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چهره هاى 
نظامى و افراد 
بدون رزومه 
براى استاندارى 
همدان منتفى است

  جذب
372 نفر از 
مهارت آموختگان 
در بازار كار

پيش فروش 
بليت قطارهاى 
مسافرى 
براى مهرماه 
آغاز شد

آغاز پويش 
كمپين ايران 
تندرست 
در همدان
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تأكيد شهردار جديد بر توجه به مطالبات مردم
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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ون  ه را ا هللا و ا ا

روزنامـه همدان پيـام

همكار محترم
جناب آقاى 

سعيـد وجــدانى وحيد
با نهايت تأسف و تأثر ضايعه درگذشت پدربزرگ گراميتان 
را خدمت شما و خانواده محترمتان صميمانه تسليت عرض 

مى نماييم. بقاى عمر با عزت براى شما و همچنين رحمت 
واسعه براى آن مرحوم را از خداوند متعال خواستاريم.

 ثبت آثار پشتوانه اى 
در معرفى هويت ملى 

سراب و چناركهنسال سراب و چناركهنسال 
كنگاوركهنه نهاوند كنگاوركهنه نهاوند 
ملى شدملى شد

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

14سكه مهريه زنان را راضى مى كند؟
■ مردان براى فرار از پرداخت، اموالشان را به نام غير مى زنند
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تكليف منتخب شورا هفته آينده مشخص مى شود

پرونده شهردار همدان 
روى ميز وزير

ساليانه 300 تن انگور ارگانيك از باغات صالح آباد برداشت مى شود

خوشه هاى سبزدر انتظار صنايع تبديلى 
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يـادداشت روز

كوتاه از استان

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا
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خبر

بازى يا جدى!؟
 1-  استاندار، باالترين مقام اجرايى و نماينده عالى دولت در استان 
اســت. اين جايگاه، اســتاندار را با اختيارات و مسئوليت هاى فراوان 

نشان مى دهد.
مسئوليت هايى كه هر كدام برشى استانى از مسئوليت هاى رئيس جمهور 
بوده و  استاندار در قبال اختياراتى كه دارد در برابر آنها بايد پاسخگو 

باشد.
2- استاندار به تعبير بسيارى، رئيس جمهور استان است، به اين معنى 
استاندار شأنى حاكميتى و به نمايندگى از دولت براى پيگيرى وعده ها 

و سياست هاى دولتى كه مردم به آن رأى داده اند، دارد.
بــا اين تعريف، اســتاندار در قبال عملكرد تمامى مديران در اســتان 
مســئوليت داشــته و بايد گروه مديريتى هماهنگ و كاربلد در استان 

تشكيل و بر كار آنها نظارت كند.
3- استانداران همدان پس از انقالب به خوبى تفاوت استاندار خوب 
با استاندار بد را نشان داده و مردم را به اين نتيجه رسانده اند كه همواره 

استاندارى تحول گرا و  توسعه گرا را مطالبه كنند.
اينكه مردم وقتى نام استاندارى از قبلى ها مى آيد، اكثريت كاربلدى و 
خدمت او در اســتان را تأييد مى كنند يا با آمدن نام ديگرى رو ترش 
كرده و از كم كارى  هاى وى ســخن مى گويند، نتيجه همين مقايسه و 

مطالبه استاندار كاربلد و اهل خدمت است.
4- همدان اســتاندارانى داشته كه پس از گذشت سال ها هنوز مردم از 

كارها و اقدامات آنها به نيكى ياد مى كنند.
اســتاندارانى نيز بوده اند كه اســتان را با تفرجگاه  اشتباه گرفته و در 
استان به دنبال مال اندوزى و تفريح خانوادگى و هدر دادن منابع استان 

با نابلدى كارها رفته اند.
5- دولت ســيزدهم رويكرد مناسبى تا به اينجا در انتصاب استانداران 

داشته است.
انتصاب استاندار پس از بررسى دقيق شرايط استان  توسط رئيس جمهور 
و هيأت همراه در 2 سفر استانى انجام شده و انتصاب سومين استاندار 

با اين شيوه در راه است.
در واقع رئيس جمهور خود در متن و جريان اصلى تغيير اســتاندار با 
دريافت شرايط استان ها از طريق روش مستقيم سفر و ديدار با مردم و 

بازديد امكانات و نيازها تا به اينجاى كار بوده است.
6- ممكن است اين شيوه تغيير كند، اما تا به اينجاى كار نتايج خوبى 
داشته و نشان داده كه دولت با آگاهى از شرايط استان ها بهترين گزينه 
را كه بتواند اين شرايط را به نفع مردم تفسير كرده و تغيير دهد را براى 

استاندارى انتخاب مى كند.
نكته ديگر اين اســت كه دولت در 2 اســتان مرزى و با مشــكالت 
امنيتى مشخص از انتصاب اســتاندار با سابقه نظامى خوددارى كرده 
و برخالف برداشت هاى اوليه كه چون وزير كشور سابقه نظامى دارد، 
اولويت انتصاب اســتانداران نيز با نظامى هــا خواهد بود، عمل كرده 

است.
روشن است وقتى دولت در استان هايى كه احساس مى شد استاندارى 
آنها را به اســتاندارى با ســابقه نظامى بدهد، اينگونه عمل نكرده در 
اســتان هايى مانند همدان نيز كه بر اســاس آمار و اخبار اعالم شــده 
داراى هيچ مشكل امنيتى نيســت، انتظار عملكرد متفاوت از دولت، 
نخواهد بود البته اين سخن به معنى رد شايستگى نظاميان نيست كه در 

شايستگى آنها هيچ بحثى نيست.
7- انتصاب استاندار يك موضوع كامًال جدى است، زيرا بخش زيادى 
از آينده 2 ميليون نفر مردم اســتان به تحركات و فعاليت هاى اجرايى 
فردى بســتگى دارد كه با انتخاب دولت، اســتاندار همدان، خوانده 

خواهد شد.
پس اينكه افرادى اين حركت و روند جدى را با بازى سياســى اشتباه 
گرفتــه و به آن به عنوان يك انتصاب ســاده كه مى تواند منافع آنها را 
تأمين كند، نگاه مى كنند و در اين راستا حركت كرده و براى برد در اين 
بازى تالش مى كنند ، منافع مردم را در نظر نگرفته و  به بيراهه رفته اند.

بــا اين حال با توجه بــه روند خوبى كه دولــت در انتصابات دارد و 
انتصاب اســتانداران را از اســتان ها كمتر برخوردار و بيشتر نيازمند 
توسعه، آغاز كرده، اميد آن مى رود كه با شناخت كامل و عالقه اى كه 
رئيس جمهور به استان همدان دارد، استاندارى شايسته و خادم به معنى 
واقعى، تحول گرا، توسعه طلب و پاكدست براى استان انتخاب شود تا 
بتواند گروه مديريتى هماهنگى در استان ايجاد و همدان را در دولت 

سيزدهم متحول كرده و به توسعه و تعالى برساند.

15ميليارد تومان تسهيالت خوداشتغالى به مددجويان 
بهزيستى همدان پرداخت شد

 معاون اشــتغال و مشــاركت هاى مردمى اداره كل بهزيستى استان همدان بيان كرد كه 
15ميليارد تومان تســهيالت خوداشــتغالى با اعتبار دولتى و كارمــزد 4 درصد از ابتداى 
سالجارى تاكنون براى ايجاد فرصت هاى شغلى به مددجويان تحت پوشش بهزيستى استان 

پرداخت شده است.
حميدا...فارسى در گفت  وگو با ايرنا، گفت: با پرداخت اين ميزان تسهيالت زمينه اشتغال 

به كار 300 نفر از مددجويان تحت پوشش بهزيستى در استان همدان فراهم شده است.
وى افــزود: اين تســهيالت در زمينه هاى صنعت، كشــاورزى و خدمــات با همكارى 

18بانك  عامل به مددجويان تحت پوشش بهزيستى شامل گروه هاى هدف زنان سرپرست 
خانوار، افراد آســيب ديده اجتماعى، فرزندان مســتقل بهزيســتى و بخصوص معلوالن 
پرداخت شده است. معاون اشتغال و مشاركت هاى مردمى اداره كل بهزيستى استان همدان 
گفت: زمينه اشــتغالزايى افراد داراى معلوليت در بازار كار با مشاركت يك تيم مددكارى 
در سطح اســتان همدان بررسى و تسهيل مى شود و مراحل پرداخت تسهيالت بانكى به 

مددجويان براى ايجاد اشتغال پس از تأييد اين تيم، آغاز مى شود.
فارسى با اشاره به افزايش انگيزه اجتماعى كارفرمايان بخش هاى غيردولتى در به كارگيرى 
و جذب نيروى انســانى از بين جامعه هدف بهزيستى، افزود: در همين راستا و با هدف 
حمايت از اشــتغال معلوالن و مددجويان بهزيســتى، به كارفرمايانى كه نسبت به جذب 
نيروى كار از جامعه معلوالن و مددجويان تحت سازمان پوشش بهزيستى براساس قانون 

كار اقدام كنند، به ازاى هر نيروى جذب شده 500 ميليون ريال تسهيالت قرض الحسنه با 
سود كارمزد 4 درصد پرداخت مى شود.

وى با اشــاره به چشــم انداز و ظرفيت كارآفرينى مددجويان استان همدان در سالجارى، 
گفت: سازمان بهزيستى با پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايى مددجويان و معلوالنى كه با 
استفاده از تسهيالت كارفرمايى مشغول به كار شده اند، نقش قابل توجهى در ايجاد اشتغال 

پايدار براى گروه هاى هدف دارد.
معاون اشتغال و مشاركت هاى مردمى اداره كل بهزيستى استان همدان، پرداخت تسهيالت 
خوداشتغالى را يكى از اولويت هاى مهم سازمان در راستاى ايجاد اشتغال و ارائه خدمات 
به مددجويان دانست و افزود: اين اقدامات با هدف ايجاد بستر و زمينه مناسب خودكفايى 

و استقالل مالى مددجويان انجام مى شود.

آغاز آزادسازى حريم رودخانه هاى همدان
 مديرعامل شــركت آب منطقه اى اســتان همدان بيان كرد: پس از 
آزادسازى حريم رودخانه آبشينه به عنوان نخستين رودخانه استان، گام 
بعدى رودخانه هاى عباس آباد و چشمه قصابان است كه مطالعاتش انجام 

و حد بستر و حريم آن مشخص شده است.
منصور ســتوده در گفت وگو با ايسنا، گفت: طبق قانون توزيع عادالنه 
آب، بســتر رودخانه ها متعلق به دولت است و وزارت نيرو و شركت 
آب منطقــه اى به نمايندگى از دولت متولى حفاظت از بســتر و حريم 
رودخانه هاســت و هيچ  كســى نمى تواند دخل و تصرفى در آن داشته 

باشد.
وى با اشاره به اينكه اراضى حريم رودخانه ممكن است متعلق به مردم 
و ديگران باشد، افزود: در قانون اشاره شده هيچ كسى در حريم رودخانه 

اجازه ساخت وساز ندارد مگر اينكه وزارت نيرو اجازه دهد.
ســتوده بيان كرد: متأسفانه در ســال هاى گذشته برخى از مردم بستر و 
حريم رودخانه ها را اشــغال كردند و ساخت وسازهايى را انجام داده اند 
كه در اين راستا در شركت آب منطقه اى با توجه به دستورالعمل وزارت 

نيرو كميته هايى تشكيل و بحث آزادسازى حريم رودخانه ها آغاز شد.

تاالب "شيرين سو" تا 5 سال شكارممنوع شد
 معاون محيط زيســت طبيعى اداره كل حفاظت محيط زيست استان 
همدان بيان كرد: هرگونه تيراندازى و شــكار در منطقه شــكارممنوع 
تاالب شيرين سو شهرستان كبودراهنگ از مردادماه سالجارى به مدت 

5 سال آينده ممنوع شد.
مهدى صفى خانى در گفت وگو با ايســنا، گفــت: اين منطقه به دليل 
شــرايط زيستى از جمله محل فرود و زيست پرندگان مهاجر آبزى و 

كنار آبزى از اهميت بااليى برخوردار است.
وى درباره شكار ممنوع شدن برخى مناطق بيان كرد: به دنبال شناسايى 
اســتعدادهاى برخى از مناطق توســط كارشناســان محيط زيست در 
زمينه وضعيت اكوسيســتم و حيات وحش مناطق، اقدامات الزم براى 

ممنوعيت شكار در آن مناطق صورت مى گيرد.

تنها 3 اهداى عضو در 6 ماه نخست سال
 رئيس تيم فراهم كننده اعضاى پيوندى دانشگاه علوم پزشكى همدان 
از كاهش چشمگير و نگران كننده، اهداى عضو در 6 ماه نخست سال و 

در مقايسه با سال گذشته خبر داد.
مجيد حميدى در گفت وگو با همدان آنالين، گفت: در 6 ماه نخســت 
سال،7 خانواده رضايت به اهداى عضو دادند كه از اين تعداد 3 مورد 
موفق به انجام شد و 3 بيمار ديگر در حين اهداى عضو فوت شدند.

وى با بيان اينكه آزمايش كوويد-19 يكى از بيماران مرگ مغزى مثبت 
اعالم شد، افزود: متأسفانه اين آمار در مقايسه با سال گذشته به شدت 

كاهش داشته كه كرونا مهمترين عامل اين معضل است.
حميدى بيان كرد: آمار اهداى عضو در 6 ماه نخســت سال گذشته 8
نفر بوده است. وى در پايان گفت: در موج ششم كرونا، بيشترين ميزان 

كاهش مرگ مغزى و اهداى عضو را داشته ايم.

واكسيناسيون گروه سنى باالى 42 سال 
در همدان

 تزريق واكســن كرونا براى متولدان سال 1358 به قبل، در استان 
همدان آغاز شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، براساس اعالم وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــكى، كسانى كه جز گروه هاى اعالم شده هستند 
به سامانه salamat.gov.ir مراجعه كنند و منتظر دريافت پيامك 
بمانند.واجدين شــرايط، كافى اســت به اين سايت مراجعه و پس از 
انتخاب استان، ورود كدملى و شماره تلفن همراه، شهر محل سكونت 
خود را انتخاب كنند و بالفاصله فهرست پايگاه هاى تزريق واكسن آن 
شهر نمايش داده مى شوند كه در هر پايگاه، نخستين روزى كه نوبت 

خالى وجود دارد نمايش داده مى شود.
متقاضيان مى توانند يكى از پايگاه ها را انتخاب و روز و ساعت دريافت 
واكســن را نيز تعيين  كنند، بدين ترتيب ديگــر نيازى به انتظار براى 

دريافت نوبت نيست.

توزيع هزار و 700 بسته معيشتى به همت 
موكب فاطمة الزهرا(س) مالير

 مسئول موكب فاطمه الزهرا(س) مالير از توزيع هزار و 700 بسته 
معيشتى به همت موكب فاطمة الزهرا(س) اين شهرستان خبر داد.

بــه گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، حميد زمانــى گفت: از زمان 
تأســيس اين موكب به همت خيران و خادمــان اين موكب خدمات 

مختلفى را به مردم در زمينه هاى مختلف ارائه كرده است.
وى افزود: توزيع بســته هاى معيشــتى در چندين بــازه زمانى مختلف 
انجام شــده است، از اربعين سال گذشته تاكنون تعداد هزار و 742 بسته 
معيشتى در 3 نوبت از سوى خيران و نيكوكاران تهيه و به همت موكب 

فاطمه الزهراى(س) مالير در بين خانواده هاى نيازمند توزيع شده است.

1- برخى گزينه هاى مجمع استانداران دچار ترديد در ادامه داوطلبى 
شــده اند. گويا احتمال انصــراف اين افراد از داوطلبى اســتاندارى 
همدان زياد اســت. گفتنى است نداشــتن رأى و حمايت اكثريت و 
احتمال بروز چالش بــا نمايندگان در زمان فعاليت، دليل اين ترديد 

عنوان شده است.
2- مراحل اوليه تغيير مديران كل استان آغاز شده است. گويا برخى 
وزارتخانه ها و ســازمان ها دريافت رزومه از داوطلبان و افراد مدنظر 
براى مديركلى در اســتان را آغاز كرده اند. گفتنى است از آنجايى كه 
تغييرات مديران اســتان بايد با نظر استاندار انجام شود، اين تغييرات 

پس از مشخص شدن وضعيت استاندار انجام مى شود.
3- برخى مديران نيت كرده اند، تمامى اعتبارات را در زمان مديريت 
خــود هزينه كنند. گويا اين اقدام دســت مدير بعــدى را به لحاظ 
اعتبارى خواهد بست. گفتنى است دستگاه هاى نظارتى در اين زمينه 

هنوز اقدامى نداشته اند.
4- امكان تغيير يكى از معاونان اســتاندار قبل از مشــخص شــدن 
وضعيت استاندار هست. گويا اين معاونت با سرپرستى اداره خواهد 
شــد. گفتنى اســت دليل امكان اين تغيير، بازنشستگى عنوان شده 

است.
5- يك گزينه جديد اســتاندارى به گزينه هاى اســتاندارى همدان 
اضافه شده است. گويا وزارت كشور از اين گزينه نيز رزومه خواسته 
است. گفتنى است اين گزينه بومى و در دولت دوازدهم معاون وزير 

بوده و مسئوليت او ادامه دارد.

داراى  اســتان  فنى وحرفــه اى  آمــوزش   
22مركز آمــوزش دولتى و 198 آموزشــگاه 
خصوصى است كه تاكنون 372 از كارآموزان 
توليدى  آموزشى-  كارگاه هاى  مهارت آموخته 

اين مراكز آموزشى جذب بازار كار شده اند.
مديركل آموزش فنى وحرفه اى استان از تعامل 
ارزنــده و مؤثر مراكز آمــوزش فنى وحرفه اى 
اســتان با كارآفرينــان خبــر داد و گفت: در 
حال حاضر همكارى اين مجموعه با كارآفرينان 
در قالــب كارگاه هــاى آموزشــى - توليدى 
موجب اشتغالزايى مستقيم و غيرمستقيم 372

نفر شده است.
وهب مختاران با بيــان اينكه يكى از اقدامات 
ارزنده اين مجموعه در تمامى مراكزآموزشى، 
همكارى با كارآفرينان مطرح اســتان اســت، 
افــزود: ورود كارآفرينــان بــه آمــوزش در 
كنــار توليد، عالوه بر باال بردن ســطح كيفى 
محصوالت توليدى، اشتغالزايى مولد را نيز به 

دنبال دارد.
وى بيان كرد: 36 كارگاه آموزشــى - توليدى 
همچــون گياهان دارويى، توليــد در و پنجره 
upvc، ريخته گرى، حصيربافى، كالف ســاز 
مبــل چوبــى، پــرورش قــارچ، قالى بافى، 
ميناكارى، ســاخت طال و جواهر، بسته بندى 
ميوه هاى خشك با مشاركت اداره كل آموزش 
فنى وحرفه اى و كارآفرينان در مناطق مختلف 
استان مشغول فعاليت و ارائه دوره هاى آموزش 

فنى و مهارتى است.
بــه گفتــه مختاريــان، مجموعــه آمــوزش 

فنى وحرفــه اى اســتان همــدان از تعامل با 
كارآفرينان اســتقبال كرده و چنانچه شخصى 
ايده كارآفرينى در كنار آموزش داشــته باشد 
مى تواند به مراكز اين اداره كل در سطح استان 

مراجعه كند.
وى با اشاره به شعار سالجارى مبنى بر «توليد، 
پشــتيبانى ها، مانع زدايى ها»، افــزود: توليد در 
كارگاه هاى آموزشــى - توليدى، پشتيبانى و 
حمايت از كارآفرينان و تســهيل امور آنها، با 
توجه به شعار سال، فصل الخطاب فعاليت ها و 
برنامه هاى سازمان آموزش فنى وحرفه اى براى 

حمايت از توليد و ايجاد اشتغال مولد است.
مختاريان بيان كرد: آموزش هاى مهارتى بايد به 
گونه اى اجرا شــود كه فرد آموزش ديده بتواند 
از مهارت خود در راستاى ايجاد كسب وكار و 

تقويت شرايط معيشتى استفاده كند.
مديركل آموزش فنى وحرفه اى اســتان افزود: 
آمــوزش و تربيت نيــروى انســانى كارآمد، 
اولويت بخش توانمندســازى و بومى ســازى 
اقتصاد ملى اســت و اين مهــم بايد در تمام 

اليه هاى مختلف جامعه نهادينه شود.
ســازمان فنى وحرفه اى  با راه اندازى 20رشته 

متناســب بــا بــازار كار در كارگاه توليدى و 
واگــذارى بــه كارآفرينان و تعهد آموزشــى 
بــراى آنها توانســته بســتر مهمــى را براى 
آشــنايى مهارت آموزان با فضاى كســب وكار 
در كنار توليد ايجاد كند كه در اســتان همدان  
18مركز ثابت و 4 شعبه در بخش آموزش هاى 
فنى وحرفه اى دولتى اســتان همدان فعالند و 
هم اكنون درمجموع 198 آموزشگاه خصوصى، 
129آموزشــگاه ويژه دختران، 23آموزشــگاه 
پســران و 46 آموزشــگاه دومنظوره در سطح 

استان همدان به مهارت آموزى مى پردازند. 

مديركل آموزش فنى وحرفه اى استان خبر داد

  جذب372 نفر از مهارت آموختگان 
در بازار كار

 پايگاه تجميعى واكسيناسيون دانشجويان 
در دانشــگاه بوعلى ســيناى همــدان ديروز 

راه ا ندازى شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، مراسم 
دانشجويان  واكسيناســيون  پايگاه  راه اندازى 
كه در دانشــگاه بوعلى ســيناى همدان انجام 
شد و در آن جانشــين فرمانده سپاه استان و 
معاون بهداشــتى دانشگاه علوم پزشكى استان 
حضور داشــتند رئيس دانشــگاه بوعلى سينا 
گفت: اين پايــگاه با مشــاركت و همراهى 
چند دســتگاه و نهاد از جمله ســپاه استان، 
دانشگاه هاى بوعلى سينا و علوم پزشكى استان 
و با محوريت بســيج دانشــجويى به منظور 
پيشگيرى از تجمع شهروندان در ديگر مراكز 

واكسيناسيون راه اندازى شده است.
افــزود: ايــن مركز با  محمدى فر  يعقــوب 
هدف سرعت بخشــى به روند واكسيناسيون 

دانشجويان عليه ويروس كرونا و فراهم كردن 
زمينه بازگشــايى هرچه زودتر ســالتحصيلى 
جديد دانشــگاه با حضور دانشجويان ايجاد 

شده است.
جانشين سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان 
هم گفت: افتتاح ايــن مراكز در بهترين نقطه 
شهر و در سالنى با ظرفيت باال زمينه را براى 
تســريع روند واكسيناســيون دانشجويان در 

آستانه سالتحصيلى جديد فراهم مى كند.
مهدى فرجى افزود: با توجه به افزايش حجم 
محموله واكسن هاى تحويلى به استان همدان 
زمينه مناســب براى سرعت بخشــى به روند 
واكسيناســيون عمومى افــراد در كوتاه ترين 
زمان ممكن فراهم شــده كــه تحقق اين امر 
مســتلزم همراهى و همكارى دســتگاه هاى 
اجرايى بــراى ايجاد مراكز واكسيناســيون و 
همچنين مشــاركت مردم در اجراى مطلوب 

طرح است.
وى گفت: آمار تزريق واكسن كرونا در استان 
همدان 6 درصد باالتر از ميانگين كشــورى 
اســت و همدان از اين نظر رتبه سوم كشور 

را به خود اختصاص داده است.
جانشين سپاه انصارالحســين(ع) با اشاره به 
اينكه هدف اصلى ما پايان دادن واكسيناسيون 
دانشــجويان تا آبان ماه  امســال است، افزود: 
پايگاه واكسيناســيون دانشجويان در دانشگاه 
بوعلى ســينا نيز براى تحقــق اين هدف مهم 

راه اندازى و فعال شده است.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــكى استان 
نيــز گفت: افزايــش تعداد مراكــز تجميعى 
در  بين بخشــى  هماهنگى  با  واكسيناســيون 
دســتور كار قــرار گرفته بود كــه درهمين 
ارتباط شــاهد راه اندازى پايگاه واكسيناسيون 

دانشجويى در دانشگاه بوعلى سينا هستيم.

ــن  ــه اي ــه اينك ــاره ب ــا اش ــى ب ــد خزاي محم
پايــگاه ظرفيــت تزريــق روزانــه 2 هــزار ُدز 
واكســن بــه دانشــجويان را دارد، افــزود: هــم 
ــا 20هــزار ُدز واكســن  ــه 15 ت ــون روزان اكن
ــن  ــيون اي ــاى واكسيناس ــا در پايگاه ه كرون

ــود. ــق مى ش ــتان تزري اس
وى گفت: هدف گذارى ما در اســتان همدان 
در راستاى برنامه ريزى هاى ستادملى مقابله با 
كرونا، تزريق روزانه 50 ُدز واكسن در استان 

همدان است.
معاون بهداشــتى دانشگاه علوم پزشكى استان 
همــدان بيان كرد: در هميــن ارتباط و براى 
دســتيابى به ايــن هدف، 2 مركــز تجميعى 
فرهنگســراى  در  جديــد  واكسيناســيون 
شــهرك  هالل احمر  پايگاه  و  عين القضــات 
شــهيدمدنى شهر همدان در هفته آينده ايجاد 

مى شود.

 مديركل ورزش وجوانان استان همدان 
گفت: نگاه مثبت وزير ورزش وجوانان به 

جوانان حالل مشكالت جوانان است.
اداره كل  روابط عمومــى  گــزارش  بــه 
ورزش وجوانان اســتان، حميد سيفى در 
ديدار با اعضاى ســازمان مردم نهاد جوان 
فرشــتگان زمينى ســالمت كه با حضور 
سرپرســت معاونت جوانــان اداره كل و 
كارشناسان برگزار شــد با اشاره به ديدار 
با وزير ورزش وجوانــان، گفت: حضور 
ورزش وجوانــان  وزارت  در  ســجادى 
مى تواند بسيارى از مشكالت را رفع كند 
چراكــه وى دغدغه و توجــه ويژه اى به 

حوزه ورزش و همچنين جوانان دارند.
وى با اشــاره به اينكه ســجادى در ديدار 
كوتاه صورت گرفته توجه و تأكيد ويژه اى 
نسبت به حمايت از جوانان داشتند، افزود: 
يكى از موارد موردتوجه ســجادى تأمين 
دفتر فعاليت براى ســازمان هاى مردم نهاد 
بود، بنابراين امروز ما درحال برنامه ريزى 
هستيم تا براى اين مهم ساختار و سازوكار 

الزم در استان همدان را پياده سازى كنيم.

مديركل ورزش وجوانان اســتان با تأكيد 
بر اينكه توسعه خانه هاى جوان در استان 
در دستور كار اســت، گفت: خوشبختانه 
امــروز نگاه وزير ورزش توســعه محور، 

جوان محور و جوان باورانه است.
وى افزود: درخصوص كارآفرينى بايد با 
مشاركت اجتماعى و ارتباطات به اين مهم 
پرداخــت و از ظرفيت هاى مختلف براى 

اشتغال جوانان استفاده كرد.
سيفى با تأكيد بر اينكه بايد حافظ نخبه هاى 
كشور باشــيم، گفت: جوانان ذخاير آينده 
نظام و انقالب هستند كه بايد با برنامه ريزى 
دقيق نســبت به بهره گيرى از ظرفيت آنها 

تالش كرد.
وى با بيان اينكه بايــد از افرادى كه فعل 
خواســتن را صرف مى كنند براى عبور از 
مشكالت استفاده كنيم، افزود: خوشبختانه 
امروز سجادى با رويكردى نو در وزارت 
ورزش وجوانان حضــور دارند و دغدغه 
وى در حوزه جوانان نويدبخش روزهاى 

خوب براى اين قشر است.
در ادامه نيز سرپرســت معاونت جوانان 

همدان،  اســتان  ورزش وجوانان  اداره كل 
با اشــاره به پرداخت 900 ميليون تومان 
تسهيالت به 30 كارآفرين جوان استان در 
زمينه پرورش زنبورعسل، گفت: معاونت 
جوانــان اداره كل ورزش وجوانان آمادگى 
اعطاى تســهيالت اشــتغالزايى تا سقف 
100ميليون تومان با سود و كارمزد 2درصد 

را دارد.
يوسف  خدرويســى با اشاره به تشكيل 
جلســه كميته اشتغالزايى معاونت جوانان 
با حضور خيرين و همچنين مؤسســات 
كاريابى اســتان، افزود: امروز مؤسســات 
كاريابى استان آمادگى خود را براى معرفى 
جوانان جوياى كار به مؤسسات به صورت 

رايگان و نيم بها اعالم كردند.
وى با اشــاره به فراهم شــدن مقدمات 
بــا  همــكارى  تفاهم نامــه  انعقــاد 
جهاددانشــگاهى براى ارائه آموزش به 
گفت:  مختلف،  حوزه هــاى  در  جوانان 
جوانان  معاونــت  در  خوبــى  اقدامات 
اداره كل ورزش و جوانان به همت سيفى 

و همه همكاران درحال انجام است.

پايگاه واكسيناسيون دانشجويان 
در دانشگاه بوعلى سينا همدان راه اندازى شد

سيفى:
نگاه مثبت وزير ورزش وجوانان 

حالل مشكالت جوانان است

هزينه 94 ميلياردى بيمه 
سالمت براى بيماران كرونايى 

در همدان
 مديركل بيمه سالمت اســتان همدان از هزينه 94 
ميليارد تومانى اين بيمه براى بيماران كرونايى اين استان 
خبر داد و بيان كرد: در يك ســال ونيم اخير 94 ميليارد 

تومان براى مبتاليان به كرونا هزينه شده است.
سيد سعيد فرجى در گفت وگو با ايسنا، گفت: با شيوع 
كرونا شــاهد كاهش مراجعات غيراورژانسى افراد به 
مراكزدرمانى بوديم و تقريباً بخشى از خدمات با عنوان 
"جراحى هاى الكتيو" كم شده بود كه اين امر در كاهش 
هزينه هاى ســازمان در اوايل سال گذشته تأثير گذاشته 
بود، اما با كنار آمدن مردم با شرايط كرونايى و از طرفى 
روند بيمارى ديگر اجــازه تأخير در درمان را نمى داد، 
مراجعات به مراكزدرمانى افزايش يافت به طورى كه از 
اواسط سال گذشته و امسال هزينه هاى سازمان افزايش 
يافته و تقريباً 94ميليارد تومان در يك ســال ونيم اخير 

براى مبتاليان به كرونا هزينه شده است.
وى با بيان اينكه هزينه سال 1396 اين اداره كل بيش از  
404 ميليارد تومان بود، افزود: هزينه هاى بيمه سالمت 
استان در سال 1397 به 361 ميليارد تومان رسيد چراكه 
با سياســت  تعيين سقف سازمان براى هزينه كرد مراكز 
دانشگاهى، شاهد كاهش 8 تا 9درصدى هزينه هاى خود 
نسبت به سال گذشــته بوديم. فرجى بيان كرد: اگرچه 
در ســال هاى اخير مشخص اســت هزينه ها افزايش 
قابل مالحظه اى نداشته است، اما در سالجارى شرايط 
بيمارى كرونا موجب شد هزينه هاى سال 1399 به سال 
1400 منتقل شــود و با توجه بــه هزينه هاى چند ماه 
ابتداى امســال پيش بينى مى شود هزينه هاى سال 1400 

به طور قابل توجهى باال رود.
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خبـر

شــهردار  حســين پور 
ثابت  عمًال  نهاوند  سابق 
كرد كه پاى كار اســت 
بزرگ  پروژه هــاى  در  و 
شــهر حضــور موفق و 

اثرگذارى داشت

خبـر

اصالح شبكه هاى آب روستاهاى درگزين

 مديرعامل شــركت آب وفاضالب اســتان همــدان از اصالح و 
استانداردسازى شبكه هاى آب روســتاهاى شهرستان درگزين خبر 

داد.
ســيد هادى حســينى بيدار در جمع خبرنگاران با اشاره به مجموعه 
اقدامات انجام شــده در روستاهاى اســتان به منظور خدمت رسانى 
هرچه بيشــتر به مشــتركان گفت: عمليات لوله گــذارى و اصالح 
650 متر شــبكه آبرسانى روستاى «وسمق» از روستاهاى تابعه قروه 

درگزين عملياتى شد.
وى با بيان اينكه استانداردســازى 50 انشعاب نيز از جمله اقدامات 
انجام شــده در اين روستاســت، بيان كرد: اين روستا از روستاهاى 
زيرپوشش شركت آبفاست كه بر اساس سرشمارى سال 1395،  هزار 

و 101 نفر جمعيت دارد.
مديرعامل شركت آب وفاضالب اســتان همدان با اشاره به عمليات 
لوله گذارى و اصالح شبكه آبرسانى در روستاى "گيودره" نيز گفت: 
اصالح 130متر شــبكه آبرسانى در اين روستا با 652نفر جمعيت در 
خردادماه ســالجارى به طور كامل عملياتى شد ضمن اينكه 14فقره 
استانداردســازى انشــعاب نيز در امور آب وفاضالب قروه درگزين 

امكانپذير شد.
وى همچنين به پروژه اصالح شــبكه آبرسانى روستاى «شوند قروه» 
به طول 650 متر اشــاره كرد و افزود: تاكنون 400 متر لوله گذارى و 
اصالح شــبكه در اين روســتا به اتمام رسيده و مابقى كار در دست 

انجام است.
حســينى بيدار با بيــان اينكه در حال حاضر اين پــروژه با 70درصد 
پيشــرفت فيزيكى در دست انجام اســت، گفت: پيش بينى مى شود 
لوله گذارى 250متر از شــبكه در روزهاى باقى مانده از هفته جارى 

به طور كامل اجرايى شود.
وى به حفارى چاه روســتاى «ســوزن» از روســتاهاى تابعه قروه 
درگزين اشاره كرد و گفت: اين پروژه كه با همكارى يكى از خيرين 
روســتا در دست انجام است هم اكنون با پيشرفت فيزيكى 50درصد 
در مرحله حفارى است كه پس از اتمام تعهد خير(آقاى مصطفى لو) 
در بخش حفارى، عمليات تجهيز و انتقال آب تا مخزن توسط امور 

آبفاى قروه عملياتى مى شود.
مديرعامل شركت آب وفاضالب همدان با بيان اينكه ما با تمام توان 
در راستاى نهضت خدمت رسانى به مردم در حوزه تأمين آب شرب 
ايستاده ايم و از هيچ كوششى دريغ نخواهيم كرد، افزود: در سال هاى 
اخير و با توجه بــه ايجاد محدوديت  در تخصيص اعتبارات دولتى، 
شــاهد همراهى خيرين در تأمين نيازهاى مالــى و معنوى جامعه، 

به ويژه در پروژه هاى آبرسانى هستيم.

گل هاى پاييزه زينت بخش مناظر پاييزى 
مالير

 با نزديك شدن به آغاز فصل پاييز و در راستاى زيباسازى چهره 
شــهر در فضاى بصرى، افزايش طراوت و ارتقاى روحيه نشــاط و 

شادابى شهروندان، كاشت انواع گل هاى فصلى پاييزى آغاز شد.
به گزارش روابط عمومى شــهردارى، شــهردار مالير از جمع آورى 
گل هاى تابســتانى و آغاز كاشت گل هاى پاييزى در سطح شهر خبر 
داد و گفــت: با توجه به نزديك شــدن به فصل پاييــز و به منظور 
ارتقاى سطح كيفى و بهبود سيماى بصرى فضاى سبز شهرى، پيش 
از فرارســيدن فصل پاييز، كاشت گل هاى پاييزه شامل گل كلم زينتى 

و گل داوودى، رنگ و بوى پاييزى به شهر مى بخشند.
 حســين بابايى بيان كرد: با نزديك شــدن به آغاز فصل پاييز و در 
راســتاى زيباسازى چهره شــهر، افزايش طراوت در فضاى بصرى 
و ارتقاى روحيه نشاط و شــادابى شهروندان، كاشت انواع گل هاى 
فصلى پاييزى در محدوده ميادين، بلوارها و بوســتان ها زينت بخش 

شهر مى شوند.
وى با اشــاره به آغاز كاشــت بيش از 9هزار گلدان گل كلم زينتى و 
بيش از 15 هزار بوته گل داوودى در بلوارهاى ســطح شهر  گفت: 
گل كلم زينتى و داودى از جمله گل هاى پاييزه هســتند كه با شرايط 

آب وهوايى اين شهر در فصل سرما سازگار هستند.
بابايى در پايان با بيان اينكه طبق سال هاى گذشته در نيمه دوم سال، 
چندين نوبت گل كارى انجام مى شود، افزود: طبق جدول زمان بندى 
شده عمليات گسترده باغبانى در بوستان ها و عرصه هاى سبز معابر و 
ميادين شــهر درحال انجام است تا شاهد استمرار طراوت، زيبايى و 

سرسبزى در نقاط مختلف شهر باشيم.

اداره جديد اوقاف وامور خيريه مالير 
معرفى شد

 آيين تكريم و معارفه رئيس اداره اوقاف وامور خيريه شهرســتان 
ماليــر روز گذشــته با حضــور قــدرت ا...ولدى فرمانــدار مالير، 
حجت االسالم برقرارى امام جمعه مالير، حجت االسالم زين العابدينى 
مديــركل اوقاف وامــور خيريه اســتان همدان و جمعــى از مديران 

دستگاه هاى اجرايى شهرستان در دفتر امام جمعه مالير برگزار شد.
 فرمانــدار مالير در اين آيين ضمن تبريك بــه مديريت جديد اداره 
اوقاف وامور خيريه اين شهرســتان، از زحمــات و خدمات صادقانه، 
تعامل دوســويه و همراهى خوب "پژمان جعفرى" در جهت پيشبرد 
امور و اجراى نيت واقف تقدير كرد و گفت: با مديريت خوب وى و 
تعامل ويژه اى كه با مديران دستگاه هاى اجرايى به ويژه شوراى تأمين 
دارد، اقدامات خوبى در اين شهرســتان انجام شــد كه اين روند بايد 

تقويت و تداوم يابد.
قدرت ا... ولدى ظرفيت شهرستان مالير در حوزه وقف و موقوفات را 
ويژه و جزء شــهرهاى برتر كشور دانست و بر لزوم بهره مندى هرچه 
بهتر از موقوفات براى افزايش درآمد و ارائه خدمات بيشــتر به مردم 
تأكيد كرد و افزود: اجراى پروژه هاى عمرانى اوقاف همچون درمانگاه 
تخصصى، هتل، مجتمع موقوفه مبل ومنبت و جايگاه سوخت يكى از 
مهمترين اولويت هاى اين حوزه است كه بايد توسط مديريت جديد 

پيگيرى و اجرايى شود.
گفتنى اســت، در ايــن آيين از خدمــات پژمان جعفــرى تقدير و 
حجت االســالم ابوذر عباســى به عنوان رئيس جديد اداره اوقاف و 

امورخيريه شهرستان مالير معرفى شد.

بازديد رئيس كل دادگسترى 
از كارخانجات شهرستان رزن

   در اجراى سياست هاى اقتصاد مقاومتى دادگسترى استان همدان 
و بــا هدف ارزيابى ميدانــى از اقدامات صورت گرفته در جهت رفع 
موانع توليد روز چهارشــنبه مورخ 1400/6/24 رئيس  كل دادگسترى 
استان همدان در معيت معاون قضائى، اجتماعى و پيشگيرى از وقوع 
جرم اســتان و رئيس دادگسترى و دادستان عمومى و انقالب رزن از 
تعدادى از واحدهاى توليدى و كارخانجات شهرستان رزن كه به لحاظ 
مشكالت حقوقى و قضائى در شرف تعطيلى يا به صورت نيمه تعطيل 
بودند و با پيگيرى دستگاه قضائى استان مرتفع و در حال حاضر فعاليت 
مى نمايند، بازديد و از نزديك با ساير مشكالت آنان آشنا و دستورات 

الزم در جهت رفع آن صادر فرمودند. 
محمدرضــا عدالتخــواه در ايــن بازديــد بــا اشــاره بــه ايــن موضــوع 
ــبى  ــدى فرصــت مناس ــاى تولي ــود واحده ــاى موج ــه ظرفيت ه ك
ــزود:  ــت، اف ــتان اس ــكوفايى اقتصــادى اس ــعه و ش ــت توس در جه
دســتگاه قضائــى اســتان بــا حمايــت از ســرمايه گذارى ســالم 
ــاى  ــته و حمايت ه ــد داش ــدى تأكي ــاى تولي ــدن واحده ــر پوياش ب
حقوقــى و قضائــى الزم را در چهارچــوب رعايــت ضوابــط و 
مقــررات قانونــى و چاره انديشــى در ســتاد اقتصــاد مقاومتــى 

ــد. ــام مى ده ــدان  انج ــتان هم ــترى اس دادگس

كبودراهنگى ها در انتظار معرفى شهردار هستند
 شوراهاى دوره ششم شهر كبودراهنگ 14مردادماه 1400 روى كار آمدند و از همان ابتدا 
در تالش هستند كه نخستين و مهمترين وظيفه خود كه انتخاب يك شهردار قوى، كارآمد 
و قانونمند اســت را به درستى انجام دهند و در چندين جلسه و با مشورت و همكارى از 
بين 10گزينه پيشنهادى با بررسى سوابق، رزومه، سطح تحصيالت، ويژگى  تعامل با مردم، 
ادارات، مقبوليت مردمــى و رأى گيرى اعضا باألخره على فالح و وحيد عظيمى به مرحله 
نهايى راه يافتند و مردم نيز بى صبرانه منتظر هستند كه چه كسى سكان شهردارى كبودراهنگ 

را برعهده مى گيرد.

درنهايت شوراهاى اسالمى شهر كبودراهنگ پس از برگزارى نشستى ديگر وحيد عظيمى را 
با 3 رأى موافق و 2رأى مخالف به عنوان شهردار انتخاب كردند كه به استاندارى معرفى شد 
كه پس از مراحل گزينش وى توســط استاندارى رد شد و شوراى شهر مجدداً در تكاپوى 
انتخاب گزينه اى ديگر هســتند كه احتمال مى رود على فــالح كه درحال حاضر به عنوان 

سرپرست شهردارى كبودراهنگ است به عنوان شهردار انتخاب شود.
فالح كارمند رسمى شهردارى است و تحصيالت كارشناسى شهرسازى، گرايش برنامه ريزى 
شهرى و فوق ليسانس شهرسازى و گرايش مديريت دوره  هاى آموزشى را پشت سرگذاشته و 
از جمله سوابق كارى وى مى توان به كارشناس زيباسازى منطقه 10تهران، كارشناس مديريت 
پســماند منطقه 11تهران، سربازرس مديريت بحران منطقه 18تهران، كارشناس شهرسازى 

4سال، مسئول شهرسازى 4 سال تا مسئول بازآفرينى پايدار شهرى 2سال، نماينده شهردارى 
كبودراهنگ در كميسيون ماده 5 اداره راه وشهرسازى، سرپرست شهردارى كبودراهنگ سال 
1399 و 1397 و سرپرست فعلى شهردارى كبودراهنگ اشاره كرد كه اميدواريم در صورت 

برگزيده شدن گره گشاى مشكالت مردم و شهر كبودراهنگ باشد.
از آنجايى كه شوراهاى دوره ششم افرادى جوان، تحصيلكرده و با انگيزه اى هستند انتظار مى رود 
با همفكرى و يكدلى فرصت هاى از دست رفته را جبران كنند و با ايده هاى خالقانه خود براى 
كبودراهنگ گام هاى بلندى بردارند. همچنين تعامل شهردار و اعضاى شوراى شهر از موارد 
بســيار مهمى است كه بايد مورد توجه اعضاى شورا قرار بگيرد چراكه اين موضوع مى تواند 
بسيار كارساز باشد و اگر اين مهم تحقق يابد شاهد توسعه، پيشرفت و آبادانى شهر خواهد بود.

آگهى مناقصه عمومى

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تويسركان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تويسركان،در نظر دارد 
از طريق مناقصه عمومي، انجام زيرسازى و آسفالت 
محوطه حياط مدرسه سما به مساحت 550  مترمربع 
و به ضخامت متوسط 4 سانت آسفالت رويه (توپكا) 

را به افراد واجد شرايط واگذار نمايد. 
اسناد  خريد  جهت  توانند  مي  محترم  متقاضيان 
 7 حداكثر  پيشنهادي،  قيمت  ارائه  و  مناقصه 
دبيرخانه  به  آگهي،  اين  انتشار  از  پس  ادارى  روز 
در  واقع  تويسركان،  واحد  اسالمى  آزاد  دانشگاه 
و  فني  ساختمان  سوم  طبقه   - نبي(ع)  حيقوق  بلوار 

مهندسي، مراجعه نمايند.
* دانشگاه در قبول يا رد پيشنهادها، مختار است.

* بازديد از محل الزامى است.
* حمــل تمامــى نخاله هــا بــه بيــرون از دانشــگاه بــر 

عهــده پيمانــكار اســت.
* هزينــه درج آگهــي، بــه عهــده برنــده مناقصــه 

مي باشــد.

معصومه كمالوند»
40 روز پــس از آغــاز به كار شــوراى 
ششم شــهر نهاوند دومين انتخاب اين شورا 
براى ســكاندارى مديريت شهرى و صدارت 
شهردارى نهاوند با حضور مسئوالن استانى و 

شهرستانى معارفه شد.
انتخابى كه به گفته رئيس شــورا بيش از600

ســاعت نفر زمان بر بوده است! اين در حالى 
است كه بخش عمده اين فرصت صرف تالش 
و رايزنى براى تأييد گزينه منتخبى نخســت 

شوراى شهر شده است.
در هرحال روز گذشــته مجيد يوســفى نويد 
از شــهردارى منطقــه 4 همــدان و از جمله 
گزينه هاى شــهردارى همدان به عنوان گزينه 
دوم شــوراى شــهر نهاوند به عنوان شهردار 
نهاونــد معرفى و كارش را به طور رســمى با 
همراهى شــورا و رفتن به گلزار شهدا و اداى 
احترام به مقام شهداى شهرستان و گروه ابوذر 

آغاز كرد.
حســين پور  اقدامات  درويشــى؛   

فراموش نمى شود
 مديــركل دفتــر امورشــهرى و شــوراهاى 
اســتاندارى، در آيين معارفه شــهردار جديد 
نهاوند گفت: وقتى پروژه 20ســاله در3 سال 
اجرا و به اتمام مى رســد، به طورقطع نشــان 
از وحدت در اين شــهر اســت و از عملكرد 
حسين پور شهردار سابق هم قدردانى و تشكر 
ويژه داريم، اقدامات بزرگ وى هرگز فراموش 

نمى شود.
مجيد درويشى كه در دهه 80 چندسالى را در 
مديريت شهرى نهاوند مسئوليت داشته است 
بيان كرد: پروژه هايى مثل چهارباغ، بام نهاوند، 
پياده راه سعدى و... هرگز از حافظه ما و مردم 

و تاريخ اين شهر فراموش نمى شود.
وى گفت: افتخار حضور در شــهر نهاوند به 
عنوان شهردار را داشته ام، اقدامات انجام شده  
توسط حسين پور خستگى از جان مان دور كرد 
و حتى در بازديدى كه از اين پروژه ها داشته ايم 
درخواست تشويقى هم براى اقدامات بى سابقه 

داديم.
 مــردم همــدان از يوســفى نويد 

رضايت دارند
درويشــى بيان كرد: شوراى ششــم نهاوند با 
اينكه مى گويد بيش از 600 نفرساعت صرف 
انتخاب شهردار كرده اســت، اما در 2روز به 
گزينه دوم خود رســيد كه گزينه شــهردارى 
همدان هم بود و در مدت فعاليتش در منطقه 
4 همدان مردم از عملكرد وى رضايت دارند.

درويشى گفت: پيشينه و تاريخ نهاوند مى طلبد 
كه پروژه هاى خاص و ماندگار براى آن اجرا 
شــود و اولويت و مطالبه اصلى آن آسفالت و 

جدول گذارى نيست.

مديركل دفتر امورشــهرى 
استاندارى همدان در ادامه 
افــزود: چنانچــه مى بينيم 
چهره  با  ســعدى  پياده راه 
قبلى آن را كه ديده ايم اصًال 

قابل قياس نيست.
 اولويــت بر ايجاد 
و  درآمــدى  منابــع 

سرمايه گذارى باشد.
جديد  شــهردار  بــه  وى 
كــه  كــرد  تأكيــد  هــم 
بــراى درآمــد پايــدار به 
از  دريافتى  عوارض هــاى 
كفايت  نمى شــود  مــردم 
كرد و به اجــراى كارهاى 
بزرگ و سرمايه گذارى و... 

پرداخت.
 فرماندار؛ سكونت شهردار 
در نهاوند مطالبه مردم است

ــد  ــه مجي ــن معارف ــد در آيي ــدار نهاون فرمان
نهاونــد  جديــد  شــهردار  يوســفى نويد 
ــد  ــابق نهاون ــهردار س ــين پور ش ــت: حس گف
عمــًال ثابــت كــرد كــه پــاى كار اســت و در 
ــق و  ــهر حضــور موف ــزرگ ش ــاى ب پروژه ه

ــت. ــذارى داش اثرگ
ــد  ــام نهاون ــان اينكــه ب ــا بي ــراد ناصــرى ب م
پــروژه بزرگــى بــود كــه بيــش از15ســال بــه 
عنــوان مصوبــه زميــن مانــده رهــا شــده بود، 
ــند  ــوان س ــه عن ــروژه ب ــن پ ــرد: اي ــان ك بي
گردشــگرى نهاونــد در دوران حســين پور 
ســاماندهى و در كمتريــن مــدت اجــرا و در 

ــود. ــدگار مى ش ــم مان ــد ه ــخ نهاون تاري
وى گفت: معتقدم چنين وحدت و عملكرد و 

اقدامات در 42سال بى نظير بوده است.

ناصرى افزود: شهردار سابق 
و شــوراى پنجم از آبرو و 
اعتبــار خود بــراى اجراى 
پروژه هاى بزرگ شــهر كه 
به ثمر هم رسيد، گذشت و 
به نتيجه هاى خوبى هم در 
ســايه وحدت و خدمت به 

مردم رسيدند.
وى به شــهردار جديد بيان 
كرد: به داالن هاى حواشــى 
كه برخى در تالشــند براى 
نهاونــد ايجاد كننــد وارد 
مردمان  نهاونــد  نشــويد، 

قدرشناسى دارد.
ناصرى همچنين به شهردار 
يوسفى نويد  گفت:  جديد، 
به عنوان شــهردار بايد در 
شــهر اسكان داشــته باشــد چراكه مديريت 
پروازى نمى تواند موفق عمل كند و اين مطالبه 

مردم است.
رئيس شورا؛ 650 نفرساعت صرف 

انتخاب شهردار براى نهاوند
 رئيس شــوراى شــهر نهاوند با قدردانى از 
حسين پور شهردار ســابق و شوراى پنجم و 
احمدوند سرپرســت شــهردارى در 40 روز 
گذشــته در اين آيين معارفه افزود: شــوراى 
ششم 650ســاعت را صرف انتخاب شهردار 

براى نهاوند كرده است!
صفى ا...خــرم آبادى اولويــت كارى را براى 
شهردار جديد آســفالت، لكه گيرى و مرمت 

جداول شهر عنوان كرد.
مردم  مطالبات  يوسفى نويد؛   

اولويت دارد
اين  ادامه  در  هم  نهاوند  جديد  شهردار   

آيين معارفه گفت: به واسطه اعتماد شوراى 
است  بوده  مردم  انتخاب  مورد  كه  شهر 
اين مسئوليت را پذيرفته ام و در اين مدت 
درباره  فرهيختگان  و  بزرگان  از  اطالعاتى 
همين  بر  هم  برنامه هايى  و  دريافت  نهاوند 

مبنا با حضور در شهر تعريف كرده ايم.
اميدواريم  كرد:  بيان  يوسفى نويد  مجيد 
كنار  در  بتوانم  نهاوند  مردم  به  خدمت  در 
و  مطالبات  و  موجود  مالى  مشكالت  همه 

خواسته ها موفق عمل كنيم.
عملكرد  و  اقدامات  برخى  به  اشاره  با  وى 
كه  همدان  منطقه4  شهردارى  در  خود 
فضاى  گفت؛  دارد،  جمعيت  نفر  150هزار 
مطالبات  همه  و  آسفالت  زيباسازى،  سبز، 

مردم اولويت كارى مان خواهد بود.
 بخش سرمايه گذار

تقويت مى شود
پروژه ها  دنبال  به  ما  كرد:  بيان  يوسفى نويد 
و اقدامات بزرگ و اثرگذار خواهيم بود و 
براى همين موضوع هم به فعال شدن بخش 

سرمايه گذارى در نهاوند نياز داريم.
پرسنل  جابه جايى  و  تغيير  درگير   

نيستم مگر...
وى مديريت شهرى و اقدامات انجام شده 
يا برنامه هاى مورداجرا در آن را به يك قطار 
توسعه تشبيه كرد و گفت: مديريت شهرى 
را به مشابه يك قطار توسعه تعريف كرده ام 
و همه اعضا در اين مجموعه را به همراهى 
در  جابه جايى  اعمال  اهل  مى كنم،  دعوت 
مجموعه نيستم مگر اينكه احساس كنم در 

حوزه اى كم كارى شده است.
رسانه ها  با  كرد:  بيان  همچنين  يوسفى نويد 
شفاف در ارتباط خواهم بود و برنامه هايم 

را اعالم مى كنم.

يوسفى نويد شهردار نهاوند شد

تأكيد شهردار جديد
 بر توجه به مطالبات مردم

ميراث فرهنگــى،  اداره  رئيــس   
گردشــگرى و صنايع دستى نهاوند گفت: 
ميراث فرهنگى نهاونــد آماده همكارى با 
اداره اوقاف براى بازسازى حمام تاريخى 

بازار است.
محسن جانجان با بيان اينكه دستگاه هايى 
كــه بناهاى تاريخى در تملك آنهاســت 
بايد نســبت به مرمت آنها اقــدام كنند، 
بيان كرد: براى مرمت حمام قديمى بازار 
كه در تملك اداره اوقاف اســت آمادگى 

همكارى هاى الزم را داريم.
وى افزود: حمام بــازار يكى از آثار ملى 
ثبت شــده در نهاوند است كه قدمت آن 
مربوط به دوره قاجاريه اســت و ســال 
1384 در مجموعه فهرست آثار تاريخى 

ايران ثبت شده است.
جانجــان با بيــان اينكه مرمــت بناهاى 
تاريخى عمده ترين راه حفظ آثار تاريخى 
است، گفت: در شهرستان نهاوند اماكن و 
بناهاى تاريخى زيادى داريم كه بخشى از 
آنها مرمت و بازسازى شده و برخى نياز 

به مرمت دارند.
وى گفت: از جملــه بناهاى تاريخى كه 
در چند سال گذشته مورد بازسازى قرار 
گرفته اند چند حمام از جمله حمام حاج 
آقاتراب و گلشــن است كه با مرمت آنها 

به مكانى جذاب تبديل شده اند.
جانجــان افــزود: اين اداره در راســتاى 

حفظ بناهــاى تاريخى با شناســايى اين 
اماكــن و ثبت آنها در فهرســت آثارملى 
ميراث فرهنگى نســبت به مرمت تعدادى 

از آنها اقدام كرده است.
وى مرمت حمام گلشن را آخرين نمونه 
بازسازى بناهاى تاريخى در سال گذشته 
عنــوان كــرد و گفت: براى نوســازى و 

مرمــت حمام گلشــن كه در ســال هاى 
گذشــته غيرفعال شده و در حال تخريب 
بود با مشــاركت مالك بنــا و اعتبارات 
ميراث فرهنگــى اقدام الزم به عمل آمد و 

به سفره خانه سنتى تبديل شد.
جانجان با بيان اينكه حمام بازار هم يك 
آثار تاريخى اســت كه چند سالى است 
تعطيل شــده و درحال تخريب اســت، 
بيان كــرد: الزمه ســرمايه گذارى بخش 
خصوصى براى فعال كردن اين بنا مرمت 

و بازسازى آن است.
وى افــزود: اداره اوقاف بايد مطابق قانون 
ابتدا اين مكان را بازسازى كرده و سپس در 
اختيار بخش خصوصى قرار دهد كه از آن 

به عنوان فضاى گردشگرى استفاده شود.
جانجــان گفت: براى مرمــت اين مكان 
تاكنون مكاتباتى با اداره اوقاف انجام شده 
و آمادگى خود را براى ارائه مشاوره فنى 
و يا ديگر موارد اعــالم كرده ايم كه البته 
تاكنون از سوى اين اداره اقدامى صورت 

نگرفته است.

مرمت «حمام تاريخى بازار» نهاوند 
نياز به همكارى اوقاف دارد
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بررسى صالحيت حسينى براى 
اين رو  از  شــهردارى  تصدى 
موردتوجه قرارگرفته است كه 
برخى از اعضاى شورا و برخى 
اجرايى  ســوابق  كارشناسان 
وى، در رابطه با لزوم 9 ســال 
ســابقه مديريت ميانى براى 
موردترديد  را  همدان  شهردار 

قرار مى دهند

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com

بهـارستان
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سخنگوى دستگاه قضا:
بهتر است مشكل سند خودرو 
از طريق مجلس رفع شود

 اخيراً دادستان كل كشور بخشنامه اى را صادر كرده كه برگ سبز صادره 
از نيروى انتظامى ســند مالكيت خودرو محســوب مى شود، اين نشان 

مى دهد كه درخصوص ماده 29 اختالف نظر وجود دارد.
سخنگوى قوه قضائيه روزگذشته در جمع خبرنگاران گفت: حداقلش اين 
است كه از طرف رياست وقت قوه قضائيه و دادستان كل كشور 2بخشنامه 
مغاير صادر شده اســت؛ به نظر بنده بهتر است كه اين مشكل از طريق 
مجلس رفع شود چراكه اختالف نظر در مورد ماده 29 است و تفسير قانون 
عادى نيز برعهده مجلس شوراى اسالمى است كه بايد در اين خصوص 

نظر تفسيرى خواسته شود و ما براساس نظر مجلس، اقدام كنيم.
به گزارش قوه قضائيه، ذبيح ا... خداييان در ادامه با اشاره به "كم لطفى هايى 
كه اخيراً در فضاى مجازى و حقيقى در مورد ســردفتران صورت گرفته 
است"، افزود: برخى نسبت هايى به سردفتران دادند ناظر بر اينكه اجحاف 
در حق مردم مى كنند و سوء استفاده مى كنند كه بايد تأكيد كنم سران دفاتر 
مستحق چنين تعابيرى نيستند، آنها در زمره اقشار فرهيخته جامعه هستند 
و دفاتر اسنادرسمى جزو قديمى ترين و معتبرترين نهادهاى مدنى در انجام 
امور حاكميتى هستند كه بدون آنكه هزينه هايى براى دولت داشته باشند 

امور حاكميتى را انجام مى دهند.
وى بيان كرد: برخى تصور مى كنند آن مبالغى كه دفاتر اسنادرسمى اخذ 
مى كنند، تمام به آنها تعلق مى گيرد در حالى كه چنين نيست و شايد در اين 
رابطه ذكر چند نمونه قابل توجه باشــد. اگر كسى بخواهد يك خودروى 
تيبا هاچ بك بنزينى مدل 1400 را در دفاتر اسنادرسمى منتقل كند حدود 
2ميليون و 556 هزار تومان از فروشــنده و خريدار وصول مى شــود؛ از 
ايــن ميزان حدود 460 هزار تومان حق التحرير اســت كه متعلق به دفتر 
اسنادرسمى است و مابقى حقوق دولتى يعنى ماليات و حق الثبت است؛ 
همچنين اگر كسى بخواهد يك خودروى جى ال ايكس مدل 95 در دفاتر 
منتقل كند حدود يك ميليون و 200 هزار تومان از فروشــنده و خريدار 
اخذ مى شــود كه از اين ميزان 274هزار تومان متعلق به سران دفاتر است 
و حق التحرير محسوب مى شود؛ البته در مورد خودروهاى خارجى بيشتر 
است. براى مثال اگر كسى بخواهد يك خودرو كيا اسپورتيج مدل 2019

را منتقل كند حدود 10ميليون و 570 هزار تومان از آنها اخذ مى شود كه 
از اين ميزان حدود 880 هزارتومان حق التحرير است و مابقى به حساب 
دولت واريز مى شود؛ بنابراين نبايد تصور شود پولى كه دفاتر اسنادرسمى 
اخذ مى شود متعلق به ســردفتران و دفاتر اسنادرسمى است. سخنگوى 
قوه قضائيه در پايان گفت: سردفتران مكلف به اجراى قانون هستند و به 
محض تخلف از قانون از آن جهت كه امور به صورت الكترونيكى انجام 
مى شود؛ سريعاً با آنها برخورد مى شود. بر اين اساس مكلف هستند كه در 

انجام هرگونه نقل وانتقال، حقوق دولتى را وصول نمايند.

تشريح برنامه هاى وزير اقتصاد 
در كميسيون برنامه وبودجه 

 ســخنگوى كميسيون برنامه وبودجه مجلس شــوراى اسالمى از 
حضور وزير اموراقتصادى و دارايى در اين كميسيون و تشريح برنامه 

وزارتخانه توسط احسان خاندوزى خبر داد.
به گــزارش بــازار، محمدمهدى مفتــح در توضيح نشســت اخير 
كميســيون برنامه وبودجــه مجلس به خبرنگاران گفت: در نشســت 
اين كميسيون احســان خاندوزى وزير امور اقتصادى ودارايى، رئيس 
ســازمان امورمالياتى و رئيس خزانه دارى كل كشور حضور داشته و 
به بحث و تبادل نظر درخصوص برنامه و اولويت هاى اين وزارتخانه 
در حوزه هاى مختلف اقتصادى به ويژه افزايش درآمدها و درآمدهاى 

پيش بينى شده در بودجه سالجارى پرداخت.
وى افزود: مســئوالن اقتصادى در اين جلســه گزارشى از وضعيت 
اقتصادى، ميزان ماليات هاى وصول شده، ميزان فروش و بازپرداخت 
اوراق و ميزان منابع و مصارف ارائه كرده و در ادامه اعضاى كميسيون 

پرسش ها و دغدغه هاى خود را مطرح كردند.
مفتح بيان كرد: بزودى پيش نويس اليحه اصالح قانون خصوصى سازى 
و اجراى اصل 44 قانون اساســى را ارائه و براى بررسى بيشتر در اين 

زمينه كارگروهى تشكيل مى شود.
وى گفت با اشــاره به گزارش رئيس سازمان امورمالياتى درخصوص 
ميزان منابع درآمدى حاصل از ماليات مصوب در بودجه 1400، گفت: 
به موجب بودجه 270هزار ميليارد تومان منابع از محل ماليات درنظر 
گرفته شــده كه در 5 ماه ابتدايى سال 108هزار ميليارد تومان وصول 
شــده و اين رقم نسبت به سال گذشته در همين ماه ها رشد داشته، اما 
اين دريافت ماليات بيشــتر از محل جلوگيرى از فرار ماليات ها تأمين 

شده است.

سخنگوى كميسيون كشاورزى: 
افزايش منابع مالى براى ارائه تسهيالت 

به كشاورزان
 در جريــان بررســى و اصالح 
تبصره 7 مــاده 2 طرح امنيت غذايى 
در كميســيون مقرر شد ميزان سپرده 
از  مركزى  بانك  نزد  بانك كشاورزى 
10درصد به 3 درصد كاهش پيدا كند 
و منابع حاصــل از آن كه حدود 15 
تا 18هزار ميليارد تومان است صرف 

توسعه بخش كشاورزى مى شود.
به گزارش ايلنا، سخنگوى كميسيون 
كشاورزى، آب، منابع طبيعى و محيط زيست مجلس شوراى اسالمى در 
تشريح نشست اخير اين كميسيون، گفت: مديرعامل بانك كشاورزى 
ميهمان اين نشست كميسيون بود و در اين نشست مباحثى درخصوص 
سختگيرى در تضامين تسهيالت بانكى حوزه كشاورزى، سختگيرى 
كارشناسان بانك كشــاورزى در قبال توليدكنندگان، بخشودگى سود 
و ديركرد تســهيالت كشــاورزان و استمهال تســهيالت كشاورزان 

خسارت ديده مطرح شد.
حجت االســالم والمســلمين احــد  آزاديخــواه افــزود: مديرعامل 
بانك كشــاورزى اعالم كرد كه در 6 ماهه نخست سالجارى 38هزار 
ميليارد تومان تســهيالت پرداخت كرده اند كه 5 هزار ميليارد تومان به 
حــوزه دام و طيور، 6هزار ميليارد تومان به حوزه زراعت و باغبانى، 4 
هزار ميليارد تومان به حوزه شــيالت و آبزيان، 11هزار ميليارد تومان 
به خدمات بازرگانى كشاورزى، 8 هزار ميليارد تومان به صنايع تبديلى 

و 2هزار ميليارد تومان نيز به ساير موارد اختصاص پيدا كرده است.
نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى با تأكيد بر اينكه ميزان 
تســهيالت پرداختى بانك كشــاورزى در 6 ماهه نخست سالجارى 
در مقايســه با سال گذشته رشد بســيار خوبى داشته است، بيان كرد: 
مقرر شد مديرعامل بانك كشاورزى ظرف 2 هفته برنامه خود را براى 
استمهال تسهيالت كشاورزان خسارت ديده از خشكسالى رخ داده را 
به كميسيون ارائه كند و موضوع بخشودگى سود و ديركرد تسهيالت 

مطابق با بودجه سال  1400 را اعمال نمايد.
وى در ادامه افزود: وزير نيرو دومين ميهمان كميســيون كشــاورزى، 
آب، منابع طبيعى و محيط زيســت مجلس شــوراى اسالمى بود و با 
حضور وى نمايندگان مباحثى را درخصوص كنتوردار كردن چاه هاى 
آب، ســاماندهى تخصيص آب، نوين سازى شيوه هاى آبيارى، كشت 

فراسرزمينى، اصالح الگوى كشت مطرح كردند.
سخنگوى كميســيون كشاورزى مجلس شــوراى اسالمى در ادامه 
گفت: وزير نيرو در اين نشســت اعالم كرد كه 500 شــهر كشور با 
تنش آبى روبه رو هســتند و بايد در زمينه مصرف آب مراقبت شود، 
همچنين مواردى در زمينه تبديل كشــت هاى آب بر به كشــت هاى 
اســتراتژيك كم آب مانند گندم، كاهش 50 درصدى آب ذخيره شده 
در پشت ســدهاى كشور، تبخير يك ســوم آب مصرفى در آبيارى 
بــا روش بارانى و خــروج اين روش از ليســت آبيارى هاى نوين، 
فعال ســازى شــوراى عالى آب، اجراى الگوى كشــت با همكارى 
وزارت جهادكشــاورزى و كميسيون كشــاورزى در جريان تدوين 
اليحــه برنامه هفتم توســعه، مهــار آب هاى مــرزى، انتقال آب از 
خليج فارس به فالت مركزى، ســاماندهى چاه هاى غيرمجاز، كشت 

فراسرزمينى و آبيارى نوين مطرح شد.
نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى همچنين گفت: دستور 
كار سوم كميسيون كشاورزى بررسى و اصالح تبصره 7 ماده 2 طرح 
امنيت غذايى و رفع موانع توليدات كشاورزى ارجاعى از صحن علنى 
بود كه با موافقت اعضاى كميســيون مقرر شــد ميزان ســپرده بانك 
كشــاورزى نزد بانك مركزى از 10 درصد بــه 3 درصد كاهش پيدا 
كنــد و منابع حاصــل از آن كه حدود 15 تا 18 هــزار ميليارد تومان 
اســت صرف صنايع تبديلى، زراعت، باغبانى و ساير موارد در حوزه 

كشاورزى شود.

چهره هاى نظامى و افراد بدون رزومه 
براى استاندارى همدان منتفى است

 نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى گفت: با توجه به 
مسائل مطرح شده پيرامون انتخاب استاندار انتخاب افراد بدون رزومه و چهره 
هاى نظامى منتفى اســت.حميدرضا حاجى بابايى در جمع خبرنگاران گفت: 
استان همدان با عنوان پايتخت تاريخ و تمدن و با پيشينه تاريخى و فرهنگى نياز 
به مدير قوى وكارآمد دارد.وى افزود: انتخاب و انتصاب مدير ارشــد كارآمد و 
توانمند در راس مديريت استان، براى توسعه همه جانبه همدان در بخش هاى 
مختلف ضرورت است. وى گفت: انتصاب مدير كارآمد و مقتدر مطالبه مردمى 
است، چرا كه توسعه و پيشرفت همدان حق مسلم مردم خطه انصار المجاهدين 
اســت حاجى بابايى اظهار داشت:  استاندار  در مقابل ديدگان و با اطالع مردم 

همدان انتخاب خواهد شد.

واردات خودرو آزاد مى شود
 نمايندگان مجلس شوراى اسالمى جهت تأمين نظر شوراى نگهبان با واردات خودروى خارجى موافقت كردند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در جلسه علنى روزگذشته ايرادات شوراى نگهبان در طرح ساماندهى صنعت خودرو را رفع و تصويب كردند.
بر اين اساس ماده 4 به شرح زير اصالح مى شود:

هر شخص حقيقى يا حقوقى مى تواند به ازاى صادرات خودرو يا قطعات خودرو يا ساير كاالها و يا خدمات مرتبط با انواع صنايع نيرومحركه و يا از طريق واردات بدون 
انتقال ارز نســبت به واردات خودرو تمام برقى يا دو نيرويى(هيبريدى) و يا واردات خودروى بنزينى يا گازســوز با برچسب انرژى «ب» و باالتر و يا داراى شاخص ايمنى 

3ستاره و يا باالتر براساس گواهى هاى استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتى خود اقدام نمايد.
تبصره يك- واردات موضوع اين ماده، نبايد هيچ تعهد ارزى جديدى براى كشور ايجاد نمايد.

تبصره2- ســقف تعداد خودروهاى مجاز وارداتى، هر 6 ماه يك بار توســط شوراى رقابت و براساس ميزان كمبود عرضه نسبت به تقاضاى مؤثر خودروى سوارى در يك 
سال گذشته تعيين مى شود. تبصره3- منحصركردن داشتن نمايندگى يا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجى ممنوع است. ساير مقررات مربوط توسط 

وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين مى شود.
تبصره4- واردات مجدد اقالم صادر شده موضوع اين ماده، ممنوع و در حكم كاالى قاچاق است.

آگهى مزايده مرحله دوم (نوبت دوم) و مرحله سوم (نوبت دوم) 
و مرحله اول (نوبت دوم) 

فروش 11 قطعه زمين تجارى و مسكونى شهردارى صالح آباد

روابط عمومى شهردارى صالح آباد

شهردارى صالح آباد به استناد ماده 13 آئين نامه مالى شهرداريها و طبق مجوز شماره 83/ش/1400 مورخ 1400/02/07 شوراى اسالمى در نظر دارد تعداد 11 
قطعه زمين تجارى و مسكونى ( بدون پروانه) خود را از طريق مزايده كتبى با شرايط ذيل بفروش برساند.

1 ـ متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و بازديد از زمين ها به شهردارى صالح آباد مراجعه نمايند.
2ـ  متقاضيان مى بايست جهت هر قطعه زمين طبق جدول ذيل 5٪  از مبلغ قيمت كارشناسى را به عنوان سپرده شركت در مزايده را تا پايان وقت ادارى روز 
چهارشنبه مورخ 1400/06/31 به حساب 0104567590006 سپرده شهردارى نزد بانك ملى صالح آباد واريز و فيش واريزى آن را به همراه درخواست كتبى با 

ذكر مشخصات كامل خود به دفتر شهردارى تحويل و رسيد دريافت نمايند.
3 ـ كميسيون معامالت شهردارى در روز پنجشنبه مورخ 1400/07/01 رأس ساعت 10 در محل شهردارى تشكيل مى گردد.

4 ـ حضور متقاضيان يا نماينده تام االختيار ايشان در جلسه اختيارى مى باشد.
5 ـ شهردارى در رد يا قبول پيشنهادات مختار مى باشد.    

6 ـ هزينه كارشناسى زمين و هزينه آگهى با خريدار خواهد بود.
7ـ  برنده مزايده مى بايست ظرف مدت يك هفته نسبت به واريز كل مبلغ به حساب شهردارى اقدام نمايد در غير اين صورت و امتناع از انجام معامله سپرده 

وى به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم معامله انجام خواهد شد.
8 ـ سپرده نفرات دوم و سوم پس از انعقاد قرار داد با نفر اول مسترد مى گردد و در صورت انصراف سپرده افراد به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

9 ـ به تقاضاهايى كه بدون واريز مبلغ سپرده موضوع بند 2 ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
10 ـ قيمت و مشخصات زمين ها طبق جدول ذيل مى باشد:

قيمت كارشناسى هر متراژشماره قطعهرديف
سپرده شركت در مزايده قيمت كلى  (به ريال)كاربرىمترمربع (به ريال)

مرحله اولآدرس(به ريال)

مشاغل صنعتى تفكيكى 874,000,00043,700,000تجارى1144619,000,000
بنيادىـ  تعاونى

مرحله سوم - 
نوبت دوم

مشاغل صنعتى تفكيكى 874,000,00043,700,000تجارى2154619,000,000
بنيادىـ  تعاونى

مرحله سوم - 
نوبت دوم

مشاغل صنعتى تفكيكى 5,490,000,000274,500,000تجارى32118330,000,000
ابراهيمىـ  تعاونى

مرحله دوم - 
نوبت دوم

مشاغل صنعتى تفكيكى 5,490,000,000274,500,000تجارى42218330,000,000
ابراهيمىـ  تعاونى

مرحله دوم - 
نوبت دوم

مشاغل صنعتى تفكيكى 5,505,000,000275,250,000تجارى557183/530,000,000
ابراهيمىـ  تعاونى

مرحله دوم - 
نوبت دوم

مشاغل صنعتى تفكيكى 2,355,000,000117,750,000تجارى65878/530,000,000
ابراهيمىـ  تعاونى

مرحله دوم - 
نوبت دوم

مشاغل صنعتى تفكيكى 1,805,500,00090,275,000تجارى76078/523,000,000
ابراهيمىـ  تعاونى

مرحله دوم - 
نوبت دوم

مشاغل صنعتى تفكيكى 2,957,500,000147,875,000تجارى85984/535,000,000
ابراهيمىـ  تعاونى

مرحله اول - 
نوبت دوم

مشاغل صنعتى تفكيكى 2,788,500,000139,425,000تجارى96184/533,000,000
ابراهيمىـ  تعاونى

مرحله اول - 
نوبت دوم

مشاغل صنعتى تفكيكى 1,920,000,00096,000,000تجارى10476430,000,000
كريمى

مرحله اول - 
نوبت دوم

انتهاى خيابان مطهرىـ  3,000,000,000150,000,000 مسكونى11420015,000,000
خيابان تختى

مرحله اول - 
نوبت دوم

(م الف 249)

محمد ترابى »
 رزومه و مدارك حسينى شهردار منتخب 
شــوراى شــهر همدان در يكى از بخش هاى 
وزارت كشــور جهت تعيين سطح مديريتى 
ارجاع شده اســت. هفته آينده نتيجه بررسى 

وزارت كشور به استاندارى ابالغ مى شود. 
شامگاه 9 شــهريورماه شوراى شهر همدان از 
انتخاب ســيد مسعود حسينى از ميان 4 گزينه 
اصلى خبر دادند. روال قانونى انتصاب شهردار 
پس از انتخاب از ســوى شوراى شهر به اين 
شكل است كه  نامه و مصوبه انتخاب شهردار 
جديد به كميته تطبيــق مصوبات فرماندارى 
ارائه شــده كه پس از ســير مراحــل قانونى 
و معرفــى به وزارت كشــور، حكم انتصاب 

وى(در صورت تأييد) صادر مى شود.
اين مراحل قانونى با توجــه به روال معمول 
ادوار گذشــته و بــه گفته برخــى از اعضاى 
شوراى شهر همدان، 10روز تا 2 هفته به طول 
مى انجامد تا وزارت كشور نتيجه بررسى هاى 
رزومــه و مــدارك شــهردار منتخــب را به 

استاندارى ابالغ كند. 
از اين رو انتظار مى رفــت كه در هفته جارى 
نتيجه بررسى صالحيت حسينى براى تصدى 
شهردارى همدان از سوى وزارت كشور اعالم 

شود. 
امورعمرانى  هماهنگى  معــاون  فرزانه  فرهاد 
اســتاندارى روزگذشــته (بــه گفته مصطفى 
آزادبخت معاون سياسى استاندارى اين واحد 
مســئول دريافت نتيجه بررســى  صالحيت 
شــهردار منتخب توسط وزارت كشور است) 
در ارتباط بــا خبرنگار مــا در اين باره اعالم 
كرد كه تاكنون خبرى از وزارت كشــور براى 
تأييد صالحيت شهردار منتخب به دست اين 

معاونت نرسيده است. 
بررســى صالحيت حســينى بــراى تصدى 
شهردارى از اين رو موردتوجه قرارگرفته است 
كه برخى از اعضاى شورا و برخى كارشناسان 
ســوابق اجرايى وى، در رابطه با لزوم 9 سال 

ميانى  مديريــت  ســابقه 
براى شــهردار همــدان را 

موردترديد قرار مى دهند. 
عضو  نظــرى  على اكبــر 
شــوراى شــهر همدان در 
گفت وگويى با خبرنگار ما 
در ايــن رابطه گفته بود كه 
" در ميان اعضاى شورا در 
رابطه بــا تعريف مديريت 
ميانــى اختالف نظر هايــى 
وجــود داشــت، كــه در 
جمع بنــدى نهايى اعضاى 
شورا به اين نتيجه رسيدند 
كه شهردار را انتخاب كرده 

و بررســى انطباق سوابق ايشان با مصوبه دى 
ماه 1397 وزارت كشــور را به اين وزارتخانه 

بيارند". 
روز گذشته در رابطه با زمان اعالم نتايج بررسى 
صالحيت شهردار ها از سوى وزارت كشور و 

همچنين برخى از ابهامات 
موجــود بــا محمدرضــا 
دفتر  مديــركل  صميمــى 
اسالمى،  شــوراهاى  امور 
وزارت  روســتاى  و  شهر 
كه  گرفتيم  ارتباط  كشــور 
پاسخگويى  براى  وى  البته 
شده،  مطرح  پرســش هاى 
خبرنگار مــا را به مدير و 
كارشــناس مربوطه معرفى 

كرد.
واحد هاى  از  يكــى  مدير 
به  پاسخ  در  كشور  وزارت 
پرسش خبرنگار ما مبنى بر 
اينكه بررسى صالحيت شهردار همدان در چه 
وضعيتى است و چرا تاكنون اعالم نشده است، 
گفت:  فعًال ما كارهاى اوليه را انجام داده ايم و 
براى ادامه بررسى ها، سوابق به كارگروه  ارجاع 
شــده اســت. وظيفه كارگروه اين است كه 

سطوح مديريتى از جمله مديريت پايه، ميانى 
و ارشد را مشــخص مى كند، پس از آن طبق 
دستورالعمل،  صالحيت افراد را بررسى كرده و 
اعالم مى كنيم. كارگروه در چند روز و در هفته 
آينده، نتيجه بررسى هاى خود را اعالم مى كند. 
ميرزايــى در ادامــه به پرسشــى ديگر مبنى 
بر اينكه آيا ســوابق مربوط بــه فعاليت آقاى 
حسينى در بانك كشاورزى به عنوان مديريت 
ميانى به حساب مى آيد؟، افزود: در اين رابطه 
نظر كارگروه مالك عمل خواهد بود، ولى اين 
مورد را تاكنون نداشته ايم با اين حال قانون به 
كارگروه اجازه داده است كه تجربه اى كه اين 
افراد در برخى از ســمت ها به دست آورده اند 

را معادل سازى كند. 
البته گفتنى اســت كه در صورت تأييد نشدن 
صالحيت شهردار ها در وزارت كشور، شوراى 
شــهر مربوطه مى تواند در صورت اصرار بر 
گزينــه منتخب خود، به هيــأت حل اختالف 

مركزى وزارت كشور شكايت كند. 

 رئيس جمهور اصول 12گانه پيشــگيرى 
و مقابله با فســاد ادارى و اقتصادى در دولت 
ســيزدهم را براى اعالم نظر به اعضاى دولت 

ابالغ كرد.
حجت االســالم ابراهيم رئيســى در جلســه 
روزگذشته دولت يكى از اولويت هاى دولت 
سيزدهم را شناسايى بسترهاى فسادزا، اصالح 
و مبارزه با فساد عنوان كرد و گفت: بناى دولت 
ســيزدهم از ابتدا بر اين بوده كه گلوگاه هاى 
فساد، شناسايى شــده و مديران دستگاه هاى 
مختلف به نحوى نسبت به اصالح و رفع اين 
گلوگاه ها اقدام كنند كه زمينه هاى بروز فساد در 

نظام ادارى به طور كامل زدوده شود.
به گزارش ايرنا، وى افزود: پيشگيرى از فساد 
به طور مشــخص وظيفه دولت و رسيدگى به 
پرونده هاى تشكيل شده در اين رابطه برعهده 
قوه قضائيه اســت. اصــول 12گانه حاكم بر 
نقشه ملى پيشگيرى و مقابله با فساد ادارى و 

اقتصادى به اين شرح است:
1- شفاف ســازى: توليد و ارائــه اطالعات 
صحيح، دقيق و بــه موقع و مرتبط به مراجع 
ذى صالح و مردم به ويژه در حوزه فعاليت هاى 

اقتصادى و تأمين اشراف دولت
2- مديريت تعــارض منافع: تفكيك بخش 
عمومى و خصوصى، بستن درب هاى گردان 
و اتخاذ تدابير مؤثر در پيشگيرى از شكل گيرى 
تعــارض منافع اشــخاص حقيقى و حقوقى 
(شــركت ها و يا تعاونى هاى تأسيسى توسط 
دستگاه هاى اجرايى كه ارائه بخشى از خدمات 

به آنها واگذار شده است.)
3- فرهنگ سازى و نظارت همگانى: نهادينه 
كردن فسادستيزى، رشد فرهنگ پاسخگويى و 
مسئوليت پذيرى، بهره گيرى از ظرفيت رسانه ها 
در مبارزه با فســاد و جلوگيــرى از عمليات 
روانى مخرب در جامعه و تقويت حساسيت 
عمومى با به مشاركت طلبيدن مردم و توسعه 
زيرساخت هاى حمايتى از افشاكنندگان فساد و 

فراهم كردن زمينه هاى نظارت همگانى
4- متناسب سازى ساختار و تشكيالت دولت: 
جلوگيرى از رشــد نامتــوازن اندازه  دولت و 
كاهش پيچيدگــى ســاختارها و فرايندهاى 
ادارى، افزايــش كارآمدى و اثربخشــى نظام 
ادارى و تقويــت نقش هدايتــى، حمايتى و 

نظارتى دولت
5- شايسته گزينى: استقرار نظام شايسته گزينى 

و انتصاب مديران كارآمد، فسادستيز و انقالبى 
در اليه ها و ســطوح مختلف نظــام ادارى و 
توانمندســازى نيروى انســانى و رفع كمبود 
نيروى انســانى صاحب صالحيت در تصدى 
مناصــب دولتى همــراه با تقويــت فرهنگ 

فسادستيزى در آنها
6- ســهولت فرايندهــا: بازنگــرى در نظام 
مجوزها و اســتعالم هاى دولتــى با رويكرد 
مجوزهــا،  صــدور  لــزوم  حداقل ســازى 
شفاف ســازى فرايندها، به روز رسانى صدور 
اســتعالم ها؛ تصديق و اصالت سنجى اسناد از 
مراجع صــدور و برقرارى پيوند ارتباطى بين 

دستگاه هاى ذى ربط
7- دولت الكترونيــك: بهره گيرى از فناورى 
اطالعــات به ويژه تكميل و اســتقرار دولت 
الكترونيــك و به حداقل رســاندن مواجهه 
حضورى خدمت دهنــده و خدمت گيرنده و 
ايجاد پنجره  واحد خدمات دولتى و شكل دهى 
دولت هوشمند با لحاظ كردن تعامالت آن با 

ساير بخش ها
و  ارزش  زنجيــره   رويكــرد  توســعه   -8
زنجيره هاى تأمين با هدف كوتاه كردن فاصله  
بين توليدكننده و مصرف كننده  واقعى و اصالح 
نظام قيمت گذارى كاالها و خدمات عمومى و 
اصالح و بهبود هدفمندسازى يارانه ها و رفع 

امتيازات ويژه(رانت) ساختارى
9- حمايت از فعاليت سالم: احترام گذاشتن 
به ثروت آفرينان و فعاالن اقتصادى ســالم و 
فراهم كردن زمينه فعاليت هاى حداكثرى آنها 
در بخش واقعى اقتصاد و صيانت از مديران و 

كاركنان پاك دست و فسادستيز 
10- تقويت اشراف: يكپارچه سازى اطالعات 
در نظام مالى و اقتصادى كشور و بهره گيرى از 
روش هاى نوين تحليل داده براى افزايش توان 

پيش بينى و پيشگيرى
11- نظــارت مؤثر و كارآمــد: بهره گيرى از 
فناورى هاى يكپارچه، برخط و هوشمند براى 
افزايش اثربخشى نظارت ها و حذف بسترهاى 
فسادزا و طراحى سازوكار حساس و هوشمند 
در برابــر عدم فعل هاى مقامــات و كاركنان 

دولت كه زمينه ساز بروز فساد است
12- برخورد قاطع، دقيق و مؤثر: بازدارندگى 
و جلوگيرى از تمايل افراد به فساد و بازنگرى 
در  فرايندهاى رسيدگى و مجازات با رويكرد 

سرعت، دقت، قاطعيت در مقابله با فساد

تكليف منتخب شورا هفته آينده مشخص مى شود

پرونده شهردار همدان روى ميز وزير

اصول 12گانه مقابله با فساد ادارى 
ابالغ شد
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نامداران

افزايش 15درصدى ازدواج در همدان
 بر اساس آخرين اطالعات سازمان ثبت احوال در استان همدان 3 هزار و 890 مورد 
ازدواج در اســتان به ثبت رسيد كه نسبت به مدت مشــابه 3 ماه نخست سال گذشته 

15,3درصد افزايش داشته است.
مديركل ثبت احوال همدان با اشاره به آمار طالق در استان، گفت: تعداد 861 مورد واقعه 
طالق نيز در اين مدت به ثبت رســيد كه نســبت به مدت مشابه سال گذشته 7,1درصد 
كاهش داشته است؛ آمار طالق در بهار سال گذشته 927مورد دركل استان به ثبت رسيده 
بود. اســد حســن زاده همچنين بيان كرد: ثبت ازدواج، صدور گواهى تجرد و صدور 

رونوشت سند ازدواج و طالق اتباع ايرانى خارج از كشور نيز در بحث ازدواج و ثبت 
فــوت اتباع ايرانى و صدور گواهى فوت و ثبت فوت اتباع خارجى در ايران و صدور 

گواهى فوت آنها نيز در بحث فوت ثبت احوال دنبال مى شود.
وى در ادامه به آمار وقايع حياتى اســتان از والدت، وفات، ازدواج و طالق در 3 ماهه 
ابتدايى ســالجارى اشــاره كرد و افزود: در اين بازه زمانى 5 هزار و 708 مورد والدت 
به ثبت رســيد كه اين آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6,1 درصد كاهش داشته 

است؛ در بهار سال گذشته 6هزار و 77 مورد والدت در استان به ثبت رسيده بود.
حسن زاده با اشــاره به آمار تولدهاى دوقلو و چندقلو در استان، گفت: از والدت هاى 
ثبت  شــده در اين مدت، 91 مورد دوقلو بوده است كه 1,6درصد از والدت هاى ثبت 

 شده را به خود اختصاص داده و 6 مورد سه قلوزايى نيز به ثبت رسيده است.
به گزارش همدان پيام، وى درخصوص كارت هاى ملى هوشمند صادر شده نيز افزود: 
از ابتداى طرح جايگزينى كارت ملى هوشمند با كارت ملى تاكنون تعداد يك  ميليون و 
357هزار و 421 مورد درخواست كارت ملى هوشمند گرفته شده است كه با احتساب 
اين آمار معادل 94 درصد از واجدين شــرايط در استان درخواست كارت ملى خود را 

ارائه داده اند.
وى درخصــوص آمار و تعداد تعويض نام و نام خانوادگى در اين بازه زمانى گفت: از 
ابتداى ســال تاكنون تعداد 174مورد تغيير نام و تعــداد 214 مورد تغيير نام خانوادگى 

در استان انجام شد.

نيكى كن تا نيكى ببينى 
 ايران عزيز ما در اين سال و زمانه و براساس آمارهاى رسمى بالغ 
بر 85 ميليون نفر جمعيت دارد كه باز هم بر اســاس داده هاى آمارى 
روزانه حدود 60 ميليون نفر از هموطنان ايرانى براى انجام كارهاى 
روزمره و حل مشــكالت خود از خانه هاى خود خارج مى شوند و 
به قولى هر كس به كارى مشــغول اســت و به جامعه خود خدمت 

مى كند. 
عالوه بر اين حدود  25ميليون هموطن ايرانى( شامل سالخوردگان، 
خانم هاى خانه دار، كــودكان و ...) نيز كه به هر دليل ملزم به بيرون 
آمــدن از خانه هاى خود نمى باشــند، بــه اين معنى نيســت كه يا 
100درصد از هر مســئوليتى برى هســتند و يا به خدمات ديگران 
نيازى نداشــته باشــند. افراد جامعه در عرصه هاى زندگى فردى و 
اجتماعى زنجيروار به هم وابســته اند و از دستى به هم مى دهند و از 
دســتى مى گيرند. آن كارمندى كه پشت ميز ادارى خود تمام روز را 
ارباب رجوع مى پذيرد و به ديگران خدمت مى كند، بيرون از اداره به 
خدمات رســانى ديگران نيازمند اســت و كشاورز و صنعتگر، معلم، 
پزشــك و صاحبان هر كسب وكار به وجود هم و نوع خدمت و هنر 
و هدايت همديگر نيازمند مى باشــند و اين يك قاعده كلى و نوشته 

و نانوشته است.
اما تمام اين حرف فقط يك روى ســكه اســت و روى اصلى سكه، 
حسن انجام كار  است كه اگر اساس كار يك كشور و ملت بر احساس 
مســئوليت و وجدان كارى و راستى و درستى استوار نباشد، خروجى 
كار هم  بيهودگى، ســردرگمى و كيفيت پايين و طوالنى شدن پروسه 
انجام يك پرونده و در آخر هم دوباره كارى و بى اعتمادى خواهد بود.
اگرچه گردش كار و توليد و خدمت و امنيت و اعتبار و پيشــرفت در 
جامعه به 2 بخش دولتى و غيردولتى تقسيم مى شود و قرار است نظم 
و نســج و اطمينان آفرينى در اموركلى كشور و ملت متكى بر حسن 
انجام كار و خدمت در بخش هاى دولتى باشد. در بيانى واضح تر يك 
جامعه با تمام بخش هاى مردمى و حكومتى آن خشك و ترى هستند 

كه متعلق به هم و عضوهاى يك پيكره اند .
در قاموس بده و بســتان هاى روزمره و ســايه و روشن هاى زندگى 
آحاد مردم، رضايتمندى يك اصل مهم و ســازنده است. كار درست 
و خداپســندانه از هر كس و هر دســت، هر ارباب رجوعى به ادارات 
و واحدهاى كسب وكار را خشــنود كرده و به تأمل و الگوبردارى وا 

مى دارد .
امروزه صاحب هر دانش و پست و مقام و حرفه و فن و خدمت بايد 
مزين به اخالق خوب و شــكيبايى و دانا به حسن انجام كار هم باشد 

و به قولى ديگران را بى جهت از سر باز نكنند.
يك خدمتگذار واقعى و دلســوز در اداره يــا كارگزارى ها حتى اگر 
مشــكلى در كار و پرونده ارباب رجوع وجود داشــته باشد مى تواند 
با توضيحى شــكيبانه و لبخند مهربانانــه و راهنمايى درحد بضاعت 
و دانايــى خــود، ارباب رجوع بخت برگشــته را اميدوار ســاخته و 

رضايتمندانه روانه سازد.
يك شــعبه كارگــزارى بيمه هاى ســالمت و آتيه ســازان در ناحيه 
سيزده خانه خيابان بوعلى همدان  فعاليت دارد كه توسط چند خانم كم 
سن و سال اداره مى شود خوشبختانه حسن انجام كار و وظيفه مندى در 
اين شعبه كارگزارى به دفعات متعدد براى هر مراجعه كننده اى مشهود 
و قابل تقدير است. چند وقت پيش كه خودم براى پيگيرى يك پرونده 
پزشكى به اين كارگزارى مراجعه داشتم، ناخواسته شاهد گفت وگوى 
چند نفرى از مراجعه كننده سالخورده بودم كه ضمن ابراز رضايت از 
نحوه برخورد و انجام كار اين خانم هاى جوان تأكيد داشتند كه اگر هر 
كجا (ادارات و ســازمان) اين چنين پاسخ مردم را داده و انجام وظيفه 

كنند، مشكلى باقى نمى ماند.

ليلى، نامى به بلنداى تاريخ
 قدم على ميرزايى متولد 1335 ه.شمســى راوى قصه ليالســت، 
پدرش ابراهيم على ميرزايــى كاردار خانواده  قره گزلوها بوده و همين 

اتفاق سبب شده تا او ليال را بهتر از هركسى توصيف كند.
على ميــرزا مى گويد: وركانه ملــك مهدي خــان قره گزلو ملقب به 
اميرتومان بود كه 2 پســر داشــت، يكى ابراهيم خان ســاكن تهران و 

ديگرى على  نقى خان كه ساكن وركانه و پزشك بود. 
على نقى در آمريكا طب خوانده بود كه به دليل بيمارى عازم انگلستان 
بود كه در كاظمين فوت مى كند و همانجا دفن مى شود، ثمره  ازدواجش 
با كاترين كتاب دار آمريكايى دانشــگاه 2 دختر به نام هاى مرى ليلى و 

توران يا طوطى بود.
 بعد از مرگ على نقى خان بچه ها زيرنظر مادر بزرگ شــدند  و از 14
ســالگى مرى مدير امالك پدرى شــد، ازدواج اولش با يك ايتاليايى 

حاصلش دخترى به نام نرگس بود كه بعد از جدايى با پدر رفت. 
در 20 ســالگى مرى با مجيدخان  بختيار ازدواج كرد كه حاكم دشت 
عقيلى بود و اســبان اصيل بســيارى به مرى كادو كــرد بعد از مرگ 
مشكوك خان بختيارى اســب ها رها شده بودند و مرى ليلى با اجازه  
خانواده  مجيدخان اســب ها را به انجمن ســلطنتى هديه و شروع به 
جمع آورى و ثبت تبارنامه  اسب اصيل خوزستان كرد و مركز پرورش 

اسب اصيل را در وركانه و دشت عقيلى شوشتر را پايه گذارى كرد.
اين كار وى با 2 هدف دنبال مى شــد، نخســت آنكه جاودانگى نام 
مجيدبختيار و خانواده اش بود و دوم اينكه وركانه به پايگاه دوم اسب 

اصيل خوزستان تبديل مى شد. 
قدم على به دنبال مرى خانم اســب ها را در مســير وركانه، روســتاى 
على آباد، دمق، مالير، روســتاى چشــمه ماهى، گيان نهاوند، بروجرد، 
چشــمه گبرى، انديمشــك، دزفول و عقيلى حركت دادند و در كوچ 
بعدى اسب ها به ازنا منتقل و با قطار به انديمشك و از آنجا به عقيلى 

منتقل شدند.
قدم على چنين روايت خودش را ادامه مى دهد كه مرى خانم در خيابان 
نظرى همدان خانه اى داشــت و 2 نفر گماشته كه وظيفه  پخت وپز و 
پذيرايى از مســافرانى را داشتند كه از وركانه به همدان آمده بودند و 

شب مى ماندند. 
در خاطره اى نقل مى كنــد كه مادر مرى 3 بچه  باهوش و درس خوان 
روســتا را شناسايى مى كند  و به آنها انگليسى درس مى دهد كه يكى 
از اينان موســيوند متخصص قلب ساكن كانادا مى شود كه با حمايت 
خانــواده  مرى و با كمك بــورس تحصيلى به مــدارج باالى علمى 
مى رسد، موســيوند مخترع نخستين قلب مصنوعى در جهان است و 

2كودك ديگر خلبان و آموزگار مى شوند. 
اگر خانواده اى در وركانه مشكل مالى داشتند مرى ليلى با ايجاد كارگاه 
و اشتغال كمك مى كرد. در سال 1357 ، اما مرى خانم دستگير و پس 
از بازجويى هاى متعدد بى گناهى اش اثبات و آزاد مى شود؛ به روستاى 
فقيره  همدان برگشــت و اقدام به خريد اسب هاى اصيل فروش رفته 

توسط انجمن سلطنتى اسب كرد.
در همين ســال ها براى نزديكى به مراكز تصميم گيرى مدتى را پونك 
تهران، ساوه، و نزد اسحاق خان عامرى در بم اقامت مى كند، اما در آخر 

در كردان كرج سكونت مى كند. 
همــه مى دانند كه اگر مهرى خانم نبود اســب اصيل عرب ايرانى به 
سرنوشت اسب هاى منقرض شده و ژن هاى از دست رفته مبتال شده 
بود به همين دليل ســال ها بعد از مرگ وى زمانى كه مبارك، اســب 
سفيدرنگ اصالح نژاد شده عربى او مرد بسيارى از آشنايان مرى ليلى 

براى مرگ اين اسب مراسم نمادينى برگزار كردند.
مرى ليلى در نهايت پس از چندين ماه پيكار با بيمارى در تاريخ 1380
شمسى در ســن 80 ســالگى از دنيا رفت و در قبرستان تخته فوالد 

اصفهان تكيه بختيـــارى ها به خاك سپرده شد.

شكوفه رنجبر»
 نيمى از ايــن جمعيت چند ميليون نفرى 
ما زنان هســتيم،! همان قشــرى كه هنگامه 
تصميمات سياســى حقوقمان با مردان برابر 

است، اما براى گرفتن حق و حقوقمان نه!
مهمتريــن رؤيــاى كودكانى همــه ما زنان 
ايــن ســرزمين در قصه هــاى مادرانمان و 
لباس ســفيدى گره خورده است كه روزى 
عروســمان كنند، عروســى كه نه حق طالق 
دارد، نه حضانت، نه تحصيل، نه مســكن و 
نه حاال حتــى تعيين مهريه اى كه بيش از 14

سكه آن به وى تعلق نمى گيرد.
موضوع تعيين سقف براى مهريه بار ديگر از 
سوى نمايندگان مجلس مطرح شده و آنها به 
صراحت اعالم كرده اند كه به  دنبال تصويب 
حداكثر 14سكه در ازدواج هاى ايرانى هستند 
و بــزودى آن را در مجلــس مطرح خواهند 
كرد، طرحى كه در توجيه آن بهانه هايى چون 
كاهش فشــار روى مردان در زمان پرداخت 

مطرح مى شود.
پيش از اين هم در سال 1391 قانونى تصويب 
شد كه ماده 22 قانون حمايت از خانواده سال 
شد به طورى كه هرگاه مهريه در زمان وقوع 
عقد تا 110ســكه تمام بهــار آزادى يا معادل 
آن باشــد وصول آن مشمول مقررات ماده 2

قانون اجراى محكوميت هاى مالى شد يعنى 
زوجه مى توانست تنها 110سكه را طلب كند 
و اگــر مهريه او باالتر از اين مقدار بود براى 
دريافت آن بايد ادله كافى مبنى بر تمكن مالى 

زوج را به دادگاه ارائه مى كرد.
اكنون هم بعد از گذر از حدود يك دهه طرح 
اصالح قانون مهريه با اين توجيه كه به دليل 
قيمت باالى سكه مردان توان پرداخت آن را 
ندارند، وارد دســتوركار كميسيون حقوقى و 
قضائى مجلس توسط نماينده مردم نجف آباد 

شد.
اگرچه بســيارى از نمايندگان درصدد تأييد 
آن هستند، اما رئيس فراكسيون زنان مجلس 
از مخالفان سفت و ســخت اين طرح است 
و اعالم كرده كه مســأله تعيين ميزان ســكه 
موردنظر نيست. مســائل زنان و خانواده در 

موازنه حقوق بايد توأم با 
منطقى  اصولــى،  رويكرد 
و كارشناســى دنبال شود، 
مقصــودى  فاطمــه  امــا 
هيأت رئيســه  عضو  ديگر 
مجلس  زنان  فراكســيون 
طرح  موافقــان  ازجملــه 
تعيين ســقف براى مهريه 
اســت  معتقد  مى باشــد 
تــالش طراحــان اصالح 
قانــون مهريه اين اســت 
كــه بــراى تعداد ســكه 
ســقفى درنظــر گرفته و 
به طــور قانونمندانه به اين 
شود.  داده  نظمى  موضوع 
نيســت  مشــخص  هنوز 
سقفى كه براى تعداد سكه 

مهريه قرار اســت تعيين شود چقدر است اما 
از 14ســكه تا اعداد ديگر مطرح شده است. 
به نظر خودم هم با توجه به تورم و مشكالتى 
كــه وجــود دارد اگر بــراى مهريه ســقفى 
درنظر گرفته شــود و معين و محدود باشد، 

از  ناشى  پيامدهاى  شــايد 
قدرى  سنگين،  مهريه هاى 

تعديل شود.
ايــن اتفــاق منجــر بــه 
در  مختلفى  واكنش هــاى 
ســوى  از  مجازى  فضاى 
زنان و فعــاالن اين حوزه 
شــده اســت بــه طورى 
كــه برخــى از چهره هاى 
شناخته شده در اين حوزه 
به اســتناد قانون، معتقدند 
مجلــس نمى توانــد طرح 
تعيين سقف براى مهريه را 

تصويب كند.
يــك فعــال حــوزه زنان 
وكالت  پروانه  داراى  كــه 
نيــز اســت، گفــت: ماده 
1080قانــون مدنى آنچه بايــد درباره مهريه 
درنظر گرفته شــود را به عينيــت بيان كرده 
است و تأكيد دارد كه تعيين ميزان مهر منوط 

به تراضى طرفين است»
وى افزود: سند ازدواج يك قرارداد اجتماعى 

است كه براساس قانون ميزان آن تنها توسط 
زن و شــوهر در زمان عقد، معين مى شــود، 
زيرا مهريه يك قرارداد تبعى است كه به عقد 
ازدواج پيوند مى خــورد و طرفين در تعيين 
ميزان، جنس و چگونگى پرداخت آن مخيرند 
و هيچ قدرتى خارج از اراده طرفين نمى تواند 

در اين تصميم مداخله كند.
ايــن شــرايط درحالــى اســت كــه تنهــا گذرى 
ــى  ــه خوب ــواده ب ــاى خان ــاه از دادگاه ه كوت
ــه در  ــرد ك ــد ك ــدا خواه ــن بينــش را هوي اي
ــا  ــا ب ــيارى از جدايى ه ــم بس ــر ه حال حاض
ــد و  ــاق مى افت ــه اتف ــيدن مهري ــرط بخش ش
عمــًال زنانــى كــه بــه هــر دليلــى ديگــر تــوان 
ادامــه زندگــى مشــترك را ندارنــد بــه نــدرت 
ــان  ــق قانونى ش ــه ح ــه اى ك ــد مهري مى توانن

اســت را دريافــت كننــد.
در بسيارى از پرونده هاى طالق زنان مدعى 
اين مســأله هســتند كه شوهرانشان اموال و 
امالكى كــه در اختيار دارنــد را به نام افراد 
ديگــرى ثبت كرده اند تا آنان نتوانند در زمان 
جدايى مدعى دريافت مهريه و اثبات تملك 

مالى آنان به دادگاه باشند.

 اگرچــه درد انتشــار خبر«تحويل ندادن 
كارنامــه و پرونده دانش آموزان به مادران» به 
نوعى با تكذيــب و توضيحات درباره آن از 
فروكش  آموزش وپرورش،  مســئوالن  سوى 
كرد؛ اما همين خبر يادآور داســتان مادرانى 
است كه پس از فوت، طالق و به طوركلى در 
نبود همســر«دايه»اى بيش محسوب نشده و 
مدت هاست كه ردپاى ترس مديران ادارات 
از بى اطالع بودن پدر به عنوان «ولى» فرزند 
نسبت به اقداماتى كه مادر قصد انجام آن را 
دارد و پيرو آن به رســميت نشناختن «مادر» 
به عنوان نماينده قانونــى فرزند براى انجام 
امور ادارى و غيرمالى فرزند، خود را نشــان 

مى دهد.
به گــزارش ايســنا، مشــكالت و خألهاى 
قانونى پيرامون حضانت فرزند براى مادران، 
همچون چاله اى كه سال هاست فعاالن حوزه 
حقوق زنان پيرامون آن مى نويســند و تذكر 
مى دهند، اما آنچه در عمل شــاهد هســتيم، 
عميق تر شــدن ايــن چاله و تبديــل آن به 
چاهى با انتشــار خبرهايــى پيرامون تحويل 
ندادن كارنامه و پرونده به مادران(در صورت 
اختالفات خانوادگى و فقدان حضانت فرزند 
على رغم نگهدارى اش توسط مادر و زحمات 
تربيتى و آموزشــى) رخ نمايان كرد و فعاالن 
اين حوزه را نگــران؛ و اينكه چرا نهادى كه 
مســئول «پرورش» فرزنــدان اين مرز و بوم 
اســت، به دانش آموزان مشق «مادر= دايه»اى 

مى دهد؟
چند روز پيش يكى از مطبوعات در گزارشى 
مدعى شد كه مطابق با بخشنامه اى جديد در 
وزارت آموزش وپــرورش، پرونده و كارنامه 
دانش آمــوزان تنها به پدرانشــان تحويل و 
مــادران نمى توانند اين مــدارك را دريافت 

كنند.
اين خبر درحالى بــا واكنش منفى مادران و 
فعاالن حوزه زنان مواجه شــد كه از ســوى 

ديگر محمدحسين كفراشى، مديركل ارزيابى 
عملكرد و پاســخگويى به شكايات وزارت 
آموزش وپــرورش در واكنش بــه اين خبر 
با بيــان اينكه هيچ ممنوعيتــى براى گرفتن 
كارنامه توســط مادر وجود ندارد و همواره 
اعالم كرده ايــم «اولياى دانش آموز» شــامل 
پدر و مــادر و همچنين قيم قانونى مى توانند 
مــدارك تحصيلى اعــم از كارنامه و پرونده 
تحصيلى دانش آمــوز را دريافت كنند، گفت 
كه «در صورتى پدر يا مادر نمى توانند مدارك 
تحصيلى را از مدرســه بگيرند كه جدا شده 
باشند و دادگاه حضانت را به يك نفر از آنها 

داده باشد. 
به عنوان مثال ممكن اســت از لحاظ قانونى 
پدر حضانت را گرفته باشــد و به مدرســه 
اعــالم كند كه پرونده و مــدارك را فقط به 
خودم بدهيد. اگــر پدر و مادر با هم زندگى 
مى كننــد و اختالفى با يكديگر ندارند، منعى 

تاكنون وجود نداشته و ندارد.»
اين درحالى است كه بعضاً برخى زنان كه اتفاقًا 
با همســران خود يعنى ولى فرزند نيز زندگى 
مى كنند اعالم مى كردند؛ بارها هنگام انجام امور 
ادارى و آموزشى فرزند نظير گرفتن پرونده و يا 
ثبت نام در مدرسه جديد با اين درخواست مواجه 
شدند كه حضور پدر و امضا و نظر وى الزامى 
است و مدارك آموزشى فرزند به مادران تحويل 

داده نمى شود.
ماده 1171 قانون مدنى صراحتًا اعالم مى كند 
«درصورت فوت يكى از ابوين (والدين، پدر 
و مادر) حضانت طفل با آنكه زنده اســت، 
خواهــد بود هرچند متوفى پــدر طفل بوده 
و براى او قيم معين كرده  باشــد.»، همچنين 
مطابــق با مــاده 1180 و 1181 قانون مدنى، 
طفل صغير تحت واليــت قهرى پدر و جد 
پدرى خود اســت و «هر يك از پدر و جد 

پدرى نسبت به اوالد خود واليت دارند.»
در مــورد طــالق نيــز طبــق مــاده 1169

قانون مدنى براى حضانت و نگهدارى طفلى 
كه ابوين او جدا از يكديگر زندگى مى كنند، 
مادر تا ســن 7 ســالگى اولويت دارد و پس 
از آن با پدر اســت. پس از 7 سالگى نيز در 
صورت حــدوث اختــالف، حضانت طفل 
بــا رعايــت مصلحت كودك به تشــخيص 
دادگاه اســت، بنابراين واليت برعهده پدر و 
جدپدرى است، حضانت اما در نبود پدر و با 

حضور مادر، به مادر مى رسد.
در ايــن ميــان اما آنچــه در مــاده 1183

قانون مدنى آماده اين اســت كــه «در تمامى 
امــور مربوطه به "امــوال" و "حقوقى مالى"

مولى  عليه ولى نماينده قانونى او است». 
در واقــع ولى فرزند در امور مربوط به اموال 
و حقوق مالى طفل نماينده قانونى وى بوده 
و هيچ ماده قانونى وجــود ندارد كه مادر را 
به عنوان حاضــن در انجام امور ادارى نظير 
ثبت نــام و گرفتن كارنامه و... نماينده قانونى 
فرزند محسوب نكند، اين درحالى است كه 
در بســيارى از امور ادارى نگاه مردانه اى كه 
تنها «پدر» را نماينده قانونى فرزند محسوب 
مى كند و يا ترســى از ادعاى مردان به عنوان 
ولى پــس از انجام امــور ادارى و درنهايت 
شــكايت از آن نهاد و دستگاه ادارى كه چرا 
بدون اطالع بــه ولى فرزنــد اقدامى انجام 
قانونى  پشــتوانه  بى هيچ  همچنــان  داده اند، 
حاكم اســت و از اين روست كه بى هيچ منع 
قانونى، بســيارى از نهادها و ادارات امضا و 
رضايت مادر را براى انجام امور ادارى فرزند 

كافى نمى دانند.
 هيچ بخشنامه و قانونى نداريم كه 
فرزند  غيرمالى  و  ادارى  امــور  انجام 

منوط به اجازه پدر باشد
فعال حقوق زنان و وكيل پايه يك دادگسترى 
با بيــان اينكه مطابق با قانــون مدنى پدر و 
جدپدرى همزمان بر فرزنــد واليت دارند، 
به ايســنا، گفت: بــراى حضانت تعريفى در 

قانون مدنــى نيامده اســت، امــا حضانت به 
معنــاى انجام تمام امور پرورشــى و تربيتى 
فرزند اســت. تمــام امور مالــى فرزندان تا 
18سالگى كه سن رشد آنها است، تحت نظر 
ولــى يا قيم انجام مى شــود و اگــر پيش از 
18سالگى بخواهند امورمالى شان را خودشان 
دادخواســت"اثبات  با  مى توانند  دهند  انجام 
رشــد" به دادگاه امور ماليشــان را خودشان 

انجام دهند.
سميرا مقدسى علت تأكيد بسيارى از نهادها 
بــه حضور و اجــازه پدر بــراى انجام امور 
غيرمالــى و ادارى فرزنــدان را اينطور بيان 
كرد: براى مثال در انجام امور ادارى مدارس 
در بســيارى از اوقات اگر مــادر كارنامه يا 
پرونــده را بگيرد، بعضًا پــدر به عنوان ولى 
اعالم شــكايت كرده و كار مدرســه به دعوا 
مى كشد از اين رو مدارس براى جلوگيرى از 
اين عرف و قانون از تحويل مدارك به مادر 

امتناع مى كنند.
 تنها راه نجات مادران، نظارت قوى 

بر قوانين خودسرانه ادارات است
وى در پايان ســخنان خود بــا بيان اينكه در 
بســيارى از موارد ما خأل قانونى نداريم، اما 
مادران در رويه و عرف ادارى با مشــكالتى 
مواجه اند، بيان كرد: گاهى اوقات در نامه هاى 
ادارى فقــط درج مى شــود امضــاى پدر و 
وقتى مادر امضا مى كنــد، اين امضا را قبول 
نمى كنند. اين درحالى است كه بعضًا آن مادر 
حتى رأى قيم بودن فرزند را هم دارد. به ويژه 
در مواردى كه دسترســى به پدر و پدربزرگ 
راحت اســت، چنين رويه هاى ادارى آنقدر 
مادر را اذيت كــرده و در تنگنا قرار مى دهد 
و مادرى كه حضانت و قيموميت با او است 
در پيچ وخم كارهاى ادارى گير مى كند. قانون 
و بخشنامه اى پشت چنين عرف هايى نيست 
و تنها راهكارش نظــارت قوى بر روى اين 

مسائل است.

14سكه مهريه زنان را راضى مى كند؟
■ مردان براى فرار از پرداخت، اموالشان را به نام غير مى زنند

هزار توى «حضانت» و مادرانى در قامت يك «دايه»

استفاده از جوانان در پست هاى مديريتى
معاونت زنان و خانواده 

هنوز جايگاه "درخورى" ندارد
 معاون امور زنــان و خانواده رئيس جمهورى، بــا بيان اينكه دلمان 
مى خواهد مديريت براى جوانان باز شــود، گفت: بايد جوانان را يارى 
كنيم و پشتشان باشيم. ما كمك كرديم جوان هايى بيايند در دوره دولت 
ســيزدهم و اين موقعيت (معاونت امور زنان و خانواده) را داشته باشند، 
اما گاهى چنان به اينها حمله مى شــود كــه اين جوانان مى گويند من را 
دارند له مى كننــد چرا من را در اين جايگاه مى گذاريد؟ خواهشــم از 

جامعه زنان اين است كه اين همراهى را با جوانان داشته باشند.
به گزارش ايسنا، انسيه خزعلى در نشست با فعاالن اصالح طلب حوزه 
زنان، گفت: در مشــاوران از افــراد باتجربه و نخبه، اما در مديريت ها و 

معاونت ها از افراد جوان استفاده مى شود.
وى با بيان اينكه از معاونت امور زنان و خانواده توقع بسيارى از كارها 
مى شود، اما در عين حال اين معاونت بعضًا در آن توقعات هيچ اختيار 
و قدرتى ندارد، بيان كرد: حتى در بحث سياســتگذارى هم  معاونت 
سياســتگذار نيست، بلكه برنامه ريز براى اجراست و در عين حال اجرا 
هم بر عهده معاونت نيســت، بايد اصالحات جدى در معاونت انجام 

شود.
خزعلى افزود: چارت معاونت زنان كوچك شده است و با اين چارت به 
راحتى نمى توان حركت كرد. ما قانون، مقررات و سند كم نداريم، اما در 
اجرا مشكل داريم. هر مقرراتى در وزارتخانه ها وضع شود بايد پيوست 

زن و خانواده داشته باشد كه اميدواريم به نتيجه و تصويب برسد.
وى در بخش ديگر سخنان خود خطاب به حاضران  در نشست گفت: 
معاونت امورزنان و خانواده هنوز در جايگاه درخورى قرار نگرفته است 
و جنبه تشــريفاتى بر جنبه كاربردى و تصميم گيرى آن مى چربد. نگاه 
سياسى در همه دوره ها به اين جايگاه موجب شده از جايگاه آن كم شود 

و تأثيرگذارى آن در حركت به سوى عدالت كم شود.
به گفته خزعلى معاونت امور زنان و خانواده دولت ســيزدهم به سمت 
عدالــت فراگير در زمينه زن و خانواده بــا همراهى و هم افزايى جامعه 
زنان از هر قشر و گروه حركت خواهد كرد و با اهداف مشترك از همه 

توانمندى ها استفاده مى كند.

ســند ازدواج يك قــرارداد 
اجتماعى اســت كه براساس 
قانون ميزان آن تنها توســط 
عقد،  زمان  در  شــوهر  و  زن 
مهريه  زيرا  مى شــود،  معين 
يك قرارداد تبعى اســت كه 
به عقد ازدواج پيوند مى خورد 
ميزان،  تعيين  در  طرفيــن  و 
جنس و چگونگى پرداخت آن 
مخيرند و هيچ قدرتى خارج از 
اراده طرفين نمى تواند در اين 

تصميم مداخله كند

جزئيات طرح «جوانى جمعيت» اعالم شد
 رئيس كميسيون مشترك جوانى جمعيت مجلس گفت:21مانع براى 
رشد جمعيت داريم و اَبَربحران آن همان جوانى جمعيت در آينده است و 
اگر به فكر نباشيم جامعه ما دچار پيرى زودرس شده و در آينده با خطرات 

زيادى مواجه خواهيم بود.
به گزارش فارس، اميرحسين بانكى پور در مورد طرح جوانى جمعيت و 
تغيير قانون غربالگرى اجبارى مادران باردار، گفت: 21 مانع براى رشــد 
جمعيت داريم و اَبَر بحران آن همان جوانى جمعيت در آينده است و اگر 
به فكر نباشــيم جامعه ما دچار پيرى زودرس شده و در آينده با خطرات 

زيادى مواجه خواهيم بود.
وى افزود: در اين طرح تسهيالت بهداشتى، معيشتى و اقتصادى و آموزشى 
براى خانواده ها در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال هزينه هاى درمانى 
زوج هاى نابارور و هزينه هاى دوران باردارى براى اين طرح در نظر گرفته 
شده است.  رئيس كميسيون مشترك جوانى جمعيت و حمايت از خانواده 
مجلس با انتقاد از روش هاى بى رويه غربالگرى، گفت: وزارت بهداشت 
هم متوجه اين روش هاى بى رويه شده و در پروتكل هاى جديد خود به 
آن اشــاره كرده، اما اجرا نشده است. ما با نظر متخصص ها با غربالگرى 
استانداردى كه در سطح جهان انجام مى شود مخالف نيستيم، بلكه آن را 
قانونمند كرديم. بانكى پور يادآور شد: ما به هيچ عنوان با سقط درمانى و 
غربالگرى مخالف نيستيم. در قسمت غربالگرى تا به امروز قانونى نداشتيم 
كه آن را قانونمند كرديم و در بخش ســقط درمانى همان قوانين قبلى را 

داريم و تنها جزئياتى به آن اضافه شده كه دچار سوء برداشت نشويم.
وى گفت: فقط اگر پزشك متخصص تشخيص بدهد مادرى به غربالگرى 
نياز دارد بايد اين كار انجام شــود؛ ضمن اينكه بايد به كار آزمايشــگاه ها 
هم نظارت شود. رئيس كميسيون مشترك جوانى جمعيت و حمايت از 
خانواده مجلس افزود: اين طرح هنوز در مرحله اصالح مجلس قرار دارد. 
وقتى اين قانون به شــوراى نگهبان فرستاده شــود اين شورا 2تا 10 روز 
براى تأييد يا تاييدنشــدن آن فرصت دارد. اصالح اين طرح با نظارت 6

عضو كميسيون بهداشت مجلس كه پزشك هستند و مشاوره با مشاوران 
عالى رتبه انجام شده است.
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 ايجــاد كارخانجــات و 
صنايــع تبديلــى انگور 
منطقه را به قطبى درآمدزا 
در كنــار ماليــر تبديل 

مى كند

اقتصـاداقتصـاد
 eghtesad@hamedanpayam.com

فناورى نگاه

خبـر

پيش بينى يك كارشناس درباره قيمت دالر 
و شاخص بورس

سياست غيرانقباضى پول شاخص بورس 
را 3 ميليونى مى كند

 كارشناس بازار سرمايه گفت: دليل باال بودن نوسان بازارهاى پولى 
و مالى ابهام در سياست هاى خارجى و داخلى كشور است.

مهــدى محمودرباطى با بيان اين موضوع كه چرا بازارهاى ارز، طال و 
بورس اين روزها زياد نوسان دارند؟ بيان كرد: بازارهاى ايران همچنان 

منتظرند تا ببينند سياست هاى دولت جديد چه خواهد بود.
وى با اشاره به اينكه 2 نكته مهم براى پيش بينى آينده بازارهاى ارز و 
بورس وجود دارد، گفت: سياست هاى پولى و جهت گيرى انتظارات 

تورمى مهمترين عوامل دخيل در اين 2 بازار خواهند بود.
كارشناس بازار سرمايه در توضيح اين مطلب افزود: هرچند چشم انداز 
اقتصاد ايران تورمى است، اما نبايد فراموش كرد در همين چشم انداز 
تورمــى در بــازه زمانــى ســال هاى 1396 تا 1392  زيان ســنگين 
سرمايه گذاران در تمامى بازارهاى سرمايه پذير؛ از بورس گرفته تا طال، 

دالر و مسكن را تجربه كرديم.
وى گفت: دليل اين اتفاق به سياست هاى اقتصادى دولت نخست آقاى 
روحانى بازمى گشت چراكه سياست مالى انقباضى سنگينى در دستور 
كار اين دولت قرار گرفت. همين امر ســبب شد تمامى بازارها فريز 

شده و وارد دوره ركودى پايدارى شوند.
محمودرباطى افزود: اين نكته را توضيح دادم تا بگويم اينطور نيست 
كه با توجه به وجود كسرى بودجه و چشم انداز تورمى حتماً بازارهاى 
ســرمايه پذير مانند بورس رشد مى كنند و سقف هاى قبلى شاخص را 
مجدداً به دســت مى آورد و دالر نيز افزايش قيمت را تجربه خواهد 

كرد، اين سياست دولت است كه مسير حركت را مشخص مىكند.
وى بيان كرد: در نتيجه اگر دولت تصميم به اتخاذ سياســت انقباضى 
پولى بگيرد به رغم وجود چشــم انداز تورمى شاهد ركود در بازارها و 

حتى زيان دهى برخى بازارها خواهيم بود.
سياست هاى دولت انقباضى است؟

محمودرباطى گفت: زمزمه ابتدايى سياســتهاى انقباضى پولى را در 
صحبت هاى اخير آقاى اكبــر كميجانى رئيس كل فعلى بانك مركزى 
مى توان دريافت از اين رو براى تمامى فعاالن اقتصادى و سرمايه گذاران 
الزم اســت بدانند جهت گيرى سياست پولى كشور در سال هاى پيش 
رو چه خواهد بود. اگر دولت بخواهد سياســت هاى انقباضى پولى را 
در دســتور كار خود قرار دهد بدون ترديد همانطور كه اشــاره كردم 
بازارها وارد فاز ركودى مى شوند و خوش بينانه ترين حالت اين است 

كه قيمت دالر و شاخص بورس در محدوده فعلى باقى بماند.
وى افزود: حالت بدبينانه نيز اين است كه افتى را در اين 2 بازار شاهد 
باشيم، اما اگر دولت بخواهد سياست انقباضى پولى را در دستور كار 
قرار ندهد با شــرايط متفاوت روبه رو خواهيم بود، در چنين وضعيتى 
رســيدن به قيمت هاى باالتر از دالر و همچنين رســيدن به شاخص 

3ميليون براى بورس اوراق بهادار دور از انتظار نيست.
به گفته محمودرباطى در شرايط فعلى مهمترين عامل مؤثر بر بازارها 
اتخاذ سياســت هاى پولى و انتظارات تورمــى نمى تواند نقش آفرينى 

بااليى در بازارها داشته باشد.

213هزار تن نهاده دام و طيور 
در استان همدان توزيع شده است

 مدير توسعه بازرگانى سازمان جهادكشاورزى استان همدان گفت 
كه 213هزار تن انواع نهاده دام و طيور از ابتداى ســال تاكنون در اين 

استان توزيع شده است.
به گزارش ايرنا، حسين فضلى در جمع خبرنگاران با بيان اينكه توزيع 
علوفه بر اساس نياز استان همدان انجام مى شود، بيان كرد: عرضه دام 
در نيمه نخســت ســال با توجه به تإمين علوفه افزايش داشت كه در 
اســتان همدان نيز 90 درصد از دام كشتار شده براى مصرف توزيع و 

مابقى منجمد و نگهدارى شده است.
وى با بيان اينكه احتمال افزايش قيمت گوشــت در نيمه دوم سال به 
دليل توازن نداشتن ميان عرضه و تقاضاى دام وجود دارد، گفت: كار 
انجماد و نگهدارى گوشت دام با هدف توزيع در بازار، برقرارى توازن 
ميــان عرضه و تقاضا و جلوگيرى از افزايش قيمت عرضه گوشــت 

انجام مى شود.
مدير توسعه بازرگانى سازمان جهادكشاورزى استان همدان با اشاره به 
اينكه كشــتار و عرضه دام در 6 ماه نخست امسال در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذشته افزايش داشته است، افزود: ميزان كشتار دام در اين 
مدت 40 تا 50 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته 
اســت. فضلى با تأكيد بر نياز مصرفى روزانه استان همدان كه حدود 
57 تن گوشت است، بيان كرد: گوشت توليدى و مازاد بر اين ميزان به 
ديگر استان هاى كشور صادر مى شود چراكه ميزان توليد گوشت قرمز 

استان همدان بيشتر از نياز مصرفى است.
وى تعداد دام سنگين اســتان همدان را 387 هزار و 500 رأس و دام 
سبك را يك ميليون و 345 هزار و 520 رأس ذكر كرد و افزود: تعداد 
دام سنگين قابل كشتار استان در سال حدود 100هزار و دام سبك قابل 

كشتار نيز 417 هزار رأس است.
فضلى با اشاره به اينكه تعداد دام سنگين عرضه شده در تيرماه امسال 
اســتان همدان 3 هزار و469 رأس بود، گفت: اين آمار در تيرماه سال 

گذشته 2هزار و 372 رأس ثبت شده است.
مدير توسعه بازرگانى سازمان جهادكشاورزى استان همدان، تعداد دام 
سنگين كشتار شــده استان در تيرماه سالجارى را 2هزار و 747 رأس 
عنوان كرد و افزود: اين تعداد در مدت مشابه سال گذشته هزار و 621

رأس بوده كه نشان از افزايش50 درصدى دارد.

افشاى تحقيقات داخلى فيس بوك
اينستاگرام براى نوجوانان زيان آور است

 روزنامه وال اســتريت ژورنال در گزارشــى اعــالم كرد مطالعات 
فيس بوك نشان داده كه اپليكيشن اينستاگرام براى شمارى از نوجوانان 

زيان آور است.
به گزارش ايسنا، اين نشريه آمريكايى به مطالعاتى اشاره كرد كه فيس بوك 
در 3 ســال گذشته انجام داد و تأثير اينستاگرام روى كاربران نوجوانش 
بخصوص دختران را بررسى كرد. طبق يك بررسى داخلى در فيس بوك، 
در ميان نوجوانانى كه افكار خودكشــى را گزارش كرده اند، 13درصد 
از كاربــران بريتانيايى و 6درصد از كاربــران آمريكايى اين موضوع را 
در اينســتاگرام دنبال كردند. محققان اعالم كردند 32درصد از دختران 
نوجوان گفته اند هنگامى كه درباره بدنشان حس بدى داشتند، اينستاگرام 
اين وضعيت را بــراى آنها بدتر كرد. بر اســاس يافته هاى فيس بوك، 
14درصد از پسران نوجوان آمريكايى گفته اند اينستاگرام موجب شد آنها 

احساس بدى درباره خودشان داشته باشند.
طبق گزارش وال استريت ژورنال، اگرچه فيس بوك نتيجه گيرى كرد كه 
درصد زيادى از نوجوانان از اينستاگرام تأثير منفى نپذيرفته اند، اما قابليتى 
كه اين شــركت شبكه اجتماعى بسيار زيان آور شناخت، بخش كليدى 
ســاختار اين اپليكيشن است. محققان هشــدار دادند صفحه اكسپلور 
اينستاگرام كه پست هايى از حســاب هاى مختلف را نمايش مى دهد، 
ممكن اســت كاربران را به ســمت محتوايى ســوق دهد كه مى تواند 
زيان آور باشد. اين اپليكيشن همچنين فرهنگ پست تنها بهترين عكس ها 

و لحظات را دارد و به عنوان يك محصول اعتيادآور عمل مى كند.
مديران ارشد فيس بوك اين تحقيقات را مشاهده كرده اند و اين تحقيقات 
سال گذشــته به مارك زاكربرگ، مديرعامل اين شــركت ارائه شد. با 
اين حال فيس بوك همچنان براى مديريت اين مشكل كشمكش دارد و 

همچنان اين اپليكيشن را اعتيادآور نگه داشته است.
فيس بوك درحال ســاخت اپليكيشن اينســتاگرام ويژه كودكان پايين 
13ســال اســت. كاربران جوان براى موفقيت اينستاگرام حايز اهميت 
هستند. آمارى كه توسط ژورنال مشاهده شد نشان مى دهد بيش از 40

درصد از كاربران اينستاگرام 22سال يا كمتر سن دارند.

برگزارى پويش "مهرواره آب" در همدان
 مديــر دفتر روابط عمومــى و آموزش همگانى شــركت آب و 
فاضالب همدان از برگزارى مسابقه ساخت فيلم هاى 100ثانيه اى در 

قالب "پويش مهرواره آب" ويژه كودكان و نوجوانان خبر داد.
به گزارش روابط عمومى آبفاى استان همدان، حميد عزيزى متواضع با 
اشاره به اينكه "پويش #مهرواره_آب" با هدف ترويج فرهنگ بهينه 
مصرف آب، به همت دســتگاه هاى اجرايى اســتان برگزار مى شود، 
گفت: اين پويش در 6 بخش عكس، فيلم 100 ثانيه اى، نقاشى، مقاله 

و پژوهش، داستان كوتاه و كليپ هاى كوتاه آموزشى هم اكنون درحال 
برگزارى است.

وى با ارائه توضيحاتى درخصــوص بخش "فيلم 100 ثانيه اى" اين 
پويش، بيان كرد: اين بخش با موضوعات كودكان دوســت دار آب، 
مادران حافــظ آب، آب و صرفه جويى، ترويج فرهنگ بهينه مصرف 
آب شرب در شهرها و روستاها و توجه به موارد مرتبط به فاضالب 

در قالب بازچرخانى آب برگزار مى شود.
عزيزى متواضع زمان ساخت هر اثر را حداكثر 100 ثانيه اعالم كرد و 
گفت: آثار ارسالى در بخش كودك ونوجوان در 2 قسمت حرفه اى و 

موبايلى قابل ارائه خواهد بود كه عالقه مندان در گروه هاى ســنى 4 تا 
18سال مى توانند آثار خود را به دبيرخانه اين جشنواره ارسال كنند.

وى با تأكيد بر اينكه مهلت ارســال آثار تنها تا پانزدهم مهرماه است، 
افزود: عالقه مندان مى توانند براى شــركت در اين پويش آثار خود را 
تا پيش از پايان زمان اعالم شــده از طريق نرم افزارهاى پيام رسان به 
شماره تلفن 09185904424 و همراه با كليدواژه #مهرواره _آب به 

دبيرخانه اين پويش ارسال كنند.
عزيزى متواضع بيان كرد: از برگزيدگان در مراسم اختتاميه كه در نيمه 
نخست آبان ماه برگزار مى شود با اعطاى جوايز نفيس تقدير مى شود.

 صالح آبــاد- مينــا ابراهيمى- 
خبرنــگار همدان پيام: گســترش 
روزافــزون اســتفاده از ســموم 
و كودهــاى شــيميايى در توليد 
محصــوالت كشــاورزى بــراى 
كشــاورزان،  بيشــتر  بهــره ورى 
خطرات جانبى بســيارى به همراه 
داشته و سالمت انسان ها را نشانه 
مى رود كــه در اين راســتا توليد 
كشــاورزى  محصوالت  ارگانيك 
براى امنيت غذايى جامعه شــهرى 

امرى ضرورى است.
بين محصوالت كشــاورزى ميوه 
پرخاصيــت انگور جز در مواردى 
براى آفت زدايى و... بهره كمترى از 
سموم شيميايى داشته كه در برخى 

مناطق و از جمله شهر صالح آباد در روستاهاى 
اطــراف همچــون، بهادربيــگ، حســين آباد 
عاشورى، كموش بالغ، آبرومند و... به صورت 
كامًال ارگانيك و با كيفيتى بسيار مرغوب توليد 
و برداشت مى شود كه انصافاً پس از شهرستان 
مالير، مى توان رتبه دوم را براى شهر صالح آباد 
و روســتاهاى اطراف متصور شد كه اين توليد 
ارگانيك ســبب ارتقاى امنيت غذايى محصول 
شده و همه ساله به صورت متفرقه از جاى جاى 

استان و خارج از استان مشتريان ثابتى را دارد.
از خواص بيشمار انگور ارگانيك و محصوالت 
فراورى شده آن همچون شيره، مويز، كشمش، 
سركه، باســلوق، شــربت و مربا كه بگذريم، 
باغات انگور اوچ تپه و صالح آباد از قديم االيام 
به كيفيت خــوب در منطقه معــروف بوده و 
حدود 80 هكتار از زمين هاى محالت قديمى 
اوچ تپه، غزلچه باغلر، چم باغلر، طاقچه باغلر، 
گهل و... زيركشت انگور قرار دارد و به صورت 
ميانگين ساليانه 300 تن انگور برداشت مى شود 
و نمونه هاى فراوانى از انگور فخرى، كشمش، 
عسگرى،  شــانى،  ياقوتى،  صاحبى،  ميرزايى، 
ريش بابا، ملحى، گزنه اى در باغات سرســبز و 
تاكســتان هاى پربار خودنمايى مى كند و چشم 
انسان را از اين همه زيبايى هاى طبيعت و تنوع 

نعمات به شگفت مى آورد. 
 وجــود دالل و نبود شــرايط عرضه 
مستقيم محصوالت فرآورى شده انگور 

مشكل عمده تاكستان دارهاست. 
غالمرضا پاكيــزه يكى از باغــداران منطقه با 
بيان اينكه شــهر صالح آبــاد در روزگاران دور 
آداب ورسوم و فرهنگ خاصى در زمان چيدن 
باغ انگــور در آن حاكم بود، گفــت: يكى از 
اعتقــادات مردم براى چيدن بــاغ انگور براى 
مراحل پخت شيره اين بود كه فردى كه انگور 
را مى چينــد بايد از مرحله برداشــت انگور تا 
انجام تك تك مراحل طبخ شــيره كامًال پاكيزه 

و تميز باشد كه اين سنت همچنان باقى است.
وى افزود: در گذشــته همه 
مردم دســت به دســت هم 
مى دادند و باغ همسايه ها را 
يكى يكى مى چيدند و شيره 
درســت مى كردند و ضمن 
لذت از كارگروهى، خستگى 

به آنان نيز راه نمى داد.
پاكيــزه گفت: اكثــر باغات 
انگور و تاكســتان هاى شهر 
نســل به نسل رســيده كه 
تعدادى از باغداران همچون 
گذشته رســيدگى و مراقبت 
خوبى از تاكســتان ها دارند 
كه از هر بانه ساليانه 200كيلو 
انگور برداشت مى كنند و اين 

درحالى است كه تعدادى از باغات رها شده كه 
طبيعتاً محصول كمترى برداشت مى شود.

وى با بيان اينكه شــيره انگور نيز در ايام قديم 
در صالح آباد به شكل هاى مختلف طبخ مى شد، 
افزود: شــيره ســاده، گل شــيره، خربزه شيره، 
پوست هندوانه شيره، سيب شيره و كدو شيره 
از جمله شيره هاى محلى اين شهر است كه با 
تنوع پخت و تركيب بــا انواع ميوه ها در واقع 
نوعى مربا بدون استفاده از شكر (كه استفاده از 
شكر ضعف سيستم ايمنى بدن را در پى دارد) 
صبحانه اى مقوى و متنــوع را از اين محصول 

پركاربرد و مقوى فراهم مى آورند.
وى وجود دالل و نبود شــرايط عرضه مستقيم 

محصوالت فــرآورى را از عمده مشــكالت 
تاكســتان دارها عنــوان كرد و گفــت: دالالن 
انگور محصوالت فرآورى شده شهر صالح آباد 
را بــه قيمتــى ناچيز خريــدارى مى كنند و به 
خشــكبارهاى معروف همدان عرضه مى كنند 
كــه با درجه بندى محصول با چند واســطه به 
چند برابر قيمت خريدارى شــده از باغدار به 

مصرف كنندگان عرضه مى شود.
 كاهش بارندگى ها و گرماى زودرس 

توليد انگور را بسيار كاهش داد
بهنام ابراهيمى كه يكى ديگر از تاكستان دارهاى 
شــهر صالح آباد اســت، افزود: همه ســاله از 
محصول باغات يك ســال برداشــت خوبى 
داريم و يك ســال كمتر كــه در اين خصوص 
سال گذشــته به دليل نزوالت مناسب جوى و 
بارش هاى خوب شاهد برداشت خوب انگور 
بوديم، امسال به دليل كاهش بارندگى و گرماى 
زودرس و زياد توليد انگور نســبت به ســال 

گذشته 100درصد كاهش داشت.
صنايع تبديلى،  و  كارخانجات  كارگاه ها،  ايجاد 
بسته بندى و فروشگاه هاى فصلى براى عرضه 
مســتقيم محصوالت و قطع دست دالل الزم 

است. 
حجت ا... حمزه اى، يكى ديگر از تاكستان دارها 
عمده شهر صالح آباد كه حدود يك هكتار باغ 
انگور دارد، گفت: شرايط آب وهوايى همچون 
ســرمازدگى، گرماى زياد و بارش هاى جوى 
تأثير بسزايى در توليد انگور دارد كه همه ساله، 
يك سال محصول بيشترى و يك سال كمترى 
برداشت مى كنيم كه بر همين اساس از هر هزار 
متر ميانگين برداشت ساليانه از 3 تا 6 تن متغير 

است.
وى افزود: به منظــور رفاه حال باغداران، هزار 
و 500 متــر راه از داخــل باغــات مردم براى 
دسترسى راحت با خودرو ايجاد كرديم كه در 
اين خصوص تعدادى از باغداران همكارى الزم 
را نداشــتند كه بتوانيم اين مسير را گسترده تر 
كنيم و ادامه اين راه عالوه 
باغداران،  خود  حمايت  بر 
حمايت مسئوالن بخش و 
شهر را مى طلبد كه مشكل 
تردد بســيارى از باغداران 

رفع گردد.
حمــزه اى بــا تقديــر از 
بخشــدار  خانلر  زحمات 
تهيه  منظور  بــه  صالح آباد 
800 تن بيس به اين مسير 
و نيز سحاب روشن شهردار 
اين شــهر درخصوص در 
اختيار قرار دادن تجهيزات 
موردنياز  ماشــين آالت  و 
خواســتار  بيس ريــزى، 

حمايت بيشتر مسئوالن شد.
وى نبــود كارگاهى بــراى تهيــه آب انگور 
به صورت بهداشــتى براى طبخ شــيره را از 
مهمترين معضــالت باغداران عنــوان كرد و 
از ســرمايه گذاران خواســت با ايجاد كارخانه 
فرآورى محصوالت و يا بسته بندى محصوالت 

دست دالالن را قطع نمايند.
حمــزه اى با بيــان اينكــه انگور نيــز مثل 
محصوالت  بايــد  گندم  چــون  محصوالتى 
كشــاورزى توســط دولت به قيمتى مناسب 
از باغداران خريدارى شود، بيان كرد: دست 
دالالن كوتــاه مى گــردد و همچنيــن وجود 
فروشــگاه هاى فصلى براى عرضه مســتقيم 

و تشــكيل تعاونى نيز از جمله راهكارهايى 
است كه به داد باغداران منطقه مى رسد.

رئيس شوراى اسالمى شــهر صالح آباد گفت: 
تاكستان هاى شهر و روستاهاى اطراف همچون 
بهادربيگ، كموش بالغ، آبرومند، حســين آباد 
عاشــورى از ظرفيت  بســيار خوبى به لحاظ 
مرغوبيت، كيفيت محصول و نيز ارگانيك بودن 
آن به شمار مى رود كه در صورت سرمايه گذارى  
براى كارخانجات و صنايع تبديلى به مركزيت 
شــهر صالح آباد جهت فرآورى و بســته بندى 

محصوالت به قطبــى درآمدزا در 
كنار مالير تبديل مى شود.

از  بهزادمقــدم،  جــالل 
ايجــاد  بــراى  ســرمايه گذاران 
كارخانجــات و صنايــع تبديلى 
جهت رونق اقتصــادى منطقه و 
توجه به ايــن ظرفيت كه مغفول 
مانــده دعــوت كــرد و افزود: 
انگــور منطقه به لحاظ مرغوبيت 
و كيفيت در شــهر همدان زبانزد 
محصوالت  همه ســاله  و  بــوده 
شــهر به خشــكبارهاى معروف 
همدان توســط واسطه ها عرضه 
مى شــود و در خارج از اســتان 
نيز مشــتريان ثابتــى را به خود 
امر  اين  كــه  مى دهد  اختصاص 
توجه بيــش از پيش را به اين ظرفيت نهفته 

مى طلبد.
با ايــن تفاســير و بــا درنظر گرفتــن توليد 
محصول ارگانيك بــا كيفيت باال به نظر ورود 
سرمايه گذاران براى ايجاد كارخانجات و صنايع 
تبديلى انگور، عالوه بر درآمدزايى و اشتغالزايى 
براى مــردم منطقه، مى توانــد مرحمى بر درد 
باغداران و قطع دست دالالن شده تا عالوه بر 
محصوالت  فرآورى  ارزش افزوده  درآمدزايى، 

نيز نصيب خود اهالى منطقه شود.

ساليانه 300 تن انگور ارگانيك از باغات صالح آباد برداشت مى شود

خوشه هاى سبز 
در انتظار صنايع تبديلى 
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خبـرورزشى يادداشت

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

مسابقه دوستانه مينى گلف بانوان
 به مناســبت گراميداشت روز سينما مســابقه دوستانه مينى گلف 

برگزار شد.
اين مسابقه به مناســبت گراميداشت روز سينما با شركت تعدادى از 
هنرمندان و بازيگران در بخش سينما و تئاتر در محل سايت تخصصى 
مينى گلف همدان واقع در مجموعه ورزشــى ســردار شهيدعليرضا 

شمسى پور با رعايت كامل شيوه نامه هاى بهداشتى برگزار شد.
اين برنامه شــامل 2 بخــش بود كه در بخش نخســت آموزش هاى 
مقدماتى به بانوان هنرمند شركت كننده در اين رويداد ارائه شد و آنان 
به مدت يك ساعت در زمين هاى پركتيس به تمرين پرداختند و سپس 
در بخش دوم در فضايى كامًال مهيج و بانشــاط با يكديگر به صورت 

انفرادى رقابت كردند.
در انتهاى اين رقابت دوســتانه نسا بخشــى، فهيمه شهبازى و فاطمه 

جامه بزرگ توانستند عناوين نخست تا سوم را از آن خود كنند.

هيأت  هاى ورزشى استان دانش خود را 
به روز كنند

استان  ورزشــى  هيأت هاى   
همدان دانش ورزشــى خود را 

به روز كنند.
ورزش وجوانــان  مديــركل 
استان در نشســت تخصصى با 
هيأت هاكى اســتان با دســتور 
كار بررســى وضعيت هيأت و 
اقدامــات صورت گرفته، گفت: 
هيأت هاكى استان همدان يكى 

از هيأت هاى فعال استان اســت كه داراى تيم هاى فعال در ليگ هاى 
كشور است.

حميد ســيفى با بيان اينكه حدود يك ســال گذشته در راستاى ايجاد 
زيرساخت هاى الزم براى توسعه اين رشته اقداماتى همچون راه اندازى 
آكادمى اســتعداديابى، احداث زمين ســاحلى هاكى در 2 نقطه استان 
و همچنيــن حمايت هاى مالى صورت گرفته اســت، افــزود: امروز 
آنچه بيش ازپيش موردتوجه اســت فعال  شــدن اين رشته در تمامى 

شهرستان هاى استان است. 
وى با بيان اينكه اماكن در اختيار هيأت هاى اســتان بايد در راســتاى 
ترويج رشته هاى تخصصى در 2 بخش همگانى و قهرمانى فعال باشند، 
گفت: انتظار داريم هيأت هاكى استان با بهره گيرى از زيرساخت ها و 
امكانات در اختيار با توجه  به فراهم شدن مقدمات كار با دانشگاه هاى 
اســتان بيش  از پيش ارتباط و تعامل برقرار كننــد تا بتوانيم در زمينه 

آكادميك فعاليت بيشتر داشته باشيم.
وى با تأكيد بر اينكه فعاالن اين رشته بايد با بهره گيرى از علوم روز اين 
رشته در دنيا تأثيرگذار باشند، افزود: در بحث حمايت از ورزشكاران و 
قهرمانان اين رشته تجهيزات موردنياز با همكارى هيأت تأمين مى شود.

بازآموزى داورى پينگ پنگ در همدان 
 كارگاه آموزشــى و دوره بازآموزى و ســرداورى استان همدان با 

حضور داورانى از شهرستان هاى همدان، بهار و اسدآباد برگزار شد.
كارگاه آموزشــى و دوره بازآموزى و سرداورى استان جهت شركت 
در مسابقات اســتانى با حضور شهرستان هاى همدان، بهار و اسدآباد 
برگزار و جداول دوره اى، تك حذفى، آســيايى و پيشــرفته از سوى 
معصومه يعقوبى تدريس شــد. الزم به يادآورى است در اين كارگاه 
آموزشــى زهره ابوطالبيان رئيس هيأت پينگ پنگ، نادر شــاملو دبير 
هيأت، ياســمن صادقى نايب رئيس بانوان و محمدرضا صنعتى رئيس 
كميته داوران حضور داشــتند. اين دوره با حضور داوران تربيت بدنى 

آموزش وپرورش و هيأت تنيس روى ميز انجام شد.

چهارمين مدال آرين در قهرمانى كشور
 بهنام آرين در مســابقات دوچرخه سوارى قهرمانى كشور پيست 

1400، چهارمين مدال خود را نيز كسب كرد.
تيم دوچرخه ســوارى پيســت اســتان، در روز دوم و سوم مسابقات 
قهرمانى كشــور موفق به كســب يك مدال برنز در رشته 4 كيلومتر 

انفرادى تعقيبى و يك مدال نقره در رشته اسكراچ شد.
در اين مسابقات، بهنام آرين قهرمان ملى پوش استان در روز دوم اين 
مسابقات، موفق به كسب سومين مدال خود از نوع برنز و در روز سوم 
موفق به كسب مدال نقره در اين دوره از مسابقات شد. درمجموع اين 

مسابقات آرين 4 مدال رنگارنگ كسب كرده است.
اين مســابقات در تاريخ 21 تا 23 شهريورماه 1400 به ميزبانى استان 

تهران برگزار شد.

جانمايى 10مسير سنگ نوردى تويسركان
 مســيرهاى جديد صعود در سايت سنگ نوردى زنده ياد ابوالقاسم 

آريافر در آبشار اللو سركان جانمايى شد.
به همت باشــگاه كوهنوردى فاطميون تويســركان و با تالش اساتيد 
هيأت كوهنوردى و صعودهاى ورزشــى و باشــگاه كوهنوردى قزل 
همدان 10مسير جديد در سايت ســنگ نوردى آريافر واقع در آبشار 
سركان جانمايى شــد كه در هفته هاى آينده براى عالقه مندان به اين 

رشته رول كوبى و بازگشايى مى شود.
تعداد مسيرهاى اين سايت از 12 به 22مسير افزايش داده شد.

در سال هاى گذشــته فازهاى يك و 2 سايت سنگ نوردى شهرستان 
تويســركان به همت باشــگاه كوهنوردى فاطميون به نــام زنده ياد 
ابوالقاســم آريافر افتتاح شــد و با تالش گروه سنگ نوردان حرفه اى 

باشگاه شهر قدس در اين 2 مرحله 12مسير گشايش يافت.

ورود به هر كار بزرگ 
دل شير مى خواهد و مرد كهن

مهدى ناصرنژاد »
 امســال صعود تيم فوتبال شــهردارى همدان به ليگ دسته يك 
كشــورمان به عنوان يك اتفاق تازه و شــگرف در تاريخ تيم دارى 
شهردارى به ثبت رسيده و عالقه مندان به ورزش فوتبال در اين ديار 
ورزش دوست را نيز به شوق آورد، اما اين اتفاق خوب مى رود تا در 
تندباد شك و ترديدهاى برخى اعضاى شوراى اسالمى شهر همدان 

نسبت به تيم دارى در عرصه فوتبال حرفه اى دچار تالطم شود.
هفته گذشــته بود كه كم وكيف آماده سازى و يارگيرى تيم شهردارى 
براى حضور در رقابت هاى فصل جديد دســته يك كشور در صحن 
شوراى اسالمى شهر همدان توسط اعضاى شورا به بحث و بررسى 
گذاشــته شد، اما برخى از اعضاى شــورا مخالفت خود با تيم دارى 
شــهردارى در ســطح حرفه اى فوتبال از جمله دســته يك را علنى 
ســاخته اند كه به موضوع روز در صفحات ورزشى مطبوعات استان 

تبديل شده است .
كرباسيان رئيس كميســيون نظارت و بازرسى شوراى اسالمى شهر 
از جملــه افرادى اســت كه مخالفــت خود در اين بــاره را به زبان 
آورده اســت. مخالفت و موافقت اعضاى يك تشــكل رسمى با هر 
موضــوع و امر مهمى كه به سرنوشــت جامعه هــدف خود ارتباط 
دارد، يك موضوع طبيعى و البته كه ضرورى و مفيد خواهد بود، اما 
اشاره كرباســيان به اين نكته كه پرداختن به امور تيم دارى حرفه اى 
بســيار پيچيده و وقت گير خواهد بود و شــهردارى را از تمام امور 
غيرورزشــى بازخواهد داشــت، حرفى تازه و قابل تأمل است و به 

راحتى نمى توان پذيرفت.
پرسش اينجاست كه مگر ســازمان معتبر و محورى و تشكيالتى 
نظير شــهردارى كه از با سابقه ترين ســازمان و تشكيالت رسمى 
در ايران به شــمار مى آيد، تعريف درســت و تبيين شده اى براى 
معاونت ها و حوزه هــاى مختلف اقتصــادى، فرهنگى و عمرانى 

خود ندارد؟! 
اينكه تيم دارى در ورزش فوتبال حرفه اى بســيار هزينه بر و پرخرج 
است حرف درستى است و به طورقطع چنين هزينه و سرمايه گذارى 
براى شــهردارى هاى اســتان همدان كه از لحاظ منابع كسب درآمد 
در مقايسه با بسيارى كالنشهرها و شهرهاى بزرگ، محدوديت هاى 
شديد دارد، حرف درستى اســت و به طورقطع در كالنشهر همدان 
چالش هــاى فراوانى پيش روى مديريت شــهرى وجــود دارد كه 
براى حل وفصل چنين چالش ها بخصوص در مناطق حاشيه نشــين 
و محالت فقير شــهر، ســرمايه و منابع مالى فراوانى الزم است كه 
در حيطه توان مديريت شهرى در همدان نيست و خالصه اينكه در 
كالنشــهرى چون همدان الزم تر و اولى تر از توسعه ورزش فراوان 
اســت، اما چه مى شود كرد كه خيلى مواقع و در انتخاب بين اهم و 

فى االهم، بايد صورت را با سيلى سرخ نگه داشت. 
واقعًا آيا مگر بســيارى از شــهرهاى بزرگ و كوچك كشورمان كه 
عالوه بر چند رشته ورزشــى در فوتبال هم تيم دارى مى كنند، تمام 

كارهاى خود را رها كرده و دنبال فوتبال افتاده اند؟!
مگر يك تيم فوتبال در سطح دسته يك صرف نظر از كم و بيش پول 
و مخارج حاال بگوييم سنگين، چه مشكل و ضرورياتى الزم دارد كه 
ديگر امور شهر و شــهردارى را تعطيل كرده و بخواهيم فقط چراغ 

خانه فوتبال را روشن نگه داريم؟!
در اين خصــوص به نكات زيادى مى توان اشــاره كرد و حرف هاى 
فراوانى هم هســت كه شــايد طرح آن مقال امروزمــان را به درازا 
بكشــاند، اما فقط يك حرف و يك درد كهنه را بايد با كرباسيان در 
ميان گذاشــت، اينكه بزرگترين مانع رشد ورزش بخصوص فوتبال 
در اســتان همدان سواى مشــكل مالى، فقر ديدگاه ورزش حرفه اى 
نزد مســئوالن ماست، همان چيزى كه شما هم از ورود به آن واهمه 

داريد!  
تجربــه گوهرى اســت كه فقط بــا تجربه كردن به دســت مى آيد. 
مســئوالن عزيز شهر و اســتان ما بخصوص شــوراهاى اسالمى و 
شــهردارى ها كه در شــرح وظايف خود توسعه فرهنگ همگانى را 
هم برعهده دارنــد، بايد بدانند كه براى ورود به كارهاى بزرگ بايد 
روى پاى خود بايستند و مسئوليت هاى بزرگ را براى چيره شدن بر 

كارهاى كوچكتر بپذيرند! 
پرداختن شــهردارى ها بــه ورزش محالت الزمه استحكام بخشــى 
به گام هاى توســعه ورزش شهر اســت، اما چنانچه تجربه ورزش 
حرفه اى هم باشد، براى توسعه و هدفمندسازى ورزش محالت هم 

بهتر مى شود برنامه ريزى كرد.

آگهى دعوت از بستانكاران و بدهكاران شركت در حال تصفيه برج طاليى ايمان 
(نوبت دوم)

در پرونده كالســه 9909988110700970 شــعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى 
شهرســتان همدان كه منتهى به صدور دادنامه شــماره 140028390000916508 مورخ 
1400/03/27 گرديده حكم ورشكستگى شركت برج طاليى ايمان به شماره ثبت 3497 
مقيم همدان صادره و طى دادنامه شــماره 140028390001495051 شــعبه دوم دادگاه 
تجديد نظر قطعيت يافته است.لذا در اجراى مواد 462 قانون تجارت و ماده نظامنامه امور 

ورشكستگى آگهى مى شود كه:
1. اخطار به تمامى بســتانكاران شركت ظرف مهلت  هاى زير از تاريخ نشر آخرين اعالن، 
اشخاص حقيقى و حقوقى كه ادعايى يا طلبى نسبت به شركت مذكور دارند اسناد طلب 
خود را با سواد مصدق شــده آن را به انضمام فهرستى كه تمامى مطالبات آنها را تعيين 
مى نمايد به دفتر محترم شــعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان همدان 

تسليم كرده و قبض دريافت دارند.
2. طلبكاران مقيم در مقر دادگاه همدان يك ماه از تاريخ نشر آخرين اعالن 

3. طلبكاران در ساير نقاط ايران دو ماه از تاريخ نشر اعالن 
4. طلبكاران مقيم در خارجه سه ماه از تاريخ نشر آخرين اعالن 

5. اخطار به بدهكاران شــركت ظرف مهلت هاى فوق از تاريخ نشر اعالن خود را معرفى كنند 
و متخلفين از اين اخطاريه به معادل بيســت و پنج درصــد دين به نفع صندوق دولت محكوم 

خواهند شد.
6. اخطار به كسانى كه به هر عنوان اموال شركت در دست آنهاست كه اموال را در ظرف مدت هاى 
مقرر فوق از تاريخ نشر آگهى در اختيار مدير تصفيه بگذارند و گرنه هر حقى كه نسبت به آن مال 

دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهى داشته باشند. (م الف 812)

مديرتصفيه شركت در حال تصفيه برج طاليى ايمان - على هاشمى كريمى 

افتخار ركابزن استان با 4 مدال
 بهنــام آرين2 مدال طال، يك مدال نقــره و يك مدال برنز در 

مسابقات قهرمانى كشور در دوچرخه سوارى كسب كرد.
دوچرخه سوار ملى پوش نهاوندى در مسابقات قهرمانى كشور كه 
در تهران برگزار شد موفق به كسب 2 مدال طال، يك مدال نقره و 

يك مدال برنز شد.
وى كه عضو تيم ملى دوچرخه ســوارى كشــور پس از كسب 2

مدال طال، يك مدال نقره و يك مدال برنز در مســابقات قهرمانى 

كشور اســت، گفت: طاليى شــدنم نتيجه حمايت هاى مديركل 
ورزش وجوانان استان همدان بود.

ركاب زن ملى پوش نهاوندى در مسابقات قهرمانى كشور موفق شد 
2 مدال طال در رشته هاى 4كيلومتر تيمى و پوينت اسپرينت و يك 
مدال نقره در رشته اســكراچ  و يك مدال برنز در ماده 4 كيلومتر 
انفرادى را كسب كند. اين رقابت ها با حضور 15 استان به ميزبانى 
تهران برگزار شد. آرين كه سابقه كسب مدال هاى رنگارنگ ملى و 
بين المللى را دارد در خصوص اين مســابقات گفت: خوشبختانه با 
تمرينات صورت گرفته در شرايط مختلف جاده كه با حمايت هاى 

مديركل ورزش وجوانان اســتان در چند ماه اخير صورت گرفت 
موفق شــدم اين 4 مدال ارزشمند را كسب كنم كه جاى تقدير از 
وى، تاج بخشــيان و نادرى رؤساى هيأت دوچرخه سوارى استان، 

شهرستان همدان، مربيان و... دارد.
وى افزود: خوشــبختانه در چند ماه اخير بــا حمايت هاى حميد 
سيفى در راستاى فراهم  كردن شرايط اسكان در همدان و همچنين 
اســكورت جهت تأمين امنيت تمرينات جاده اى در همدان نتايج 
خوبى حاصل شد كه اميدوارم با حضور در رقابت هاى بين المللى 

بتوانم دين خود به استان همدان را ادا كنم.

 كشتى استان پس از ركود چندساله به دنبال 
حضور در ميادين جهانى است.

رقابت هــاى كشــتى آزاد زير 23ســاله هاى 
قهرمانــى جهان آبان ماه امســال در كشــور 
صربستان برگزار مى شــود و برهمين اساس 
قرار است مسابقات انتخابى اوزان مختلف تيم 
ملى ايران براى حضور در اين پيكارها در هفته 

نخست مهرماه برگزار شود.
با صالحديد كادرفنى تيم ملى 2 كشــتى گير 
همدانى جواز حضور در اين مسابقات انتخابى 
را به دست آورده اند و اكنون اين 2 ورزشكار 
اســتان فرصت طاليى براى رسيدن به ميدان 

بزرگ جهانى را پيدا كرده اند.
رقابت هاى كشتى زير 23سال قهرمانى جهان 
در روزهاى 10 تا 16 آبان ماه به ميزبانى كشور 

صربستان و در شهر بلگراد برگزار مى شود.
كشتى همدان اين روزها دوران موفقيت خود 
را پشت سر مى گذارد و توانسته در ميادين ملى 

و بين المللى به افتخارات ارزنده اى دست يابد.
درخشــش در جام بين المللى تختى، انتخابى 
تيم ملى جوانان و رســيدن به مدال جهانى از 
يكســو و عضويت چند مربى و كشتى گير در 
تيم هاى ملى رده هاى ســنى مختلف از سوى 
ديگر، كشتى همدان را در مسيرى موفق پيش 

انداخته است.
فدراسيون كشــتى 2 كشــتى گير همدانى را 
شايسته حضور در انتخابى تيم ملى زير 23سال 
كشــور دانســت و اكنون اين فرصت مهم در 
اختيار آنهاســت كه بتواننــد صاحب دوبنده 

اصلى تيم ملى شوند.
داريــوش ولــى زاده در 61كيلوگرم و مهدى 
حاجيلوئيــان در 92كيلوگرم بــراى رقابت با 
حريفان خود و تصاحــب دوبنده تيم ملى به 
منظور شركت در مسابقات اميدهاى جهان به 

ميدان مى روند.
وى در مســابقات قهرمانــى جوانان كشــور 

توانست عنوان نايب قهرمانى را پس از پيمان 
نعمتى از مازندران كســب كنــد و اكنون اين 
فرصت را به دســت آورده تا در رده سنى زير 

23سال در انتخابى تيم ملى شركت كند.
حاجيلوئيان نيز پس از درخشــش در انتخابى 
تيم ملى جوانان و رســيدن بــه تركيب اصلى 
توانســت در نخســتين ســال حضورش در 

مسابقات جهانى نيز به مدال برسد.
وى با كســب مدال نقره جوانــان جهان كه 
اوايل ماه جارى به دست آورد؛ اكنون انگيزه اى 
مضاعف براى تصاحب دوبنده تيم ملى زير 23

ساله هاى كشور را دارد.
هر يك از كشــتى گيران همدانــى حاضر در 
رقابت هاى انتخابى تيم ملى زير 23سال كشور 
بايد جدال مثلثى را براى قهرمانى در وزن خود 

برگزار كنند.
ولــى زاده در وزن 61كيلوگــرم بايد با «مجيد 
محمدامين  و  كريمــى  اســماعيل  داســتان، 

خسروى» در انتخابى تيم ملى پيكار كند.
مســابقاتى كه به صــورت تك حذفى برگزار 
مى شود و بايد ديد قرعه كدام حريف را مقابل 

اين كشتى گير همدانى قرار مى دهند.
حاجيلوئيــان نيز بايــد در وزن 92 كيلوگرم 
2مرحلــه به مصاف حريفان خود برود كه كار 

را براى وى دشوار كرده است.
اين كشتى گير عنوان دار همدانى در دور نخست 
بايد با مبين عظيمى و حسين جاللى نژاد مبارزه 
كند كه به صورت دوره اى برگزار مى شــود و 

برنده اين نبرد به دور دوم مى رود.
كشتى گير برتر شانزدهم مهرماه در دور دوم با 
اميرحسين فيروزپور مسابقه داده و فرد برنده 
به عضويت تيم ملى كشتى آزاد اميد درمى آيد.

رئيس هيأت كشتى استان با اشاره به وضعيت 
كشتى گيران همدانى براى حضور در انتخابى 
تيم ملى زير 23ساله هاى كشور به ايرنا، گفت: 
هر 2 كشــتى گير خوشــبختانه شرايط خوبى 
دارنــد و اكنــون تمرينات منظمــى را انجام 

مى دهند.
كشــتى  نمايندگان  افزود:  يــارى  حميدرضا 
همدان در مســابقات انتخابى تيم ملى جوانان 
جزو بهترين ها بودنــد به ويژه حاجيلوئيان كه 
توانست با حضور در مسابقات جهانى روسيه 

به مدال نقره برسد.
وى بيــان كــرد: ايــن فرصت مهــم براى 2
كشتى گير استان فراهم شده تا با درخشش در 
انتخابى تيم ملى بتوانند در مسابقات اميدهاى 

جهان شركت كنند.
يارى با تأكيد بــر اينكه حمايت همه جانبه از 
قهرمانان كشتى استان را داريم، گفت: نظارت 
الزم بــر تمرين آماده ســازى آنهــا نيز انجام 

مى شود.
وى بيــان كرد: بــه هرحال كشــتى گيرى كه 
بخواهــد در رده هــاى ملــى در مســابقات 
بين المللى حضور يابد بايــد ابتدا در انتخابى 

تيم ملى بتوانند به قهرمانى برسند.

 كمپين ايران تندرست درحالى همزمان 
با سراســر كشــور در همدان آغاز شد كه 
هدف از اجراى اين طرح تقويت سالمت 

مردم در اوج پيك پنجم كروناست.
اجراى ايــن كمپين در راســتاى افزايش 
اثربخشــى و اهميــت توجه به ســالمت 
عمومى مردم در سطح استان همدان كليد 
خورده و انتظار فدراسيون همگانى از اين 
كمپيــن افزايش آگاهى و حســاس كردن 
مردم نسبت به عواقب كم تحركى و فوايد 
ورزش تعريف شده و دستاورد آن نيز در 
قالب نياز به تغيير رفتار و برنامه ريزى براى 

فعاليت بدنى و ورزش است.
در اين كمپين كه تا پايان شــهريورماه و به 
مدت 10روز برگزار مى شــود، هيأت هاى 
استانى، انجمن، كميته و گروه هاى كشورى 
مستقل از هم براى آگاهى بخشى به رقابت 

مى پردازند.
مجازى  فعاليت هــاى  كمپين،  ايــن  براى 
عكس روز، پادكست، ويدئوكليپ، پوستر، 

بروشور، اينفوگرافى، موشن گرافى، معرفى 
سفير، اليو اينستاگرامى، حضور در برنامه 
راديويى و برنامه تلويزيونى تعريف شــده 
كه با توجــه به شــعار روز بايد محتواى 

فعاليت روز آماده شود.
فعاليت هاى كمپين در بســتر اينســتاگرام 
وابســته به هيأت هــاى ورزش همگانى، 
انجمن، كميتــه يا گروه خواهد بود. برنامه 
راديويى و تلويزيونى نيز در سطح استانى 
و ملــى قابل قبول اســت و بــراى ارتباط 
متقابل ســتاد اجرايى و هيأت ها، انجمن، 
كميته و گروه ها بايد نماينده مسئول كمپين 
از طرف آنها معرفى شــود تــا با ناظرين 
معرفى شده فدراســيون براى گزارش كار 

در ارتباط باشند.
همگانى  ورزش هــاى  هيأت  سرپرســت 
همــدان در اين بــاره گفــت: فعاليت هاى 
كمپين بــا محوريت برنامه هــاى 10روزه 
تدوين شــده و براساس مشاركت مردم و 
فعاليت هاى تبليغى و اطالع رسانى از سوى 

فدراسيون امتيازدهى مى شود.
مريم روحى افزود: كمپين ايران تندرست 
در هر روز براساس و مبناى شعار طراحى 
شــده، برگــزار مى شــود. كمپيــن ايران 
تندرســت تا پايان شهريورماه جارى ادامه 
خواهد داشــت و هر روز ايــن برنامه با 

شعارخاص برگزار مى شود.
وى بيــان كرد: ورزش در كرونا، ورزش 
و كــودكان، ورزش و زنــان، ورزش و 
ســالمندان، ورزش و بيمارى ها، ورزش 
و مشــاغل، ورزش و تغذيــه، ورزش و 
و  معلــوالن  و  ورزش  روان،  ســالمت 
همه جــا با ورزش گاه شــمار اين كمپين 

است.
روحى با بيان اينكه پس از اجرايى شــدن 
اين كمپين، ليگ تندرســتى آغاز مى شود، 
افزود: راه اندازى ليگ تندرســتى كشــور 
زمينه ساز فعاليت جسمانى و ايجاد انگيزه 
پرداختن به ورزش بين عموم مردم اســت 
و ايــن رويــداد با هدف آگاهى بخشــى، 

پيشــگيرى از كم تحركى و افزايش فعاليت 
جســمانى آحاد مردم جامعه طراحى شده 
و جزو سياســت هاى اصلى فدراسيون در 

دوره جديد مديريتى است.
وى بيــان كــرد: گرفتن عكــس موبايلى 
متناســب با شــعار روز در اينســتاگرام، 
ســخنرانى هاى كوتاه حداقل يك دقيقه اى 
درباره شعار روز در قالب فايل صوتى در 
اينستاگرام، تهيه محتواى مناسب شعار روز 
در قالــب ويدئوى حداقــل يك دقيقه اى، 
طراحى پوســتر متناســب با شــعار روز، 
انتشار كتابچه مجازى چندصفحه اى، تلفيق 
اطالعــات و عناصر جذاب گرافيكى، تهيه 
ويدئوهاى موشن گرافى، معرفى سفيرى كه 
پيام كمپين را به جامعه موردنظر برســاند 
بــه همــراه اليواينســتاگرامى به صورت 
زنده درباره شــعار روز، حضور در برنامه 
راديويى و تلويزيونى بايد در اين كمپين از 
ســوى هيأت ورزش هاى همگانى اجرايى 

شود.

در تاريــخ 16 مــرداد 1400 نــوزاد پســر يــك ماهــه پيچيــده شــده در پتــوى چهارخانــه 
آبــى - كــرم در مقابــل اداره بهزيســتى شهرســتان همــدان رهــا شــده اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــى بهزيســتى اســتان وســايل همــراه شــامل ســاك مشــكى 
ــه  ــد.با توج ــى باش ــك م ــان و نم ــدارى ن ــير و مق ــه ش ــك، شيش ــوى شيرخش محت
بــه  اينكــه چنيــن نوزادانــى در محيــط خانوادگــى عــادى مــى تواننــد نهايــت رشــد و 

پيشــرفت حتــى بيشــتر از كــودكان معمولــى را بدســت آورنــد،از والديــن نامبــرده درخواســت دارد جهــت برخــوردارى از حمايــت هــاى ويــژه 
مالــى- مشــاوره اى  بهزيســتى بــه نشــانى: همدان-ميــدان بعثــت- خ شــهيد قهرمانى-شــيرخوارگاه عتــرت مراجعــه و يــا جهــت اخــذ هرگونــه 
ــى اداره  ــط عموم ــا  09208171295 رواب ــرت ي ــيرخوارگاه عت ــد 081 ش ــا 38227086  ك ــماره هاى 38243611 و ي ــا ش ــورت ب ــات و مش اطالع

ــد.  بهزيســتى شهرســتان همــدان تمــاس بگيرن
(م الف 788) 

 اطالعيـــه
 نـوزاد رهـا شده

روابط عمومى اداره كل بهزيستى استان همدان     

كشتى استان به دنبال حضور 
در ميادين جهانى

آغاز پويش كمپين ايران تندرست در همدان
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توليد كيسه هاى نگهدارنده موادغذايى 
با پايه گياهى

 كيســه هاى بســته بندى بــراى افزايش مانــدگارى محصوالت 
كشاورزى از دستاوردهاى يكى از شركت هاى دانش بنيان مستقر در 
پارك علم وفناورى سازمان پژوهش هاى علمى و صنعتى ايران است 
كه از ضايعات موادغذايى و نشاسته توليد شده است.به گزارش ايسنا، 
يكى از شركت هاى دانش بنيان مستقر در پارك علم وفناورى سازمان 
پژوهش هاى علمى و صنعتى ايران از نشاسته و ضايعات موادغذايى 
مانند ضايعات پودر قهوه، محصــوالت بيوپليمر توليد كرد كه براى 
توليد كيســه هاى پايه نشاســته (گياهى) و محصوالت بايوپليمرى 
كاربرد دارد. اين شركت در زمينه  طراحى و توليد نانوكامپوزيت هاى 

پليمرى فعال (active/functional)  نيز درحال فعاليت است. 

گامى مهم در جهت دسترسى جهانى به 
اينترنت پر سرعت

روز  آريان اســپيس   شــركت   (Soyuz) ســايوز  موشــك   
گذشــته 34ماهــواره ديگر شــركت وان وب را از پايــگاه فضايى 
بايكونور(Baikonur)  در قزاقســتان به فضا برد. به گزارش ايسنا، 
مجموعــه ماهواره هــاى اينترنتى شــركت وان وب همچنان درحال 
گسترش است و به تازگى 34 ماهواره ديگر نيز از اين شركت به فضا 
ارسال شــده است. اين ماهواره ها 14سپتامبر ساعت 2:07 بعدازظهر 
به وقت منطقه زمانى شرقى (22:37 به وقت تهران) از پايگاه فضايى 
بايكونور به فضا پرتاب شــدند. پس از پرتــاب تعداد ماهواره هاى 
وان وب در مدار زمين به 322 عدد رســيده، اما وان وب تصميم دارد 

مجموعه اى از 648ماهواره اينترنتى در مدار زمين ايجاد كند.

سفر رؤيايى 4 فرد به مدار زمين
 شركت اسپيس ايكس قرار است مأموريت Inspiration۴ را 

انجام دهد و طى آن 4 شهروند غيرنظامى را به مدار زمين بفرستد.
به گزارش ايســنا، 4 خدمه مأموريت Inspiration۴ از مجموعه 
پرتــاب 39 پايــگاه فضايى كندى ناســا در فلوريدا بــه مدار زمين 
مى روند. اســپيس ايكس قصد دارد تا كپســول فضايى دراگون را بر 
روى موشــك فالكــون 9 را از پايگاه فضايى كنــدى در فلوريدا به 
فضا بفرســتد. كپســول دراگون تنها 3 روز در فضا مى ماند و هر 90 
دقيقه يك دور در مدار مى چرخد. اين كپســول با ســرعت 17هزار 
مايل بر ساعت (27هزار كيلومتر بر ساعت) حركت مى كند. برخالف 
سفرهاى فضايى جف بزوس و ريچارد برانسون، فضاپيماى شركت 

اسپيس ايكس به مدار زمين مى رود.

طراحى حسگرى براى اندازه گيرى
 ابعاد نانوذرات

 گروهى از محققان دانشــگاه تهران و دانشــگاه استنفورد اياالت 
متحده آمريكا، در پژوهشــى مشــترك موفق به طراحى حســگرى 

شده اند كه مى تواند ابعاد ذرات نانومترى را تعيين كند.
ــورت  ــن ص ــه اي ــگر ب ــن حس ــد كار اي ــنا، رون ــزارش ايس ــه گ ب
اســت كــه ابتــدا ذرات نانومتــرى بــر روى ســطح حســاس حســگر 
ــا برجســتگى هاى  ــس طــال ب ــازك از جن ــيار ن ــه اى بس ــه از الي ك
ــه  ــفيد ب ــور س ــه و ن ــرار گرفت ــت، ق ــده اس ــكيل ش ــاوب تش متن

ــود. ــده مى ش ــطح تابان س
 مشــخصات نــور بازتــاب شــده از ايــن ســطح توســط دســتگاهى 

ــل مى شــود. ــورى ثبــت و تحلي ــام طيف ســنج ن ــه ن ب

كليه مصنوعى جايگزينى
 براى دياليز و پيوند عضو

 بيماران مبتال به نارسايى كليوى بايد به طور منظم دياليز انجام دهند 
كه يك درمان تهاجمى و خطرناك اســت، اما اكنون محققان دانشگاه 
كاليفرنيا سانفرانسيسكو با موفقيت نمونه اوليه يك كليه مصنوعى زيستى 
را توليد كردند كه مى توان آن را بدون نياز به دارو در بدن فرد بيمار قرار 
داد. بــه گزارش نيواطلس، تمامى عملكردهاى حياتى مختلفى در بدن 
انجام مى دهد كه مهمترين آن  تصفيه كردن خون از ســموم و موادزائد 
است و همچنين فشارخون، غلظت الكتروليت ها و ساير مايعات بدن را 
تنظيم مى كند، بنابراين زمانى كه اين عضو بدن از كار مى افتد جايگزين 
كردن اين فرايندها كار دشــوارى است. بيماران به طور معمول دياليز را 

آغاز مى كنند، اما اين درمان زمان بر بوده و راحت نيز نيست. 

پرديس سينمايى اميد اسدآباد 
قبل از پايان سال اجرايى 

مى شود
 12نفر از پيشكسوتان سينماى استان همدان در 
زمينه فيلمسازى و بازيگرى به مناسبت گراميداشت 

روز سينما تجليل شدند.
روز گذشــته در آيينى به همت انجمن ســينماى 
جوانان اســتان همدان، 12نفر از پيشكســوتان و 
موى ســفيدكرده هاى اين حوزه گرد هم آمده و از 
زحمات آنان در راستاى پيشرفت و تعالى هنر هفتم 

در ديار هگمتانه قدردانى شد.
مديركل فرهنگ وارشاداسالمى استان همدان با بيان 
اينكه عمليات اجرايى پرديس سينمايى اميد اسدآباد 
تا قبل از پايان سال با همكارى شوراى شهر اسدآباد 
اجرا مى شود، گفت: ارشاد به اين سينما يك ميليارد 
و 200 ميليــون تومان كمك مى كند و 2ميليارد هم 
تسهيالت دريافت خواهد كرد تا هرچه زودتر اين 
پروژه به پايان برســد. به گزارش ايسنا، احمدرضا 
احســانى بيان كرد: ســينماهاى همدان، بهمن سبز 
ماليــر  و نهاوند درحال بهره بردارى و بازســازى 
هســتند كه در آينده  300 صندلى به ســينماهاى 
استان اضافه مى شــود و با تجهيزات كامل به مردم 

خدمات ارائه مى دهيم .
وى با اشــاره به اينكه امروز خوشبختانه با پيگيرى 
معاونــت هنــرى و همكارى اســتان افتتاح "خانه 
مســتند" را همزمان با اين مراسم خواهيم داشت، 
افزود: انتظار داريم در مدت كمى با كمك هنرمندان 
به ويژه جوانان اين خانه مســتند را توسعه و رشد 

بدهيم .
احســانى اشــاره اى به ارزش حوزه فرهنگ و هنر 
كرد و گفت: اهميت فرهنگ و هنر بركسى پوشيده 
نيست و تأثيرگذارى زيادى بر فرهنگ جامعه دارد 
چراكه اين تأثيرات موجب تغيير در رفتارها، از بين 
بردن معضالت، اصالح رفتارها و شــيوه درســت 
زندگى مى شــود . وى بيان كــرد: هرجامعه اى كه 
بخواهد راه پيشرفت، توسعه و سعادت را در پيش 
بگيرد بايد فكر و انديشــه خود را مشــخص كند 
چراكه در رفتار بســيار تأثيرگذار است و ما بايد در 
حوزه فرهنگى جريان ســازى كنيم تا اين تغييرات 
و اهميت خودشان را نشــان دهد. احسانى با بيان 
اينكه نبايد ديد ما به ســينما تك بُعدى باشد، گفت: 
نگاه ما به حوزه ســينما در همــدان بايد همه جانبه 
و قابل توجه قرار گرفته شــود تــا بتوانيم اين كم و 
كاستى ها را در سينما جبران كنيم و پيشرفت سينما 
را به مردم جامعه نشان دهيم كه چقدر با اهميت و 

ارزشمند است .
مديركل فرهنگ وارشــاد اســتان همدان بيان كرد: 
هرچقدر بتوانيم ســينما را از بخش رســمى جدا 
كنيــم و به بخش مردمى نزديك تــر كنيم اين نگاه 
تك بُعدى از بين مى رود و يك نگاه همه جانبه شكل 
مى گيرد كه اين يك نگاه منطقى و عقاليى مى شود.

پيش فروش بليت قطارهاى مسافرى 
براى مهرماه آغاز شد

 پيش فــروش بليت قطارهاى مســافرى براى مهرماه امســال از 22
شهريورماه آغاز شده است.

براساس اعالم شركت هاى حمل ونقل ريلى، پيش فروش بليت قطارهاى 
مسافرى براى مهرماه امسال از 22 شهريورماه آغاز شده است.

براساس اين گزارش، مسافران مى توانند براى بازه زمانى يكم تا 30 مهرماه 
1400 بليت قطار رزرو كنند. اين امكان همزمان در وب سايت هاى فروش 
اينترنتــى بليت قطار و دفاتر معتبر فروش بليت (آژانس هاى مســافرتى) 
فراهم شده است. در فروش يكپارچه بليت قطار، هرگونه موجودى بليتى 
كه در همه نمايندگى هاى فروش در سراسر كشور وجود داشته باشد، در 

سيستم اينترنتى فروش نيز قابل مشاهده است.
در حال حاضر قيمت بليت قطارهاى مسافرى تهران-مشهد به شرح زير 

است:
■ قطارهاى 3 ستاره 6 تخته 158هزار و 900 تا 177 هزار و 700 تومان

■ قطارهاى 3 ستاره 4 تخته 206 هزار و 950 تومان
■ قطارهاى 4 ستاره 4 تخته 219 هزار و 900 تومان

■ قطارهاى 4 ســتاره سالنى(پرديس) با تردد 8 ساعته تا مشهد 199هزار 
و 150تومان

■ قطارهاى 4 ســتاره اتوبوسى با تردد 12ساعته تا مشهد 125هزار و 700
تومان

■ قطارهاى 4 ستاره 4 تخته 254 هزار تومان
■ قطارهاى 4 ستاره 4 تخته 277هزار و 750 تومان
■ قطارهاى 4 ستاره 4 تخته 360 هزار و 370 تومان

■ قطارهاى 5 ستاره 4 تخته(بسته به نوع قطار) شامل قيمت هاى: 410 هزار 
و 250 تومان، 509 هزار و 350 تومان، 622هزار تومان، 754 هزار و 150

تا 755 هزار و 800 تومان و 755 هزار و800 تومان

ارتقاى دانش صنعت گردشگرى، با عضويت 
ايران در كميته آموزش سازمان جهانى

 معاون گردشگرى وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى، 
از تحقق دستاوردهايى از جمله تمديد عضويت جمهورى اسالمى ايران 
در شوراى اجرايى سازمان جهانى گردشگرى، انتخاب كشورمان به عنوان 
نايب  رئيس كميسيون جنوب آسيا و همچنين تصويب عضويت وزارت 

گردشگرى در كميته آموزش UNWTO خبر داد.
به گــزارش روابط عمومى معاونت گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى، معاون گردشــگرى در تشريح دستاوردهاى 
حضور مجازى در پنجاه وهشتمين نشست «كميسيون جنوب آسيا» و نيز 
كميسيون مشترك مناطق شرق آسيا، اقيانوسيه و جنوب آسيا كه به صورت 
وبينارى برگزار شــد؛ گفت: با توجه به در پيش بودن بيســت وچهارمين 
مجمع عمومى ســازمان جهانى گردشگرى (UNWTO) كه در آذرماه 
سالجارى به صورت دوساالنه در كشور مراكش برگزار مى شود؛ برپايى و 
حضور در نشست هاى مقدماتى مهمترين و تخصصى ترين نهاد بين المللى 
صنعت گردشــگرى در دستور كار كشورهاى عضو قرارگرفته است؛ كه 
برپايى نشســت هاى منطقه اى شرق و جنوب آسيا از جمله اين موارد به 

شمار مى آيد.
ولــى تيمورى با بيان اينكه طبق روال جارى در نشســت هاى منطقه اى، 
موضوعات، تصميمات و پيشــنهادات موردنظــر جمع بندى و تصويب 
شده و براى تصويب نهايى به مجمع عمومى سازمان جهانى گردشگرى 
ارسال مى شوند؛ افزود: امروز نشســت هاى منطقه اى به صورت مجزا و 
مشترك در 2 گروه منطقه شرق آسيا و اقيانوسيه و نيز منطقه جنوب آسيا 
برگزار شد و مطابق با دستور كار موردنظر شامل تعيين آرايش كشورها در 
ساختارهاى داخلى كميسيون، تعيين نمايندگى كميسيون در ساختارهاى 
باالدستى سازمان جهانى گردشگرى و مسائلى از اين دست، دستاورد مهم 
تمديد عضويت جمهورى اسالمى ايران در شوراى اجرايى سازمان جهانى 
گردشگرى براى 2سال آينده و نيز انتخاب كشورمان به عنوان نايب رييس 

كميسيون جنوب آسيا به ثمر نشست.
وى بيان كرد: شوراى اجرايى سازمان جهانى گردشگرى با 34 كشور عضو، 
باالترين بخش و ركن تصميم گيرى و سياستگذارى ذيل مجمع عمومى 
سازمان جهانى گردشگرى به شمار مى آيد و همه تصميم گيرى هاى مربوط 
به كميته ها و كميسيون هاى فنى و منطقه اى بايد در اين شورا به تأييد رسيده 
و ســپس در اختيار مجمع عمومى قرار گيــرد. از اين رو تمديد عضويت 
جمهورى اســالمى ايران در شــوراى اجرايى مذكور در سال هاى 2025

الى 2022 از اهميت بسيار زيادى برخوردار است به ويژه آنكه تاكنون در 
اقدامى بى سابقه موفق شده ايم براى نخستين بار در طول 4 سال گذشته 3
دوره متوالى امتياز عضويت مذكور را از آن جمهورى اسالمى ايران كنيم.

تيمــورى گفت: همچنين با توجه به واقع شــدن كشــورمان در منطقه 
جنوب آسيا، انتخاب جمهورى اسالمى ايران به عنوان نايب رئيس كميسيون 
دســتاورد شايسته اى براى كشــورمان در راســتاى معرفى ظرفيت هاى 

گردشگرى و نيز افزايش تعامل با كشورهاى هدف به شمار مى آيد.
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 ساختمان پيام
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www.HamedanPayam.comاوقـات شرعي ■
اذان صبح               05:36   
خورشيد         07:00                   طلوع 
اذان ظهر                      13:11
غروب خورشيد              19:23
اذان مغرب                   19:41 
نيمه شب شرعي           00:29

باباطاهر

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
خوشا آنانكه تن از جان ندانند                                      تن و جانى به جز جانان ندانند
بدردش خو گرند ساالن و ماهان                                      بدرد خويشتن درمان ندانند
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■ حديث:
امام على(ع):

عافيت ده جزء است. نُه جزء آن در دم فرو بستن است مگر از ياد خدا و يك جزء در ترك 
همنشينى با نابخردان..   

تحف العقول : 89

پيش  ثبت نام اربعين متوقف شد
مقررات فروش 
بليت به مسافران 
اربعيــن
 كميتــه اعزام ســتادمركزى اربعيــن از توقف 

پيش ثبت نام اربعين خبر داد.
به گزارش ايســنا، در اطالعيــه اى كه اين كميته در 
سامانه پيش ثبت نام اربعين(سماح) منتشر كرده، آمده 
است: «نظر به استقبال چشمگير زائران و با توجه به 
ظرفيت تخصيص يافتــه، ثبت نام از متقاضيان جديد 
بــه منظور انجام مراحل ثبت نام قطعى افرادى كه در 
مرحله نخســت پيش ثبت نام شركت كرده و توسط 
وزارت بهداشت ودرمان تزريق 2 ُدز واكسن كروناى 

آنها موردتأييد قرار گرفته است، متوقف مى شود.»
عراق تاكنون با حضور 60 هزار زائر ايرانى در مراسم 

اربعين موافقت كرده است. شرط سفر اين تعداد زائر 
اســتفاده از مسير هوايى، همراه داشتن گواهى منفى 
تست كرونا (PCR) در محدوده 72ساعت پيش از 
پرواز، تزريق 2 دز واكســن كرونا و نداشتن بيمارى 

زمينه اى اعالم شده است.
سازمان حج و زيارت كه مسئوليت ثبت نام و اعزام 
زائران به اربعيــن را برعهده دارد از روز دوشــنبه 
22شــهريورماه ثبت نام از زائــران را آغاز كرد. در 
ســاعات اوليه نيز بيش از 50 هــزار نفر، نزديك به 
ســهميه مورد توافق ايران و عراق، در اين ســامانه 
پيش ثبت نــام كردند، با اين حــال روند پيش ثبت نام 
تا ساعت 21،(23 شــهريورماه) ادامه داشت. رئيس 
ســازمان حج وزيارت نيز گفته بود اين پيش ثبت نام 
مقدماتى اســت و به منزله قطعى بــودن اعزام افراد 

ثبت نام كننده نيست.
كميتــه اعــزام ســتادمركزى اربعيــن همچنين از 
متقاضيانى كه فرايند پيش ثبت نــام را انجام داده اند 
خواســته بود «با توجه به محدوديت زمانى تا آغاز 

ســفر اربعين، چهارشنبه 24شهريورماه با مراجعه به 
قسمت «پيگيرى وضعيت ويرايش» در سامانه سماح 
نسبت به تكميل ثبت نام، پرداخت هزينه هاى مربوطه 
و تحويل گذرنامه به دفتر زيارتى منتخب اقدام كنند. 
بديهى اســت تكميل نكردن فرايند ثبت نام به منزله 
انصراف تلقى شــده و اولويت ثبت نام آنها به ساير 

افراد تعلق مى گيرد.»
اين سامانه درحالى تا ساعت 13روز چهارشنبه براى 
تكميل فرايند ثبت نام به متقاضيان فرصت داده كه از 
شب گذشته با توقف پيش ثبت نام مكرر از دسترس 

خارج شده است.
 مقررات فروش بليت به مسافران اربعين

به  كه  بخشــنامه اى  در  مســافرتى  آژانس هــاى 
تازگى از ســازمان هواپيمايــى دريافت كرده اند 
ملزم شــده اند بليت پرواز عــراق در بازه زمانى 
28شــهريورماه تا 10مهرماه را فقط به مسافرانى 
بفروشــند كه براى اربعين در ســامانه «سماح» 

باشند. كرده  ثبت نام 

در اين بخشنامه تأكيد شــده كه با توجه به مصوبه 
ستاد اربعين درخصوص ضرورت ثبت نام متقاضيان 
ســفر به عتبات عاليات در سامانه سماح، از هرگونه 
فروش بليت، خارج از فهرســت اعالم  شده در اين 
سامانه كه متعاقباً در اختيار شركت هاى مسافرتى و 

هواپيمايى قرارمى گيرد، خوددارى كنند.
اين بخشــنامه همچنين يادآور شده كه بازه زمانى 
28شهريورماه تا 10مهرماه براى سفر اربعين تعيين 
شده اســت، همچنين تأكيد شده كه تصميم درباره 
ثبت نام متقاضيــان و نحوه پيگيــرى امور اربعين 
توسط ســتادملى اربعين گرفته شده و برنامه ريزى 
پروازها و شــرايط ســفر اربعين متعاقب آن اعالم 

مى شود.
ســقف قيمت بليت پروازهاى عراق در مناســبت 
اربعين از ســوى سازمان هواپيمايى 5 ميليون تومان 
تعيين شده، اما با توجه به رعايت نشدن نرخ اعالم 
 شده و پراكندگى قيمت ها كه از 10ميليون تومان نيز 
فراتر رفته است، رئيس كميســيون عمران مجلس 

تأكيد كــرده كه اگر نرخ مصوب بــراى پروازهاى 
عراق رعايت نشود با شركت هاى هواپيمايى برخورد 

مى شود.
پيش ثبت نام اربعين از روز دوشــنبه 22شهريورماه 
آغاز شــده و دولت عــراق تا اين لحظه با ســفر 
60هزار زائر ايرانى براى شــركت در مراسم اربعين 
موافقت كرده اســت. طبق مقررات 2 كشــور، تنها 
زائرانى امكان حضور در اربعين را دارند كه بيمارى 
زمينه اى نداشته باشــند، 2 دز واكسن كرونا را زده 
و كارت واكسن معتبر داشــته باشند، رواديد معتبر 
دريافت كننــد، رواديد عــراق در اربعين هزينه اى 
ندارد و رايگان اســت. عراق در حال حاضر فقط با 
ســفر هوايى زائران موافقت كرده و تأكيد داشته كه 
72ســاعت پيش از پرواز تست منفى PCR همراه 

مسافر باشد.
عراق ســال گذشته مراســم پياده روى اربعين را به 
شكل محدود و بدون حضور زائران خارجى برگزار 

كرد.

 نهاوند-معصومه كمالوند-خبرنگار همدان پيام: 
اگرچه كرونا و مرگ هاى بى امان اين ويروس سياه، 
سفر و گردشگرى را در ذهن مردمان خوش نشين 
و هميشه در سفرمان كمرنگ كرد، اما پناه بردن به 
دامان طبيعت و آرميدن در دشت هاى سرسبز نهاوند 
آن هم ســراب هاى بكر آن در بهار و تابستان هاى 
سرســبز  و فراخ كنار جويبارهــا و رودخانه هاى 

هميشه جارى، سنتى فراموش ناشدنى است.
پــس از ثبــت ســراب فارســبان در فهرســت 
ميراث طبيعى ملى نوبت به ثبت سراب زيبا و دشت 
پر از شور زندگى و آزادگى با آن درختان كهنسال 
و ســايه برافراخته بر زمين هاى آباد و رودهاى پر 
آب كنگاور كهنه واقع در بخش خزل شهرســتان 

نهاوند رسيد.
محسن جانجان رئيس ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى نهاوند گفت: اثر طبيعى  سراب و 
چنار كهنســال كنگاور كهنه با قدمت كواترنرى در 
شهرستان نهاوند بخش خزل، روستاى كنگاور كهنه 
به شــماره 688 در فهرست ميراث طبيعى ملى ثبت 

شد.
سراب كنگاور كهنه نهاوند تقريبًا در 45 كيلومترى 
غرب نهاوند و در نزديكى روســتاى كنگاور كهنه 
و در داخل يكى از دره هــاى كوه گرو قرار گرفته  

است.
 دبى متوســط اين ســراب حدود 0/5

مترمكعب در ثانيه برآورد شده  است.
درختان اين ســراب از نوع چنار و بيد است و يك 
درخت تنومند و كهنسال چنار كه عمر آن به بيش 
از 400 ســال مى رسد در ابتداى سراب خودنمايى 

مى كند.
ســراب كنگاور كهنه مكان تفريحى بسيار زيبايى 
اســت كه خانواده هاى زيادى همواره براى گذران 

اوقات فراغت به اين مكان مى روند.
ســراب كنگاور كهنه نهاوند از جمله 11سراب پر 

استقبال و گردشگرپذير شهرستان نهاوند است.
چنارهاى كهنســالى كه در ابتداى مســير ورودى 
ســراب كنگاور كهنــه روييده اند، خود به مشــابه 
ميزبانانى مهربان و هميشــه آمــاده براى پذيرش 
ميهمان و به جاى آوردن رسم ميزبانى با گسترانيدن 

سايه هاى قد كشيده هستند.
 غالب درختان پيرامون ســراب، از گونه هاى چنار 
و بيد است و يكى از اين درختان كهنسال، بدنه اى 
تنومند و عمــرى افزون بر 400 ســال دارد كه با 
توجه به ارزش طبيعى، چنارهاى روستاى كنگاور 
پيش از اين در تاريخ 17 دى ماه 1398 در فهرست 

ميراث طبيعى كشور به ثبت رسيده بود.
همدان يكى از نخســتين مراكز سكونتى و تمدنى 
با تنوع فرهنگى و جغرافيايى به شــمار مى آيد. اين 
تنوع فرهنگى موجب خلق آثار بى نظيرى در طول 
تاريخ اســتان شده است، اما همدان نيز مانند ديگر 
مناطق همواره با تهديدات و بالياى طبيعى فراوانى 
از جملــه زمين لرزه، طوفان، حمالت مهاجمان و... 
روبه رو بوده و آثار ارزشــمندى مانند داشــته هاى 
طبيعى، بناها، بافت هــا و آثار ملى در طول اعصار 
موردتهديد اين عوامل و پيامدهاى ناشــى از آنها 
قرار گرفته اند. از طرف ديگر بســيارى از اين آثار 
به دليل ناآگاهى مردم آســيب ديده انــد، بنابراين 
بــراى برون رفت از چنين وضعيتــى بايد به عموم 
مــردم آگاهى الزم داده شــود و همــه افراد براى 
صيانت از اين آثار ارزشــمند تالش كنند، البته در 
دوره هاى مختلف تاريخى بر پايه شــناخت، تجربه 
و قابليت هاى فناورى، مهندسان روش هاى مختلفى 
را براى جلوگيرى از مخاطرات طبيعى موردتوجه 
و اســتفاده قــرار داده اند، اما مــردم در حفظ آثار 
ملى مى توانند نقش بى بديلى داشــته باشــند، زيرا 
حفاظــت از اين آثار موجب حفظ هويت فرهنگى 
گذشــتگان و عاملى براى تحكيم وحدت و غرور 
ملى و مذهبى مى شــود، همچنين پشتوانه اى بزرگ 
در معرفى هويت ملــى خواهد بود، از اين رو الزم 
اســت امر حفاظت از آثارملى را به عنوان تضمينى 

براى تداوم حيات فرهنگ و تمدن موردتوجه قرار 
داد.  بدين ترتيب بــه منظور صيانت از اين آثار در 
12 آبان ماه 1309 خورشيدى قانون حفظ آثارملى 

به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد.
 داليل اهميت حفظ آثار ملى

حفظ آثارملى از اين نظر داراى اهميت است و براى 
يــك ملت مهم و باارزش تلقى مى شــود كه به آن 
كشور هويت و ارزش مى دهد و موجب افتخار يك 
ملت در جهان مى شود. بدين ترتيب حفظ آثارملى 
ارتباطى ارزشــى، عاطفى و افتخارآفرين براى يك 
ملت ايجــاد مى كند، براى نمونه آثــار تاريخى و 
ميراث فرهنگى كه در موزه ها نگهدارى مى شــوند، 
همانند ميراث خانوادگى خود ما هســتند و ارزش 
زيادى براى ايرانيان دارند و كوچكترين آســيب به 
اين آثار مى تواند ضايعه اى جبران ناپذير به كشــور 
باشــد، بنابراين صيانت از آثار ملى موجب مى شود 
كــه جهانيان بــا فرهنگ و تمدن غنى ايران آشــنا 
شــوند، همچنين امروزه در جوامع مترقى موضوع 
حفظ آثار ملى از اهميت ويژه اى برخوردار اســت. 
اين موضوع براى ايران كه داراى يكى از كهن ترين 
فرهنگ و تمدن هاى جهان است بايد از ضروريات 
همه دســتگاه ها، نهادها، متوليان و مسئوالن باشد. 
متأســفانه امروزه برخى از آثار تاريخى به ويژه در 
روستاها با بى توجهى يا كم توجهى مردم و متوليان 
امر مواجه اســت و افراد ناآگاه صدمات و لطماتى 

جبران  ناپذيــر بر اين آثــار وارد مى كنند. هرچند 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى، 
به عنوان مهمترين نهاد بــراى حفاظت از آثارملى 
درنظر گرفته شــده است، اما ســازمان حفاظت از 
وزارت  راه وشهرســازى،  وزارت  محيط زيســت، 
نفت، وزارت كشور، سازمان اوقاف و امورخيريه، 
كتابخانه ملى، ســتاد بازســازى عتبــات عاليات، 
مؤسسه تنظيم و نشــر آثار امام خمينى(ره) و ديگر 
دســتگاه ها و ســازمان هاى ذى ربط با همكارى و 
همگرايى با ميراث فرهنگى مسئوليت مهم حفاظت 

و حراست از ميراث فرهنگى را بر عهده دارند.
نهاوند يكى از شهرستان هاى تاريخى استان همدان 
اســت كه از شــمال به شهرستان تويســركان، از 
شمال غربى به كنگاور در استان كرمانشاه، از شرق 
به بخش سامن در شهرســتان مالير، از جنوب به 
شهرســتان سلسله و دلفان در اســتان لرستان و از 

غرب به شهرستان كرمانشاه محدود مى شود.
نهاونــد از مكان  هاى ديدنــى و تاريخى متعددى 
برخوردار اســت كه ســراب گاماســياب، سراب 
ملوسان، ســراب فارسبان، ســراب كنگاور كهنه، 
ســراب گيان، كتيبه و ســتون هاى معبد الئوديسه، 
تپه باستانى گيان، حمام حاج آقاتراب، مسجدجامع 
نهاوند، مقبره شــيخ  ابوالعباس نهاوندى، شاهزاده 
محمد و علــى(ع) و بام نهاوند از جمله مكان هاى 

ديدنى و تاريخى اين شهرستان به شمار مى آيند.

 ثبت آثار پشتوانه اى در معرفى هويت ملى 

سراب و چناركهنسال كنگاوركهنه نهاوند 
ملى شد
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