجارى-  همكف زيرزمين و طبقه باال*3982/2/3595416238,000,000,000مغازههمدان ميدان امامزاده عبداهللا جنب بانك انصار  26310
انتقال سرقفلى 1دانگ مالكيتزيزمين-طبقه همكف-نيم بالكن*981/48214756,000,000,000الى981/1مغازه همدان خ اكباتان جنب بانك ملى36341

رضايت مالك وكليه عوامل انتقال زيرزمين- طبقه همكف- 1,5طبقه ادارى*120927,59465,000,000,000مغازه همدان خ باباطاهربازار مظفريه نبش كيوسك نيروى انتظامى46315
بعهده خريدارمى باشد 

انتقال قطعىطبقه باالى همكف-بدون پاركينگ وانبارى*13/391/15100,25100,255,000,000,000آپارتمان همدان-خيابان تختى نبش كوچه مكتب زينب56300
انتقال قطعى1,5 طبقه مسكونى *2043/40502852317,300,000,000مسكونىمالير ميدان شكيبا خيابان شكيبا كوچه ايثار 663049
انتقال قطعىيك طبقه بالكن*2149/2305165,44165,4413,700,000,000مغازه ماليربلوارآزادى.نبش كوچه شهيد اسماعيلى   76340

انتقال قطعىمسكونى *19621602501,100,000,000يك باب خانهتويسركان بلوار امام حسين(ع)كوچه خردمند بن بست بنفشه پالك 8631374

انتقال قطعىيك طبقه بالكن*133/73394,93142,59,500,000,000مغازه قهاوندچهارراه رسالت.خيابان امام(ره) خيابان فرهنگ 96308

2 قطعه زمين فامنين-روستاى فيض آباد-زمين زراعى بانك مهر اقتصاد 106331
4,500 متر-----زراعى

قولنامه ايى مجوز از داد گسترى زمين زراعى بصورت ديم*450,000,000----3,588متر

شرح  به  را  همدان  استان  در  خود  نياز  بر  مازاد  امالك  از  تعدادى  دارد  نظر  در  اقتصاد  مهر  بانك 
اطالعات  كسب  جهت  مي توانند  متقاضيان  برساند.  فروش  به  عمومي   كتبي  مزايده  طريق  از  ذيل 
پيشنهادات  تسليم   و  مزايده  در  شركت  درخواست  و  مزايده  برگ  دريافت  امالك،  بازديد  بيشتر، 
چهار  شريعتى  خيابان  در  واقع  اقتصاد  مهر  بانك  سرپرستى  به       14 الي   صبح   8 ازساعت  خود 

نمايند. مراجعه  شريعتى  راه 

توضيحات و شرايط:
1. مبلغ سپرده شركت در مزايده معادل 5 درصد مبلغ پايه مزايده مندرج در آگهي مي باشد كه بايد توسط 
متقاضي به حساب 60588382/79 نزد بانك ملت به نام بانك مهر اقتصاد واريز و رسيد آن را با قيد 

رديف و مشخصات دقيق ملك مورد انتخابي متقاضي، به صورت جداگانه تحويل گردد.
2. كليه امالك عرضه شده با وضعيت موجود به فروش مي رسد. 

3.  هزينه هاي آگهي مزايده و ساير هزينه هاي مرتبط از برندگان مزايده اخذ مي گردد.
4. تلفن هاى تماس جهت كسب اطالعات بيشتر و هماهنگى جهت بازديد از ملك عبارتند از :

 32518436 و 32529432
5. بانك در قبول يا رد پيشنهادها مختار است.

6. جمع آورى پيشنهادات از تاريخ 99/02/28 تا تاريخ  99/03/06 بمدت 10 روز خواهد بود.

آگهى مزايده امالك شماره هفت بانك مهـراقتصاد

روابط عمومى بانك مهر اقتصاد استان همدان

قيمت پايه(ريال)اعيانععععرصرصرصرصهههپالك ثبتىنوع ملك
شرايط پرد

نقد

*229774052525216,500,000,000-22972مغازه 

*3982/2/355599954545416238,000,000,000مغازهر  

*981/4828282147566,000,000,000الى98811/1غمغمغازازازههه

12111مغازه تظامى 0927,59466565,000,00000,0, 00*

*391/15100,25100,25555,000,000,000///13آپارتمانن

20434343/40502852317,7مسمسمسكونى9 3030300,0,0,0000 0,000*

*2149/2305165,44165,4413,700,0000,0,0,0000000مغازه   

*1999626262161616025252501,100,000,000يك باب خانهشه پالك 74

1313133/733949مغازه نگ  ,93142,2,559,500,000,000*

2 قطعه زمين قتصاد 
اع 4,4,4,5050500 متر-----ز

3مت 58888----450,000,000*
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خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

بازگشت فوتبال به اروپا پس از كرونا
 همزمان با تسهيل مقررات قرنطينه مرتبط با پاندمى ويروس كرونا 
در بسيارى از كشورهاى اروپايى، ليگ هاى فوتبال در اين كشورها نيز 

به تدريج خود را براى بازگشت مهيا مى كنند.
به گزارش ايرنا، ليگ هاى حرفه اى فوتبال اروپا پس از وقفه ايجادشده 
ناشــى از كرونا، رفته رفته خود را براى بازگشت به مستطيل سبز مهيا 

مى كنند اما در ميان آنها تعدادى از مابقى پيشرفته تر هستند.
زمان از سرگيرى و يا لغو شدن برخى از اين ليگ ها به شرح زير است.

آلمان: ادامه فصل بوندسليگا از ديروز16 مه (27 ارديبهشت ماه) آغاز 
 شــد و بدين ترتيب نخســتين ليگ مطرح اروپا است كه در بحبوحه 

شيوع ويروس كرونا، به فوتبال باز مى گردد.
نيمه نهايى جام حذفى آلمان نيز نهم و دهم ژوئن و فينال براى چهارم 

جوالى برنامه ريزى شده است.
انگليس: 20 باشگاه ليگ جزيره درباره احتمال بازگشت به تمرينات در 

ماه مه و از سرگيرى رقابت ها در ژوئن به بحث و تبادل نظر نشستند.
مقامات به اطالع باشگاه ها رسانده اند كه بازگشت احتمالى به رقابت ها 

در ورزشگاه هاى بى طرف خواهد بود.
اسپانيا: الليگا اعالم كرده است كه ماه ژوئن، تاريخ احتمالى بازگشت 

هيجان به اسپانيا است البته بدون تماشاگر.
ايتاليا: به باشگاه ها اجازه داده شده است كه از 18 ماه مه تمرينات خود 
را از سر بگيرند و باشگاه هاى سرى آ به ادامه رقابت ها از 13 ژوئن رأى 

داده اند و در انتظار تأييد دولت هستند.
فرانسه: لوشامپيونه چندى پيش توسط دولت و سازمان ليگ اين كشور 

مختومه و پارى سن ژرمن قهرمان اعالم شد.
آلبانى: فدراسيون فوتبال آلبانى در انتظار پاسخ دولت براى ادامه ليگ 
تحت پروتكل هاى سفت و سخت بهداشتى و بدون حضور تماشاگر 

از بيستم ماه آينده است.
ارمنســتان: ليگ برتر ارمنستان از نيمه دوم ماه مه يا اوايل ژوئن از سر 

گرفته خواهد شد.
بــالروس: بالروس تنها كشــورى بود كه در بحبوحه شــيوع كرونا 

همچنان به برگزارى رقابت هاى داخلى خود ادامه داد.
بلژيك: بلژيك نخســتين كشــورى بود كه فصل فوتبالى خود را لغو 
كرد. دولت بلژيك برگزارى هرگونه رويداد ورزشى را تا 31 جوالى 

ممنوع كرده است.
دانمارك: اتحاديه ليگ دانمارك اعالم كرده است كه ادامه فصل از 28
ماه مه در ورزشگاه هاى خالى پيگيرى خواهد شد و ديدار پلى آف ليگ 

اروپا در 29 جوالى تعيين تكليف خواهد شد.
هلنــد: اتحاديه فوتبال هلند پس از آنكه دولت اين كشــور برگزارى 
رويدادهاى جمعى را تا ســپتامبر ممنوع اعالم كــرد، فصل را بدون 
معرفى قهرمان به اتمام رســاند و 5 تيم نخســت ليگ در زمان تعليق 

رقابت ها، راهى ليگ قهرمانان و ليگ اروپاى فصل آينده شدند.
لهستان: ليگ فوتبال اين كشور از 29 ماه مه ادامه خواهد يافت.

پرتغال: ليگ برتر پرتغال از چهارم ژوئن از سر گرفته خواهد شد.
روســيه: ليگ برتر روسيه 2 تاريخ 21 و 28 ژوئن را براى از سرگيرى 

رقابت ها اعالم كرده است.
سوئد: ســوئد از قرنطينه سراسرى اجتناب كرد و بسيارى از تيم هاى 
فوتبال اين كشــور همين حاال به تمرينات بازگشته اند و از سرگيرى 

رقابت ها در 14 ژوئن محتمل است.
تركيه: آغاز مجدد ليگ برتر تركيه براى 12 ژوئن برنامه ريزى شــده و 
سازمان دهندگان اين ليگ درنظر دارند تا رقابت ها را تا 26 جوالى به 

اتمام برسانند.
ولز: اتحاديه فوتبال ولز تعليق رقابت هاى فوتبال اين كشور را تا امروز 
تمديد كرده بود اما مشتاق است تا ليگ داخلى خود را به اتمام برساند.

حسينى استقالل 
برنده بهترين «ِسيو» ليگ قهرمانان شد 

 رقابت «حسينى» و «بيرانوند»؛ براى بهترين «ِسيو» ليگ قهرمانان به 
سود گلر آبى ها انجاميد.

به دنبال پايان مهلت رأى گيرى كنفدراســيون فوتبال آسيا (اى اف سى) 
از هــواداران درباره بهترين مهار گلرها در ليگ قهرمانان آســيا، مهار 
«سيدحسين حسينى» با كسب بيشــترين آرا، عنوان بهترين «سيو» را 

از آن خود كرد.
اى اف ســى كه در روزهاى تعطيلى فوتبال در قــاره كهن به دليل 
پاندمى ويروس كرونا، براى گرم نگه داشــتن تنور فوتبال در آسيا 
دســت به ابتكاراتى زده اســت، در تازه ترين نظرســنجى خود با 
اشاره به 5 مهار برتر انجام شده توسط 5 دروازه بان مطرح آسيا، از 
هواداران خواســت تا بهترين مهار را انتخاب كنند و با پايان يافتن 
مهلت نظرســنجى، ســيو گلر باشگاه اســتقالل در ديدار اين تيم 
برابر الدحيل در مرحله گروهى ليگ قهرمانان ســال 2019 و در 
مصافى تك به تك با «يوســف العربى»، با كســب 75 درصد آرا 

شد. انتخاب  مهار  بهترين  به عنوان 
حسينى براى كســب اين عنوان «عليرضا بيراونوند» را شكست داد؛ 
كســى كه به واســطه مهارش در نيمه نهايى ليگ قهرمانان سال 2018

برابر ژاوى هرناندز، بازيكن وقت و ســرمربى فعلى السد قطر، نامزد 
اين نظرسنجى شده بود.

سهميه 2+2 براى ايران
 در ليگ قهرمانان آسيا

 برخــالف افزايش تيم هاى حاضر در ليگ قهرمانان قاره آســيا در 
فصل 2021 سهميه باشــگاه هاى ايرانى در اين رقابت ها افزايش پيدا 

نكرد و همان سهميه 2+2 را خواهد داشت.
روزنامه الرايه قطر در گزارشى به تشريح رده بندى ليگ هاى كشورهاى 
آســيايى و سهميه كشــورها در مسابقات ســال 2021 ليگ قهرمان 

پرداخت.
بنا بر نوشــته اين روزنامه، قطر به صدر جدول ســهميه ها در منطقه 
غرب رسيده و 4 نماينده در فصل آتى خواهد داشت كه 3 تيم قطرى 
مســتقيماً در مرحله گروهى حاضر مى شــوند و يك تيم در پلى آف 
حضور خواهد داشت. چين، ژاپن و عربستان سعودى تنها كشورهايى 

هستند كه سهميه مشابه قطر را خواهند داشت.
در غرب آســيا، ايران و امارات با سهميه 2+2 در ليگ قهرمانان فصل 
2021 حاضر مى شوند. عراق با سهميه 1+2 ازبكستان 1+1 و همچنين 
اردن، هند، تاجيكســتان و تركمنســتان با يك ســهميه ثابت در اين 

مسابقات شركت مى كنند.
در رده بندى كشــورهاى غرب آسيا و پس از قطر، فوتبال عربستان با 
88/449 امتياز دوم اســت و ايران با 81/724 امتياز در مكان سوم قرار 
دارد. با اين اوصاف مجموع تيم هاى حاضر در فصل آتى ليگ قهرمانان 
بــه 54 تيم مى رســد كه پس از بازى هاى پلــى آف 40 تيم در مرحله 

گروهى حاضر مى شوند و در 10 گروه 4 تيمى رقابت مى كنند.

تقويم فصل آينده ليگ قهرمانان آسيا 
مشخص شد

 تقويم ابتدايى و مقدماتى فصل 2021 ليگ قهرمانان آســيا درحالى 
منتشر شده است كه به دليل كرونا و ابهام در چگونگى به اتمام رساندن 

بازى هاى اين فصل، هنوز تقويم فصل آينده قطعى نيست.
روزنامه الرايه قطرنوشت فصل 2021 ليگ قهرمانان آسيا با شركت 40
تيم و در 10 گروه 4تايى مرحله مقدماتى خود را برگزار خواهد كرد.

بنا بر نوشــته اين روزنامه قطرى، مســابقات پلى اف 12 تا 25 ژانويه 
2021(23 دى تا 6 بهمن) برگزار خواهد شــد ومسابقات گروهى نيز 
از 8 فوريه تا28 آوريل(20 بهمن 1399 تا 8 ارديبهشت 1400) برگزار 
خواهد شــد. همچنين مرحله يك هشتم نهايى در 7 تا 26 ماه مى (17

ارديبهشت تا 5 خرداد 1400)، مرحله يك چهارم نهايى در 23  آگوست 
تا 15 سپتامبر (1 تا 24 شهريور 1400)، مرحله نيمه نهايى در

26 ســپتامبر تا 27 اكتبر (4 مهر تا 5 آبان 1400) و درنهايت فينال اين 
رقابت ها در روزهاى 21 و 27 نوامبر (30 آبان - 6 آذر 1400) برگزار 

خواهد شد.

ضرر 800 ميليون دالرى IOC به دليل 
تعويق المپيك

 كميته بين المللى المپيك (IOC) انتظار دارد كه تعويق بازى هاى 
المپيك توكيو براى اين ســازمان 800 ميليون دالر هزينه داشته باشد. 
اين رقم توسط توماس باخ رئيس IOC در كنفرانس ويدئويى هيأت 

اجرايى اعالم شد.
كميته بين المللى المپيك مبلغ 150 ميليون دالر براى فدراســيون هاى 

بين المللى (IFS) و كميته هاى ملى (NOC) اختصاص داده است.
توماس بــاخ تأييــد كــرد كــه IOC بازپرداخت هــاى مربوط به 
فدراســيون هاى بين المللى را درنظر خواهــد گرفت و گفت: بحث و 
گفت وگو با برخى فدراســيون ها در مورد پشــتيبانى مالى در مرحله 
خوبى پيش رفته است. فدراسيون هايى كه در سوئيس واقع شده اند، از 

وام هاى دولت فدرال و IOC  استفاده خواهند كرد.

مجوز مسابقات دسته دوم و سوم فوتبال 
صادر نشد

 ايــرج حريرچى معاون كل وزارت بهداشــت تأكيد كرد كه تقريبا 
مجوز فعاليت تمام رشــته هاى ورزشى صادر شده و مجوز فعاليت از 
سرگيرى رقابت هاى ليگ برتر و دسته نخست فوتبال نيز با پروتكل هاى 
بهداشــتى تدوين شــده پس از توافق با وزارت ورزش و جوانان اين 
دستورالعمل ها ابالغ و تيم هاى ليگ يك و برتر مى توانند تمرينات خود 

را بر اساس و با رعايت پروتكل هاى بهداشتى اعالم شده آغاز كنند.
حريرچى به از ســرگيرى رقابت هاى ليگ دسته دوم و سوم كه اتفاقا 
به صورت زنجيره اى به يكديگر مرتبط هســتند، هيچ اشاره اى نكرد تا 
همين موضوع سبب ايجاد شائبه هايى مبنى بر تعطيلى كامل اين سطح 

از ليگ هاى فوتبال در كشور شود.
برخالف اينكه ســازمان ليگ مصر بر برگزارى تمامى ليگ هاى فعال 
فوتبال در كشور است اما گويا وزارت بهداشت و ستاد مقابله با كرونا، 
بــا مذاكره با وزارت ورزش درصدد هســتند تا فعال رقابت هاى ليگ 
برتر و دســته نخســت را برگزار كرده و پس از آن نسبت به برگزارى 
مسابقات سنجش و ارزيابى داشته و درصورت ارزيابى و بازدهى مثبت 
مجوز فعاليت و از ســرگيرى رقابت هاى ليگ دسته دوم و سوم را نيز 

صادر كنند.
آنطور كه مشــخص اســت، ســتاد مقابله با كرونا در ورزش فرصت 
2 هفتــه اى را براى ارزيابى برگزارى مســابقات بــا رعايت و اجراى 
پروتكل هاى بهداشتى تعيين كرده است و با اين اوصاف مى توان گفت 
مجوز فعاليت و از ســرگيرى اين رقابت ها پس از 2 هفته از سرگيرى 
مسابقات ليگ برتر آن هم درصورت مهيا بودن شرايط صادر خواهد شد.
در بحث تمرينات نيز گفته مى شود، همه چيز بستگى به نظر ستاد مقابله 
با كرونا در ورزش دارد؛ زيرا احتمال دارد تمرينات تيم ها نيز به صورت 
مرحله اى و در ابتدا با تمرينات تيم هاى ليگ برترى و ليگ دسته اولى 
آغاز شــده و پس از ارزيابى و مثبت بودن پالس هاى برگزارى مجوز 

تمرينات تيم هاى ليگ هاى 2 و 3 نيز صادر شود.

1

2

3

4

پيشخوان
با اعالم ستاد مبارزه با كرونا

مجوز فعاليت 30 رشته ورزشى 
صادر شد

 ســخنگوى اداره كل ورزش و جوانان اســتان از آغاز 
فعاليت 30 ورزش انفرادى در استان همدان خبر داد.

حمدا... چاروســايى با اشاره به مصوبات ستاد مقابله با 
كرونا در ورزش، گفت: پيرو ابالغيه وزارت بهداشت، 
درمــان و آمــوزش پزشــكى، فعاليــت باشــگاه هاى 
ورزشــى رشــته هاى انفرادى و غيرگروهى كه ارتباط 

فردى زيادى در آن ورزش هــا وجود ندارد با رعايت 
دســتورالعمل هاى بهداشــتى در سراســر كشور مجاز 

شد. شناخته 
وى با اشــاره به اسامى رشــته هاى ورزشى گفت: تنيس، 
تنيس روى ميز، وزنه بردارى، بدمينتون، قايقرانى انفرادى، 
دووميدانى، اسكيت، بولينگ، تيراندازى، تيراندازى باكمان، 
سواركارى، اتومبيلرانى و موتورسوارى، دوچرخه سوارى، 
كوهنوردى، گلف، جهت يابى، اسكى، پياده روى، بازى هاى 
فكرى، طناب زنى، ورزش هاى طبيعى، ماهيگيرى ورزشى، 
فريزبى، يــوگا، ورزش تفريحى مهــارت فردى، ورزش 

آمادگى جسمانى فدراسيون ورزش هاى همگانى، غواصى، 
دارت، پتانگ و شــطرنج رشــته هاى ورزشى هستند كه 
فعاليت آن ها مجاز اســت و تمام باشگاه ها موظف هستند 
پيش از آغاز فعاليت، در سامانه سالمت وزارت بهداشت 
ثبت نام كنند. چاروســايى تصريح كرد: با توجه به اهميت 
رعايت نكات بهداشتى، تمام باشگاه ها به طور دقيق نظارت 

خواهند شد.
وى يادآور شــده است كه هرگونه تصميم بعدى منوط به 
بررسى شرايط روز در نقاط مختلف كشور و ابالغ وزارت 

بهداشت و وزارت ورزش و جوانان است.

مهلت پرداخت مطالبات 
«دياباته» توسط استقالل 

يك هفته تمديد شد
 پــس از رايزنــى باشــگاه اســتقالل 
بــا وكيــل شــيخ دياباتــه، مهلــت 
پيشــين وى بــه باشــگاه اســتقالل 
بــراى دريافــت مطالباتــش از ايــن 

ــد. ــد ش ــه تمدي ــك  هفت ــگاه ي باش
ــتقالل  ــگاه اس ــاس باش ــن اس ــر اي ب
(دوم  مــه   22 تــا  دارد  فرصــت 
خردادمــاه) مطالبــات ايــن بازيكــن را 

پرداخــت كنــد.
ــت ماه)  ــين ( 26 ارديبهش ــت پيش مهل
بــه پايــان  رســيد كــه بــا ايميــل جديــد 
دريافتــى از ســوى وكيــل دياباتــه ايــن 

مهلــت يــك هفتــه تمديــد شــد.
باشــگاه اســتقالل بــا انتشــار ايــن 
بيانيــه خاطرنشــان كــرد كــه ايــن 
ــراى  ــى ب ــكل مال ــچ مش ــگاه هي باش
پرداخــت مطالبــات شــيخ دياباتــه 
ســوى  از  مبالــغ  تمامــى  و  نــدارد 
حامــى مالــى تأميــن شــده اســت.

كلوپ بروژ به طور 
رسمى قهرمان ليگ 

بلژيك شد
 باشــگاه كلوپ بروژ به طور رسمى 
قهرمانى خود را در فصل 2020-2019 
ليگ بلژيك با وجود لغو اين رقابت ها 

به دليل ويروس كرونا اعالم كرد.
به گزارش ايسنا، ليگ بلژيك نخستين 
ليگ اروپايى بــود كه تنها پس از چند 
هفته از شــيوع ويروس كرونا لغو شد 
و فدراسون فوتبال اين كشور پايان آن 

را اعالم كرد.
كلوپ بروژ بــا وجود لغو ليگ بلژيك 
با توجه به قرار گرفتن در صدر جدول 
رده بندى رسما به عنوان قهرمان انتخاب 
شد. اين باشــگاه بلژيكى خبر انتخاب 
به عنوان قهرمــان فصل را به طور اعالم 

كرد.

رئيس هيأت ورزش هاى 
رزمى بهار منصوب شد

 سعيد بخشى به عنوان رئيس هيأت 
ورزش هــاى رزمــى شهرســتان بهار 

منصوب شد.
با پيشنهاد سرپرست ورزش و جوانان 
شهرستان بهار و با حكم گلى پور رئيس 
هيأت ورزش هاى رزمى اســتان؛ سعيد 
بخشــى به عنوان رئيــس جديد هيأت 
ورزش هــاى  رزمــى شهرســتان بهار 

منصوب شد.
در متــن ايــن ابــالغ آمــده اســت: 
ــن  ــاده 11 آئي ــد 4 از م ــراى بن در اج
ــتان ها  ــى اس ــاى ورزش ــه هيأت ه نام
و  ورزش  اداره  رياســت  پيشــنهاد  و 
ــب  ــار و تصوي ــتان به ــان شهرس جوان
هيــأت رئيســه هيــأت ورزش هــاى 
رزمــى اســتان همــدان در اجــراى 
هيأت هــاى  آئين نامــه   11 مــاده 
ورزشــى؛ بــه موجــب ايــن ابــالغ بــه 
ــاى  ــأت ورزش ه ــمت رياســت هي س
منصــوب  بهــار  شهرســتان  رزمــى 

مى شــويد.

اينتر با مرتنز 
به توافق رسيد

 باشــگاه اينتر با مهاجم 33 ســاله 
ناپولى به توافق نهايى رسيد.

نشــريه «گازتا دلو اسپورت» ايتاليا خبر 
داد، باشگاه اينتر با دريس مرتنز، مهاجم 
باتجربه ناپولى براى امضاى قرارداد به 

توافق نهايى رسيد.
باشگاه اينتر از ماه گذشته با درخواست 
آنتونيــو كونته، ســرمربى خــود براى 
جذب مهاجم 33 ســاله بلژيكى وارد 

مذاكره شده بود.
طبق گزارش هاى رســيده طرفين براى 
امضاى قراردادى 2 ســاله بــه توافق 
رســيدند. قرارداد مرتنز بــا ناپولى به 
پايان رسيده و او به عنوان بازيكن آزاد 
به صورت رايگان به ســن سيرو منتقل 

مى شود.
مرتنز يكى از بازيكنــان وفادار ناپولى 
به شمار مى آيد. مهاجم 33 ساله در سال 
2013 بــه ناپولى آمد و در اين مدت 7

ساله براى تيمش 226 بازى انجام داد و 
90 گل به ثمر رساند.

سليمان رحيمى»
 فوتبال اين رشــته پرطرفــدار و محبوب 
3 مــاه در قرنطينــه بود كه بــه موجب  اين، 
باشگاه هاى فوتبال جهان ضرر و زيان زيادى 

را متحمل شدند.
از اوايل اســفند سال گذشته با شيوع گسترده 
كوويد 19 در سراســر جهان، زندگى روزمره 
مردم گيتى مختل شــد و تمامى فعاليت هاى 
ورزشــى  و  اجتماعى  فرهنگى،  اقتصــادى، 
تعطيل گرديد و ميليون ها هوادار از تماشــاى 
مســابقات جذاب فوتبال و ســاير رشته هاى 

ورزشى محروم شدند.
شدت اين ويروس به حدى بود كه مسابقات 
مهمى چون يــورو 2020 و المپيك 2020 را 
يك ســال به تعويق انداخت، بيشتر مسابقات 
انتخابى و قهرمانى در سراســر دنيا به تعويق 

افتاد و فعاليت هاى ورزشى راكد ماند.
در اين ايام برخى كشــورها پرونــده ناتمام 
ليگ هاى خود را بستند و برخى ديگر به دنبال 
روزنه اى گشــتند تا مجوز برگزارى مسابقات 
را كسب كنند؛ در اروپا، كشور آلمان نخستين 
كشــورى بود كه مجوز برگزارى مســابقات 
صادر شد و از روز گذشته بوندسليگا با انجام 
چند بازى و با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
ليــگ خود را آغاز كرد و كشــورهاى ايتاليا، 
اســپانيا و انگليس نيــز از اواخر ماه مى  آغاز 

خواهند كرد.
در قاره كهن نيز كره جنوبى نخستين كشورى 
بود كه هفته گذشته مسابقات خود را آغاز كرد 
و برخــى ديگر از كشــورها نيز در هفته هاى 
آينده آغــاز خواهند كرد. در كشــورمان نيز 
ليگ هاى فوتبال از ابتداى اســفند تعطيل شد 
و فوتبال به طور كامل در قرنطينه قرار گرفت.

بيشتر باشگاه ها با توجه به گستردگى ويروس 
كرونا، خواهان تعطيلى كامل مسابقات هستند 
و برخى ديگــر به همراه فدراســيون فوتبال 
به دنبال يافتن روزنه هاى اميد براى تداوم ليگ 

هستند.

ســتاد مبارزه با ويروس كرونــا، اواخر هفته 
گذشــته مجوز فعاليت 30 رشــته ورزشــى 
انفرادى را صــادر كرد اما فوتبال همچنان در 
انتظار تصميم گيرى اســت. روز گذشته اين 
ستاد در جلسه خود مجوز مشروط برگزارى 
مســابقات را صادر كــرد و خواهان اجراى 
كامل دســتورالعمل هاى بهداشــتى از سوى 
باشگاه ها شــد و توپ را به زمين فدراسيون 
فوتبال انداخت. اما به راستى باشگاه هاى ايرانى 
شــرايط و توانايى برگزارى اين رقابت ها را 
دارند. آيا باشــگاه هايى كه براى هزينه روزانه 
خــود مانده اند، مى توانند دســتورالعمل هاى 

صادره را اجرا كنند؟
هنوز در برخى استان ها وضعيت قرمز است 
و استان خوزستان با داشــتن تعداد پرشمار 
تيم در دســتجات مختلف، توانايى برگزارى 
مســابقات را ندارد و حضــور تيم هاى اين 
اســتان در ساير استان ها نيز تقريبا غيرممكن 
است؛ در دستورالعمل هاى صادره، قيد شده 
كه تيم ها بايد با پروازهاى چارتر مســافرت 
كنند. بازى هاى تداركاتى نداشــته باشند، در 
تمرينات بيشتر از 9 بازيكن شركت نكند، هر 
روز از بازيكنان و كادر فنى تست گرفته شود 
و اماكن ورزشگاه و محل تمرين ضدعفونى 

شود.
به راستى كداميك از باشــگاه هاى ما توانايى 

اجراى اين دستورالعمل ها را دارند؟
اگــر در طــول برگــزارى مســابقات جان 
ورزشكاران به خطر بيفتد چه كسانى پاسخگو 

خواهند بود؟
ستاد مبارزه با ويروس كرونا، مجوز بازى هاى 
ليگ برتر و ليگ يك را صادر كرد ولى هنوز 
سرنوشت ليگ هاى 2 و 3 در هاله اى از ابهام 

قرار دارد.
از رقابت هاى ليگ برتر تنها 9 هفته باقى مانده 
است و انجام بازى ها در ورزشگاه هاى خالى 

جذابيت چندانى ندارد.
بــه هرحال آنطور كه معلوم اســت، تيم هاى 

باشــگاهى در روزهــاى آينــده تمرينــات 
آماده ســازى خود را آغاز مى كنند و احتماالً 
اواخر خرداد ماه نيز زنگ آغاز مســابقات به 

صدا درمى آيد.
فدراسيون فوتبال به دنبال آن است كه در يك 
فرصــت 45 روزه، پرونده اين مســابقات را 
ببندد و هر 5 روز براى تيم ها مسابقه خواهد 
گذاشــت؛ فدراسيون نشــينان تا 11 مردادماه 
فرصت دارند تا پرونده مســابقات ليگ برتر 

را ببندند.
كنفدراســيون فوتبال آسيا AFC نيز خواهان 
ادامــه رقابت هــاى ليگ قهرمانان اســت و 
گزينه هــاى مختلفــى را بــراى چگونگــى 
برگزارى اين مســابقات در دستور كار دارد. 
انجام مسابقات به صورت تك بازى در كشور 
بى طرف و يا انجام مسابقات به صورت مجتمع 
در يك كشور از جمله طرح هاى AFC براى 

ادامه رقابت ها است.
فدراســيون فوتبال ايــران مى خواهد پيش از 
آغاز ليگ قهرمانان پرونده مسابقات ليگ برتر 

كشور را ببندد.
به هرحــال در چند روز آينده، فدراســيون 
فوتبال با توجه به دســتورالعمل هاى ســتاد 
دســتورالعمل هاى  كرونا  بيمــارى  با  مبارزه 
تازه اى براى چگونگى اين رقابت ها و قوانين 
مختص به آن را اعالم خواهد كرد تا باشگاه ها 
بــا توجه به ضوابط جديد، خود را براى آغاز 

رقابت ها آماده كنند.
متأســفانه اغلــب تيم ها آماده نيســتند، زيرا 
از تمرينــات گروهى دور بودند و نداشــتن 
بازى هاى تداركاتى آنها را از شــرايط مسابقه 
دور كرده اســت و احتماالً شاهد رقابت هاى 

بى كيفيتى خواهيم بود.
اميدواريم كه با آغاز اين رقابت ها، به بازيكنان 
و كسانى كه مرتبط با مسابقات هستند، آسيبى 
نرســد و از ويروس كرونا در امان باشــند و 
اتفاق ناخوشــايندى براى ورزش كشورمان 

به وجود نيايد.

 در روزهاى گذشته با پيگيرى سرپرست 
باشــگاه پاس، موانع موجود مالى تيم مرتفع 
شده و بوى روزهاى شيرين به مشام مى رسد.

شنيده ها حاكى اســت تأمين منابع مالى مورد 
نياز پاس براى ادامه مسابقات به نتيجه رسيده 
و به زودى از سوى مســئوالن پرداختى الزم 

صورت مى گيرد.
سرپرســت باشــگاه پاس گفت: خوشبختانه 
دوندگى ها براى حل دغدغه هاى مالى نتيجه 
داد و حمايت هــاى نماينده مــردم همدان و 
فامنين در مجلس، اســتاندار همدان، مديركل 
ورزش و جوانان و رئيس هيأت فوتبل استان 

ثمربخش شد و اين موانع برطرف گرديد.
محمــد مظهرى بيــان كرد: تا پيــش از آغاز 
مســابقات قطعا بخشــى از بدهى ها تسويه 
مى شــود و بخشى از قرارداد بازيكنان و كادر 

فنى نيز پرداخت خواهد شد.

وى خواســته مسئوالن را صعود پاس به ليگ 
يك دانســت و گفت: اين عزم مسئوالن مايه 
دلگرمى است و اكنون نيز با تأمين بخشى از 
منابع مالى، حمايت خود را بارديگر به اثبات 
رساندند و به زودى بخشى از مطالبه اعضاى 
تيم پرداخت مى شــود تا بــا انگيزه مضاعف 

راهى بازى هاى باقى مانده شوند.
مظهرى از كادر فنى و بازيكنان خواســت تا 
تمركــز خود را به روى مســابقات باقى مانده 
بگذارنــد و بــا آمادگى و قــدرت تمام در 
رقابت ها حضور يافته و عــزم خود را براى 

صعود جزم كنند.

فوتبال از قرنطينه خارج شد

صدور مجوز بازى ها 
در ورزشگاه هاى خالى

حمايت هاى مسئوالن استان از پاس براى صعود
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همزمان با فرارسيدن ايام تعطيالت عيد فطر
آغاز سفرهاى هوشمند

 همزمان با فرارســيدن ايام تعطيالت عيد فطر و آغاز 
سفرهاى هوشمند احتمالى، از آنجا كه مردم در اين مرحله 
با خودروى شــخصى بيشتر ســفر خواهند كرد؛ وزارت 

ميراث فرهنگى دستورالعملى در اين باره صادر كرد. 
به گزارش مهــر، همزمان با آغاز ســفرهاى احتمالى و 
هوشــمند در ايام تعطيالت عيد فطر كه از پيش متوليان 
وزارت ميراث فرهنگــى پيش بينى هــاى آن را كرده اند، 
توصيه هايى براى انجام ســفرها كه معمــوالً در مرحله 
نخســت با خودروى شــخصى خواهد بود، منتشر شده 
اســت اين دستورالعمل ها در قالب سفر هوشمند به همه 

مردم توصيه شده است تا ضمن رعايت آن سفرى همراه 
با ســالمت را در پيش داشته باشند. در اين دستورالعمل 

آمده است:
ضمن توصيه اكيــد به عموم مردم براى كاهش ترددهاى 
بين شــهرى و پرهيز از ســفرهاى غيرضرورى به منظور 
حفظ ســالمت مسافران كه با وســيله نقليه شخصى بين 
شهرها تردد كنند، توصيه هاى ذيل ارائه مى شود. پيش از 
سفر از سالمت وسيله نقليه اطمينان حاصل كنيد و داخل 

خودرو و دستگيره هاى در را نظافت و گندزدايى كنيد. 
پيش از ســفر به همراه داشــتن اقالم بهداشتى حفاظت 
شــخصى مانند دســتكش يكبار مصرف ماسك محلول 
ضدعفونى كننده دست، دستمال كاغذى اطمينان حاصل 
كنيــد. در هنگام ســوخت گيــرى در جايگاه هاى ارائه 

ســوخت از ماسك و دستكش استفاده كنيد. در سفرهاى 
كوتاه از مواد غذايى ســبك از پيش تهيه شــده در منزل 

استفاده كنيد. 
در ســفرهاى طوالنى فقط در واحدهاى بين راهى تحت 
نظارت سازمان گردشــگرى توقف كنيد. پس از استفاده 
از ســرويس هاى بهداشتى عمومى دســت خود را طبق 
پروتكل اعالم شده از ســوى وزارت بهداشت به خوبى 
شستشو داده و خشك كنيد يا از محلول ضدعفونى دست 

استفاده كنيد. 
پس از خريد هر نوع كاال يا ماده غذايى قبل از اســتفاده 
يا ورود به خودرو، بســته بندى آن گندزدايى شود. براى 
پرداخــت عــوارض بزرگراهى ترجيحــًا از روش هاى 

الكترونيكى استفاده كنيد. 

قديمى ترين موزه  جهان 
در كدام كشور است؟

 موزه ها نقشى مؤثر در حفظ هويت يك كشور 
دارند و در اين گــزارش قديمى ترين موزه جهان 

معرفى مى شود. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، موزه ها به عنوان 
مراكزى فرهنگى، هنرى و تاريخى نقش به ســزايى 
در تازه كردن حافظه تاريخى بشر امروز دارند. اين 
مراكز تاريخى و فرهنگى به نوعى ما را با گذشته و 
آينده  پيوند مى دهند و به ما نشان مى دهند كه انسان 
براى رســيدن به امروز چه مسيرى را طى و از چه 
ايستگاه هاى تاريخى عبور كرده  است. انسان در اين 

مسير با گذر از دوره هاى مختلف مباحث بسيارى 
را آموخته و به خاطر سپرده است. 

دراين گــزارش قديمى ترين موزه جهان را معرفى 
مى شــود تا با اين كار به نوعى بخشى از تاريخچه 
شــكل گيرى موزه هاى جهان مرور شــود. يكى از 
Ennigaldi-) قديمى ترين موزه هاى جهان با نام

Nanna) شناخته مى شــود، قدمت اين موزه به 
سال 530 قبل از ميالد برمى گردد. 

شاهزاده انيگالدى دختر نبونيدوس، آخرين پادشاه 
Ennigaldi-) امپراطورى نئو بابل متصدى موزه
Ennigaldi-) بــوده اســت. مــوزه (Nanna

Nanna) در نزديكى اســتان ذى قــار عراق قرار 
دارد. در اصل وقتى باستان شناســان بخش هايى از 

كاخ و مجتمع معبد را گودبردارى مى كردند، متوجه 
شدند كه ده ها اثر باستانى با قدمت هاى مختلف به 
صورت مرتب در كنار يكديگر قرار گرفته اند. آنها 
در جريان اين اكتشــاف فهميدند كه آثار، قطعات 

موزه اى هستند. 
لئونــارد وولى باستان شــناس در هنــگام كاوش در 
خرابه هاى موزه (Ennigaldi-Nanna) محتويات 
آن را برچسب گذارى كرد. وى متوجه شد كه بسيارى 
از آثار باســتانى قــرار گرفته در اين موزه توســط 
نبونيدوس (آخرين پادشاه سلسله كلدانى بابل) حفارى 
شده و بعضى ديگر از اين آثار از سوى يكى ديگر از 
پادشاهان بابل كشف شده است. بيشتر اين آثار متعلق 

به منطقه بين النهرين هستند. 

28 ارديبهشت
 روز بزرگداشت حكيم عمر خيام

 ابوالفتح عمر ابن ابراهيم خيام، مشهور به حكيم عمر خيام، فيلسوف، 
رياضى دان، ستاره شناس و شاعر قرن پنجم هجرى قمري و قرن دوازدهم 

ميالدى و دوره سلجوقى است.
ُعَمر َخيّام نيشابورى (نام كامل: غياث الدين ابوالفتح ُعَمر بن ابراهيم َخيام 
نيشابورى) زاده 28 ارديبهشت 427 خورشيدى در نيشابور و درگذشته 

12 آذر 510 خورشيدى در نيشابور است.
اگرچــه جايــگاه علمى خيام برتــر از جايگاه ادبى او اســت و لقبش 
«حجةالحق» بوده است؛ ولى آوازه وى بيشتر به واسطه نگارش رباعياتش 
اســت كه شهرت جهانى دارد. افزون بر آن كه رباعيات خيام را به اغلب 
زبان هاى زنده ترجمه نموده اند، ادوارد فيتزجرالد رباعيات او را به زبان 
انگليسى ترجمه كرده  اســت كه مايه شهرت بيشتر وى در مغرب زمين 

شده است.
نخستين اشــاره اى كه به شعر خيام شده، صدسال پس از مرگ اوست. 
نوشــته اند، كه خيام را به تدريس و نوشــتن كتاب رغبت چندانى نبود. 
شايد به دليل آنكه شاگردان هوشمند برگزيده اى پيرامون خود نمى يافت 
و چه بســا از آن جهت كه اوضاع روزگار خــود را كه مقارن حكومت 
ســلجوقيان و مخالفت شديد با فلســفه و زمان رونق بازار بحث ها و 
جدل هاى فقيهان و ظاهربينان بود، شايسته ابراز انديشه هاى آزاد و بلند 
نمى ديد. با اين همه، از او نوشــته هاى بسيار برجاى مانده كه در قرون 

وسطى به التين ترجمه شد و مورد توجه اروپائيان قرار گرفت.
حكيم عمر خيام سفرهاى طوالنى به سمرقند، بلخ، هرات و اصفهان كرد 
و همه جا با روشــنى تمام در باب حيرت و سرگشتگى فلسفى خويش 
ســخن مى گفت. رساله اى در كيفيت معراج، رســاله ديگر درباره علوم 
طبيعى و كتاب هاى بســيار به زبان هاى فارسى و عربى حاصل زندگى 

نسبتاً طوالنى اوست.
از آثار معروف فارسى منسوب به عمر خيام، رساله نوروزنامه است كه 
با نثرى ســاده و شــيوا، پيدايى نوروز و آداب برگزارى آن را در دربار 
ساســانيان بازگو نموده است. وى در اين رساله با شيفتگى تمام درباره 
آئين جهاندارى شاهنشاهان كهن ايرانى و پيشه ها و دانش هايى كه مورد 
توجه آنان بوده ســخن رانده و تنى چند از شــاهان داستانى و تاريخى 

ايران را شناسانده است.
شــعر خيام، در قالب رباعى، شعرى كوتاه، ساده و بدون هنرنمايى هاى 
فضل فروشــانه و در عين حال حاوى معانى عميق فلســفى و حاصل 
انديشه آگاهانه متفكرى بزرگ در مقابل اسرار عظيم آفرينش است. تعداد 
واقعى رباعيات خيام را حدود 70 دانســته اند، حال آن كه بيش از چند 
هزار رباعى به او نســبت داده مى شــود. در دنياى ادب و هنر بيرون از 
مرزها، خاصه در جهان انگليســى زبان، خيام معروف ترين شاعر ايرانى 

است كه شهرتش از محافل علمى و ادبى بسيار فراتر رفته است.
 دستاوردهاى حكيم عمر خيام در نجوم:

حكيم عمر خيام به دعوت جالل الدين ملكشــاه ســلجوقي و وزيرش 
نظام الملك به اصفهان رفت تا سرپرستي رصدخانه ي اصفهان را برعهده 
گيرد. وي در مدت اقامت 18 ساله در اصفهان زيج ملكشاهي را تهيه كرد 
(زيج=زيگ،جدول محاسبات نجومي) و در حدود سال 458 طرح اصالح 
تقويم را تنظيم كرد و تدوينگر و بنيان گذار تقويم جاللي شد. در اين زمان 
خيام به عنوان اختربين در دربار مشــغول به كار شــد هرچند به اختربيني 
اعتقادي نداشــت. پس از مرگ ملكشاه و كشته شدن نظام الملك، خيام 

مورد بي مهري قرار گرفت و كمك مالي به رصدخانه قطع شد!
آرامگاه خيام در محله كهن شادياخ در نيشابور است

 دستاوردهاى حكيم عمر خيام در رياضيات:
خيام نيشــابوري تحت حمايت و سرپرســتي ابوطاهر، قاضي القضات 
ســمرقند، كتابي درباره ي معادالت درجه ســوم نوشت و از آجا كه با 
نظام الملك طوســي رابطه ي نيكويي داشــت كتابش را به او هديه كرد. 
تحقيقات و مطالعات خيام در جبر در نوع خود تحســين برانگيز است، 
اما كشــف ديرهنگام رســاله ي جبر او و همچنين توفيقات رياضيدانان 
در اين حوزه از رياضيات تنها موجب شــگفتي انديشــمندان به سبب 
جنبه ي تاريخي آن شد. اثبات اصل پنجم اقليدس كه شالوده ي هندسه ي 
اقليدسي اســت از ديگر دستاوردهاي علمي عمر خيام به شمار مي رود. 
كشــف و اثبات بســط دو جمله اي و همچنين ابداع روشي در به دست 
آوردن ضرايب منجر به نام گذاري مثلث حسابي بهانه اي بود تا نام خيام 

در كنار نام بزرگان ديگري چون نيوتن و پاسكال به ثبت برسد.
آثار حكيم عمر خيام

1- ميزان الحكمه(در فيزيك) 2- لوازم االمكنه (در هواشناسي) 3- رساله 
في براهين علي مســائل الجبر و المقابله (در معادالت درجه سوم) 4- 
القول علي اجناس التي باالربعا (نقش رياضي در موســيقي) 5- رساله 
كون و تكليف (حكمت خالق در خاق عالم) 6- رســاله اي در بيان زيج 
ماكشاهي 7- رساله في شرح ما اشكل من مصادرات كتاب اقليدس (در 

خطوط موازي و نظريه ي نسبت ها) 8- رباعيات خيام
به همين بهانه فرارسيدن 28 ارديبهشت، روز بزرگداشت حكيم عمر خيام 

را تبريك مى گوييم.

150 بسته كمك معيشتى 
براى كاركنان عليصدر 

 كاركنان شركت ســياحتى عليصدر بسته كمك 
معيشتى دريافت كردند. پس از شيوع ويروس كرونا 
و تعطيلى عليصدر از اســفندماه سال گذشته تاكنون 
حدود 150 نفر از پرسنل قراردادى فصلى و يكساله 

شركت بيكار شده اند. 
به گزارش ايسنا، سرپرست شركت سياحتى عليصدر 
با بيان اينكه تعدادى از اين افراد داراى بيمه بيكارى 
هســتند و برخى هم به دليل مدت زمان كم قرارداد 
مشمول شــرايط بيمه بيكارى نيستند، از مرحله دوم 
توزيع بيش از 150 عدد بســته معيشــتى 500 هزار 
تومانى به كاركنان شــركت كه تاكنون دعوت به كار 

نشده اند، خبر داد. 
مهدى مجيدى تأكيد كرد: براســاس تصميم هيأت 
مديــره براى گروهى از پرســنل كه مشــمول بيمه 
بيكارى نيســتند، مبلغ 500 هــزار تومان بالعوض 
و براى مشــموالن بيمه بيــكارى 500 هزار تومان 
على الحساب نخستين حقوق مساعده پرداخت شده 

است. 
سرپرســت شــركت ســياحتى عليصدر بــا بيان 
اينكــه تاكنون به حســاب 60 نفــر از كارگران وام 
قرض الحســنه 2 ميليون تومانى واريز شــده است، 
افزود: براى كارگران عليصدر مبلغ 300 هزار تومان 

كمك معيشتى بالعوض نيز واريز شده است. 
وى از مســاعدت بــا بهره بــرداران و غرفــه داران 
غارعليصدر و مجتمع عباس آبــاد خبر داد و گفت: 
با توجه به زمان قرارداد تخفيفاتى شــامل بخشــش 
اجاره بها به مدت 3 ماه طبق مفاد قرارداد و يا اضافه 
شدن زمان قرارداد به مدت 3 ماه به بهره بردارانى كه 
قراردادشــان به فصل زمستان منتهى مى شود، درنظر 

گرفته شده است. 
به گزارش روابط عمومى شركت عليصدر، مجيدى 
به پيگيرى شــركت سياحتى عليصدر  براى دريافت 
دستورالعمل بهداشتى اشــاره كرد و يادآور شد: در 
صورت ابالغ آماده اجراى دقيق آن هستيم تا بتوانيم 
رونق اقتصاد گردشگرى را به غارعليصدر بازگردانيم، 
زيرا روســتاى عليصدر با بيــش از هزار و 500 نفر 

جمعيت فقط از حوزه گردشگرى درآمد دارد. 

درددل هاى محرمانه  يك زن
 رمان «خانه  بى ســقف» نوشــته اليزابت برگ با 
ترجمه ندا لُُهردى توســط نشر خزه منتشر و راهى 

بازار نشر شد. 
به گزارش مهر، رمان «خانه  بى سقف» نوشته اليزابت 
برگ با ترجمه ندا لُُهردى به تازگى توســط نشر خزه 

منتشر و راهى بازار نشر شده است. 
اليزابت برگ از جمله نويســندگانى است كه آثارش 
جزو پرفروش ترين هاى نيويورك تايمز هســتند. اما 
بين آثارش، «خانه  بى ســقف» جايگاه ويژه اى دارد و 
عــالوه بر پيدا كردن مخاطبانى فراوان، رمانى مهم و 
جدى محسوب مى شود. چنان كه باشگاه كتابخوانى 
اپرا وينفــرى اين رمان را به عنــوان كتابى تأثيرگذار 
انتخاب كرد تا خوانندگانش درباره  آن بحث و تبادل 

نظر كنند. 
از رمان مذكور در ســال 2003 فيلمى تلويزيونى با 
همين نام اقتباس و ساخته شد. داستان «خانه بى سقف» 
درباره ترس ها، ترديدهــا و البته اميدوارى هاى زنى 
اســت كه بسيارى از انسان ها در زندگى خود تجربه 

كرده اند. 
ــه اى  نشــريه ســنت لوييــس پســت ديســپچ در مقال
ــا  ــرگ ب ــت ب ــود: «اليزاب ــته ب ــاب نوش ــاره اين كت درب
شــوخ طبعى و درك مســائل احساســى يــك زن، ايــن 
رمــان را نوشــته اســت. ديــدگاه مثبــت و درســت اين 
ــانيت، در شــخصيت هاى  ــه انس ــنده نســبت ب نويس
داســتانش و البــه الى صفحــات كتابــش كامــًال 
هــم  ديلى نيــوز  نيويــورك  مجلــه   « پيداســت. 
ــرده  ــاپ ك ــى را چ ــاب چنين جمالت ــاره اين كت درب
بى نقــص  و  ســرگرم كننده  «ديالوگ هــاى  بــود: 
ــه درد  ــوش دادن ب ــبيه گ ــاب ش ــدن اين كت ... خوان

ــت.» ــك زن اس ــى ي ــه و خصوص ــاى محرمان دل ه
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■ حديث:
امام صادق (ع):

«در شب قدر، آنچه از: خير و شر، يا مرگ و زندگى و يا باران، در آن سال تا سال بعد خواهد شد، 
نوشته مى شود و در آن شب، گروه حاجيان نوشته مى شود. سپس آن تقدير به زمينيان رسانده 

مى شود». گفتم: چه كسى از زمينيان؟ فرمود: «به كسى كه مى بينى!»..  
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 بــراى ادامه يافتن فعاليت هاى هنرى 
بايد انعطاف داشت، در دوره شيوع كرونا 
كه بسيارى دچار كسادى فعاليت شدند، 
كســب وكار ما رشــد كرد، فردى واقعا 
هنرمند اســت كه بتواند با تغيير شرايط 
كنار بيايد و در شيوه كارش انعطاف داشته 
باشد. در اين شرايط است كه فرد مى تواند 
در شرايط بداقتصادى و حتى تغيير سليقه 

بازار، به كارش ادامه دهد. 
به گزارش ايرنا، يك مدرس سوزن دوزى 
با عنوان اين مطلب گفت: در دوره شيوع 
كرونا، كاركنان بسيارى از مشاغل دچار 
مشكل شــدند و خانه نشينى بسيارى را، 
عالقه مند آموزش به ســوزن دوزى كرد. 
در روزهايى كه همه مشكل دارند خدا را 

شكر ما وضعيت خوبى داريم. 
مژگان خوشــبخت با اشــاره به افزايش 
قيمت دالر كه به افزايش بهاى مواد اوليه 
حرفه او مثل ســرمه منجر شــده است، 
گفت: سرمه از هند وارد مى شود كه در اين 
مدت نيز قيمتش افزايش پيدا كرده است، 
ولــى اين تأثير چندانى براى ما نداشــته 
اســت.  خوشــبخت افزود: اين روزها 
شاهد هستيم بســيارى از بانوان به ويژه 

آنهايى كه مســن هستند عالقه مند انجام 
فعاليت هاى هنرى به ويژه كار با دســت 
هستند كه ذهنشــان را نيز درگير بكند. 
ســوزن دوزى نيز يكى از آنها مى تواند، 
باشد. اين شــكل از فعاليت ها مى توانند 
از افسردگى و زوال مغز جلوگيرى كند.  
اين هنرمند سوزن دوز افزود: نبايد فقط از 
شرايط اقتصادى و بازار كار ايراد گرفت؛ 
براى ادامه فعاليت و در اختيار گرفتن بازار 
اين حوزه تغييراتى ايجاد كرديم. به عنوان 
مثال از ديگر پارچه ها به جز ترمه براى كار 
سوزن دوزى استفاده مى كنيم. چون ترمه 
گران اســت و بســيارى از افراد توانايى 
خريد آن را ندارند به اين منظور از ديگر 
پارچه ها همچون مخمل و ساتن استفاده 
مى كنيم تا همه بتوانند آموزش ببينند و در 

اين حوزه فعاليت كنند. 
وى افزود: به دليل شــرايط بد اقتصادى 
و تغيير ســليقه مــردم تغييراتــى را در 
ســوزن دوزى هايم انجــام دادم، در اين 
روزها ديگر شايد همه عالقه مند به داشتن 
بقچه هاى ترمه با ســرمه دوزى شــلوغ 
نباشــند اما مى توان با اعمال تغييراتى در 

كار، بازار را در دست داشت. 

  ماده پنجم قانون درباره حفظ آثار ملى  مصوب 
12 آبان ماه 1319بيانگر اين مهم است كه اشخاصى 
كه مالك يا متصرف مالى باشند كه در فهرست آثار 
ملى ثبت شده باشد، مى توانند حق مالكيت يا تصرف 
خود را حفظ كنند  وليكن نبايد دولت را از اقداماتى 
كه بــراى حفاظت آثار ملــى الزم مى داند ممانعت 
نمايند در صورتى كه عمليات دولت براى حفاظت 
مستلزم مخارجى  شود دولت از مالك مطالبه عوض 
نخواهــد نمود و اقدامات مزبــور مالكيت مالك را 

متزلزل نخواهد كرد.
■ خــرداد 1396 فرمانــده يگان حفاظــت ميراث 
فرهنگى كشــور اعالم كــرد: طرح كنتــرل اماكن 
تاريخى با دوربين مدار بســته در حال اجرا اســت 
اما به دليل كمبود بودجه طرح به كندى پيش مى رود. 
درحال حاضر تعــداد زيادى از اماكــن تاريخى به 
وســيله دوربين كنترل مى شــود اما بــراى نظارت 
الكترونيكى بر تمام اماكن تاريخى و ثبت ملى شده، 

نياز به همكارى و بودجه هستيم.
اين موارد بيانگر آن است كه حفظ ابنيه تاريخى كه 
در فهرســت آثار ملى جايگاهى به خود اختصاص 
داده اند و تحت اختيارات ميراث فرهنگى هســتند 

نيازمند ايفاى وظايفى مشخص شده هستند.
در روزهاى اخير خبرى در فضاى مجازى منتشر شد 
كه بيانگر وقوع حادثه اى در يكى از بناهاى تاريخى 
مورد توجه يكى از اقليت هاى مذهبى در همدان بود.

چگونگى اين اتفاق و شــرح جزئيــات آن هدف 
نگارنده نيســت، زيــرا اطالعات پراكنــده اى در 
اين زمينه منتشــر شــد كه رد و تاييد آن مســتلزم 
بررســى هاى  فنى اســت، اما آنچه مــورد بحث 
اســت اين نكته خواهد بود كه چگونه مى شود كه 
برخى بناها با غناى تاريخى در يك قدمى حادثه يا 

سهل انگارى هايى قرار مى گيرند.
  چالش بناهاى تاريخى 

و دوربين مداربسته
اگر در بناهــاى تاريخى دوربين مداربســته بدون 
ثانيه اى وقفه فعال باشــد نمى توان به هيچ عنوان در 

بيان داليل هر اتفاقى ترديد داشت. 
ميراث فرهنگى و آنچه به عنوان آثار تاريخى شناخته 
مى شــود در درجه اول نياز به نگهدارى دارد. براى 
نگهدارى متناســب نيــز بايد اهميت ايــن بناهاى 
تاريخــى را درك كرد، بســيارى از صاحب نظران 
معتقدنــد كــه ميراث فرهنگى زيربنــاى اجتماعى، 
فرهنگى، اقتصادى و سياسى آينده يك جامعه است. 
هر جامعــه اى نياز دارد كه ميراث و پيشــينه خود 
را بياموزد و بشناســد ضمن اينكه هر نســل وظيفه 

حفاظت از ميراث فرهنگى را دارد.

  فرهنگ مشترك
 ميراث مشترك، مسئوليت مشترك

در يكى دو هفته اخير به مناســبت روز جهانى بناها 
و محوطه هاى تاريخى، ايكوموس بيانيه  و شــعارى 
را منتشــر مى كند. در بيانيه سال 2020 اين سازمان 
شعار «فرهنگ مشــترك، ميراث مشترك، مسئوليت 
مشــترك» درج شــد تا بر اهميت حفظ اشتراكات 

انسانى تأكيد كند. 
در بيانيه ساالنه ايكوموس آمده است: «فرهنگ هاى 
مشــترك، ميراث مشــترك ، مســئوليت مشترك» 
منعكس كننده مفهوم جهانى ميراث به عنوان بخشى از 
هويت فرهنگى در زمانى تغيير بسيار سريع جمعيت 
در كنار نبود پايدارى محيط هاى زيستى هستيم. اين 
شــعار، ميراث هايى اعم از مكان هــا، مناظر، الگوها 
و يا مجموعه هايــى را دربر مى گيــرد كه اغلب با 
گروه هاى متعدد و متنوع مرتبط هستند. در مركز اين 
مســأله، روابط بين فرهنگ ها يا گروه هاى فرهنگى 
و مســئوليت جمعى آن ها براى مراقبت و حفاظت 
از صفات برجسته، معانى و ارزش هاى ميراث قرار 

گرفته است.
با اين حال ايده "اشــتراكات" تحريك آميز اســت. 
در يك مفهــوم تاريخى، فرهنگ ها و جوامع به طور 
معمول شــيوه هاى فرهنگى و همچنين ديدگاه هاى 
خود را بــا يكديگر به اشــتراك مى گذارند. با اين 
وجود در برخى موارد اين ويژگى ها به جاى تصويب 

جمعى، بر جمعيت اجبارى شده و در مقابل مقاومت 
قرار گرفته اند (مانند برخى پيروان دينى و مذهبى كه 
گاهى تصور مى كنند سياست هاى حفاظتى از برخى 

مكان هاى دينى با عقايدشان مغايرت دارد.)
در مــوارد ديگر ممكن اســت دانــش و عمل را 
فرهنگ ها به ويژه فرهنگ هاى بومى در اختيار خود 
نگه دارند و آن را به اشــتراك نگذارند. عالوه بر اين 
بســيارى از ميراث ها به دليل نمادين بودن توســط 
گروه هــاى مخالف عقيدتى تخريب شــدند (مانند 
مجســمه  بــودا در باميان). به طور معمــول در كار 
ميراث، ارزش مكان ها مى تواند به بحث هايى درباره 
حفاظــت از آن ها منجر شــود. در تصويب عبارت 
«مشــترك» براى روز جهانى بناهــا و محوطه هاى 
تاريخى در ســال 2020 از فعاالن ميراث فرهنگى 
دعوت مى شــود تا درباره ايده اشــتراك در حوزه 
ميراث، فرهنگ و مسئوليت بيشتر جست وجو كنند.

 اشتراكات حلقه مفقوده حفظ ميراث 
در ايران

همدان به دليل پيشــينه و تاريــخ و مجموعه اى از 
مستندات اديان مختلف در خود يكى از استان هاى 
داراى غناى فرهنگى و بناهاى تاريخى متعدد است، 
حفظ و نگهــدارى ميراث فرهنگى غنــى، همواره 
در اين ديــار آنگونه كه بايد بــه نتايجى منطبق بر 
اســتانداردهاى جهانــى ختم نمى شــود مگر آنكه 
ضعف  و كاستى ها با درايت و نظارت كافى همچو 

بهره بردن از دوربين هاى مداربسته در ابنيه تاريخى 
مديريت شــود كه قطع به يقين اين مهم هم اعتبار و 
هم اختيــار الزم را مى خواهد كه اگر هر يك از آن 
ناديده گرفته شود خسرانى جبران ناپذير خواهد بود.

به عنــوان مثال مى تــوان به برهه هايــى طاليى كه 
ارزش هاى  يافتن  براى  باستان شناســى  كاوش هاى 
تاريخى در ايران انجام شــد اشــاره كرد كه برخى 
كاوشــگران خارجى با غارت اموال از كشــور ما، 

موزه هاى خود را پربار كردند. 
گويــا امروز مســأله حفظ و نگهــدارى در بناهاى 
تاريخى ايران كه جزو 10 كشــور برتر جهان از نظر 
ثبت هاى جهانى هم است، به يك معضل تبديل شده 
و بايد جســت وجو، تحقيقات و برنامه هاى اجرايى 
محكم ترى انجام شــود. ايران از ابتدا محل زيست 
گونه هاى فرهنگى متفاوتى بوده و مى توان با استفاده 
از كليدواژه «اشــتراكات» و بــا ايجاد هم افزايى بين 
فرهنگ هاى مختلف اين ســرزمين تالش بيشترى 

براى حفظ آثار كرد.
از طرفــى ديگر، در گذشــته هاى دور، كشــور ما 
سرزمينى وسيع تر بوده و بسيارى از آثار بر جا مانده 
از گذشتگان در گستره اى فراتر از سرزمين امروزى 
ايــران قرار دارند و به تبع آن در همدان ردپاى ابنيه 
بــزرگان تاريخ و حتى زيارتــگاه و آثار به جا مانده 
از اديان متعدد مى تواند موجب توســعه گردشگرى 

استان باشد. 

امنيت و حفاظت امنيت و حفاظت 
از ميراث تاريخى جدى است از ميراث تاريخى جدى است 

فرهنگ مشتركفرهنگ مشترك
 ميـراث مشترك و  مسئوليت مشترك ميـراث مشترك و  مسئوليت مشترك

مدرس سوزن دوزى:

كرونا كاسبى ما را كساد نكرد


