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از پيشكسوتان 
و مربيان فوتبال 
شهردارى 
قدردانى شد

جهش توليد 
سراوك فامنين 
نيازمند همدلى

كالهبرداران 
در كمين 
سرقت اطالعات

در كمك هاى 
همدالنه كرونا
 كليوى ها را 
دريابيم!
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يادداشت
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حاشيه هاى مجلس
 با نگاهى به تاريخ ادوار دهگانه مجلس شــوراى 
اســالمى پس از پيــروزى انقالب اســالمى، متوجه 
مى شــويم  در هر دوره از مجلس همواره حاشيه هايى 
وجود داشــته كه بر روند كلى قانونگذارى تأثير مثبت 

و منفى داشته است...

يادداشت روز

6

حمايت از بخش خصوصى 
راهكار اصلى جهش توليد

1- با گذشت قريب 45 روز از سال جهش توليد، 
اخبارى كه از تحركات استان در اين زمينه منتشرشده 
حاكى از انجــام اقداماتى براى هماهنگى در ســال 

جهش توليد و مشخص كردن ...

يادداشت  ميهمان

2

تأثير كرونا 
بر نظام آموزشي كشور

 امروزه بر كسي پوشــيده نيست، كه كرونا به رغم 
انــدازه ميكروســكوپي(كوچك مقيــاس)، تأثيرات 
ماكروسكوپي(بزرگ مقياس) عميقي بر جهان مادي و 

معنوي گذاشته است...

يادداشت روز
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گلوگاه هاى تنفسى همدان را 
نبنديد

  تأكيد اســتاندار همدان بــر توجه به امور مردم و 
بازشــمارى چند پروژه گردشگرى از سوى ايشان در 
نشست اخير كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى استان 

ضرورت هايى را ايجاب مى كند

t

بازگشت همه به سوى اوست

جناب آقاى 

دكتر محمـود رضا رسولى 
مدير كل 

دامپزشكى استان همدان
تسليت واژه كوچكى است در مقابل غم بزرگ شما ،درگذشت 

پدر گراميتان را به شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده، از 
درگاه خداوند متعال براى آن مرحوم علو درجات و براى جنابعالى 

و بازماندگان صبر و سالمتى مسألت مى نمائيم.

اتحاديه مرغداران گوشتى استان همدان

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 دكتر عليرضا قـره گوزلو 

اتحاديه مرغداران گوشتى استان همدان

مديريت طيور و زنبور عسل 
سازمان جهاد كشاورزى 

استان همدان 
بــا احتــرام انتصــاب شايســته جنابعالى 
ــه تبريــك  در ســمت جديــد را صميمان
ــد اســت  ــوده امي ــرض نم ــت ع و تهني
ــت  ــى در راه خدم ــاف اله ــاه الط در پن

ــد باشــيد . همــواره موفــق و موي

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس على دولو

اتحاديه مرغداران گوشتى استان همدان

معاونت محترم بهبود توليدات دامى 
سازمان جهاد كشاورزى 

استان همدان
با احترام انتصاب شايسته حضرتعالى در سمت 
جديد را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده 
آقاى  جناب  دلسوزانه  خدمات  و  زحمات  از  و 
مهندس نظرپور در زمان تصدى كمال تقدير و 
تشكر را داريم. اميد است در پناه الطاف الهى 

در راه خدمت همواره موفق و سربلند باشيد.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس على دولو 

هيئت مديره و مدير عامل شركت تعاونى كشاورزى 
گاوداران صنعتى تالشگر استان همدان 

معاونت محترم بهبود توليدات دامى 
سازمان جهاد كشاورزى استان همدان

با احترام انتصاب شايسته حضرتعالى در سمت 
جديد را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده 
آقاى  جناب  دلسوزانه  خدمات  و  زحمات  از  و 
مهندس نظرپور در زمان تصدى كمال تقدير و 
تشكر را داريم اميد است در پناه الطاف الهى در 

راه خدمت همواره موفق و سربلند باشيد.

t

بازگشت همه به سوى اوست

جناب آقاى 

مهندس داريوش سرحدى  
رئيس محترم اداره تنظيم بازار و امور بازرگانى

سازمان جهاد كشاورزى استان همدان 

اتحاديه مرغداران گوشتى استان همدان

درگذشت پدر همسر گراميتان چنان سنگين و جانسوز است كه به دشوارى به باور 
مى نشيند ولى در برابر تقدير حضرت پروردگار چاره اى جز تسليم و رضا نيست.

اين ماتم جانگداز را به جنابعالى و خانواده محترمتان صميمانه تسليت عرض نموده و 
براى آنان صبر و اجر و براى آن عزيز سفر كرده علو درجات طلب مى كنيم.

t

همه از خدائيم و به سوى خدا مى رويم

جناب آقاى 

دكتر محمـود رضا رسولى 
مدير كل محترم دامپزشكى 

استان همدان
 

مجتمع كشتارگاه صنعتى طيور مالير 

درگذشت پدر گراميتان را به شما و خانواده محترم تسليت عرض 
نموده  و از خداوند مهربان  براى آن مرحوم  آمرزش و براى 

بازماندگان صبر و شكيبايى مسئلت مى نماييم. 

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مسعـود وفـائى زاده
بخشدار محترم بخش جوكار

بــا احتــرام انتصــاب شايســته حضرتعالــى در ســمت جديــد كــه نشــان از تعهــد و كارآمــدى شــما 
دارد را صميمانــه تبريــك و تهنيــت عــرض نمــوده اميــد اســت در پنــاه ايــزد متعــال در راه خدمــت 

در ايــن عرصــه موفــق و ســربلند باشــيد.

شركت تعاونى دهيارى هاى بخش جوكار

باتوجه به تعامل نزديك رسانه هاى اينترنتى و مطبوعات به منظور ارج نهادن به اين تعامل و ايجاد فضاى 
همكارى بيشــتر قرار است هر روز محتواى يكى از خبرگزارى هاى استان را در اين صفحه تهيه و منتشر 
كنيم. سرپرســتى خبرگزارى هاى ايرنا، ايسنا، فارس، مهر، تسنيم و ساير همكاران محترم با استقبال از اين 

فضا ما را در امر اطالع رسانى يارى خواهند كرد.
تهيه شده است. محتواى صفحه 5 امروز توسط خبرگزارى مهر همدان
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صفحه ويژه خبرگزارى ها

رئيس گروه آمار و اطالعات مديريت 
و برنامه ريزى استان:

تورم همدان 
كاهشي شد

نسخه اى كه جواب نداد
فاصله گذارى 
اجتماعى در 

حمل ونقل عمومى 
همدان 

از حرف تا عمل
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يادداشت روز

يادداشت ميهمان

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com
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گلوگاه هاى تنفسى همدان را نبنديد
اردشير مظاهرى »

  ■ تأكيد اســتاندار همدان بر توجه به امور مردم و بازشمارى چند 
پروژه گردشــگرى از سوى ايشان در نشست اخير كارگروه اشتغال و 
سرمايه گذارى استان ضرورت هايى را ايجاب مى كند كه موضوع اين 

نوشتار است.
■ اگر ذهنم يارى كند اواخر تابستان سال 76 يعنى در واپسين روزهاى 
خداحافظى احمد خرم، اســتاندار وقــت از همدان بود كه او به بهانه 
كلنگ زنى بوســتان ارم، جمعى از مسئوالن و اهالى رسانه را در بلوار 
ارم گرد هم آورد و در سخنانى مجمل، غيرمستقيم از دست هاى پيدا 
و پنهانى ســخن گفت كه عزمى راسخ براى تخريب باغ هاى همدان 

به ويژه باغ هاى حاشيه شمالى و جنوبى بلوار ارم دارند.
اين استاندار بابرنامه و آينده نگر، با صدايى نسبتاً بلند خطاب به مردم 
همدان گفت: (نقل به مضمون) «من دارم از اســتان مى روم و از شما 
درخواســت و تقاضا مى كنم نگذاريد باغ ها تخريب شوند اين باغ ها 
نََفس همدان هســتند و اگر اين درختان جاى خود را به اسكلت هاى 
آهنى بدهند نفس همدان گرفته مى شــود و ديگر از آن هواى معتدل 

كوهستانى خبرى نيست
. مردم! در جريان باشيد اين بوستان 90 هكتار است و اميدوارم ساخت 

آن را پيگير باشيد.»
امروز حدود 23 سال از آن مراسم كوچك مى گذرد و روند كند تملك 
و ساخت اين بوستان سبب شده هر سال شاهد آب رفتن آن باشيم و 
درحالى آن ســال ها را سپرى مى كنيم كه 2 بوستان ارم و ملت و بلوار 
ارم تنها تفرجگاه اوقات فراغت همدانى ها نيست و كنكاشى نه چندان 
عميق نشــان مى دهد كه اين مراكز در روزها و ايام تعطيل و ساعات 
غيركارى عالوه بر شــهروندان همدانى ميزبان شــمار قابل توجهى از 
شهروندان ديگر شهرستان ها به ويژه بهار، كبودراهنگ و اسدآباد هستند 
و حجم باالى مردم و خودروها سبب شده در ايام تعطيل، مراكز فوق 

ديگر نه جايى براى استراحت داشته باشد و نه هوايى براى تنفس.
احمد خرم «اســتاندار وقت همدان» در بحبوحه اى كه چندشخصيت 
حقيقى و حقوقى بر ســر مالكيــت تپه عباس آبــاد (از ديگر اماكن 
گردشگرى همدان) دعوا داشتند، اعالم كرد مالك اصلى اين تپه خاكى 
مردم هســتند، وى گفت: اينجا چشــم همدان و يكى از گلوگاه هاى 
تنفسى شــهر است و بايد عام المنفعه باشد و شــاهد بوديم با عزمى 
راسخ اين گفته را عملى كرد و امروز اين پروژه به يك گردشگاه ملى 

تبديل شده است.
 هرچند تنگناهاى مالى موجود براى شــهروندان پوشــيده نيست اما 
مسئوالن ذى ربط بدانند مردم به بوستان ها و تفرجگاه بيشتر نياز دارند 
و اگر كار دلسوزانه و مردمى بودن پروژه ها را باور كنند براى شهرشان 
هزينه كرده و مشتاقانه مسئوالن را همراهى خواهند كرد كه در اين باره 

تاريخ شهر همدان گواه اين ادعاست.
مســئوالن پروژه هاى شــهرى نيك بداننــد آيندگانبــاره آنها داورى 
خواهنــد كرد و عملكرد آنها را در معيار قضــاوت قرار خواهند داد، 
همانطور كه امروز مرحوم بهنام جو يا باالخانلو را قضاوت مى كنند و 
بنابراين، اين كاســتى ها بايد مسئوالن ذى ريط را بر آن دارد با عنايت 
به انعطاف پذيرى طرح تفضيلى شــهر در اجــراى پروژه ها عالوه بر 
مالحظات زيست محيطى 2 مؤلفه مهم عام المنفعه بودن و آينده نگرى 

را پيوست اين گونه پروژه ها كنند.
نكته حائز توجــه ديگر، اينكه تعريف گردشــگرى به عنوان يكى از 
اركان توســعه اســتان زمينه ســاز افراط در تخريب فضاى سبز شهر 
به ويــژه باغ هاى دامنه الوند نگردد، اجراى پروژه در اين مناطق به جز 
مشكالت زيســت محيطى، ترافيك شهرى و تخريب باغ ها و از همه 

مهم تر «گرفتن نفس همدان» خروجى ديگرى ندارد.
باغ هاى حاشــيه شــهر به اندازه كافى درحال قربانى شدن و ساخت 
و ســازهاى خارج از رويه و دور از ضوابط اســت و شايســته است 
اين فضاهاى ســبز و پااليش دهنده هواى شهر را براى استفاده عام و 

آيندگان حفظ كنيم.
 راضى به بسته شدن گلوگاه هاى تنفسى شهر نشويم تا تاريخ و آيندگان 
قضاوت سخاوتمندانه اى درباره عملكردها و سياست گذارى ها داشته 

باشند.

فناوران همدان لباس كاورال ايزوله توليد كردند
 فناوران پارك علم و فناورى همدان، در راســتاى مقابله با شيوع ويروس كرونا موفق 
به توليد لباس كاورال ايزوله براى حفظ ســالمت تالشــگران عرصه بهداشت و درمان 

كشور شدند.
مديرعامل شــركت دانش بنيان ســاغر فن پارس به ايرنا در اين باره گفت: در پى شــيوع 
ويروس كرونا و نياز به مبارزه با اين ويروس فراگير و با توجه به نياز گســترده كشور به 

اقالم بهداشتى، لباس كاورال ايزوله در اين شركت توليد شد.
حميد ســاغرچيان افزود: در توليد اين محصول تمــام ويژگى الزم براى افزايش كيفيت 

درنظر گرفته  شده است.

وى اظهار كرد: اين محصول با سالمت تالشگران عرضه بهداشت و درمان در ارتباط است 
و هرگونه عيب و نقصى در توليد آن، موجب تحمل خسارت جدى در مبارزه با ويروس 
كرونا مى شــود. ساغرچيان ادامه داد: روزانه هزار دست از اين نوع لباس در شركت توليد 

مى شود كه پاسخ گوى بخشى از نياز مراكز درمانى مبارزه با ويروس كرونا است.
وى با اشــاره به كيفيت ممتاز توليد اين محصول بيــان كرد: اين محصول با مواد اوليه و 

دستگاه هاى به روز اروپايى با تكنولوژى باال و از مرغوب ترين پارچه توليد مى شود.
مديرعامل شــركت دانش بنيان ساغر فن پارس گفت: در توليد اين لباس از لمينيت براى 
ضدآب شدن و تطبيق با استانداردهاى روز دنيا توليداستفاده است و دوخت آن نيز به طور 

كامل مرغوب و نفوذناپذير است.

وى افزود: شركت دانش بنيان ســاغر فن پارس، داراى استاندارد ISO13485 (مختص 
شركت هاى توليد تجهيزات پزشكى) است و براى توليد محصوالت خود تمام معيارهاى 

اداره كل تجهيزات پزشكى ايران را رعايت مى كند.
ســاغرچيان اظهار كرد: چند نمونه از اين لباس براى تســت بازار، به كشور عراق ارسال 
شده و توليدات مازاد بر مصرف مراكز درمانى مبارزه با ويروس كرونا، با مجوزهاى الزم 

به اين كشور صادر مى شود.
وى عنوان كرد: هدف ما ابتدا تأمين نيازهاى داخل كشور و سپس صادرات به كشور عراق 
است.  244 واحد فناور در سطح همدان فعاليت مى كنند كه 58 واحد آن متعلق به دانشگاه 

بوعلى  سينا و 13 واحد ديگر زيرمجموعه دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا است.

زندگى با دردهايى فراتر از بيمارى

در كمك هاى همدالنه كرونا
 كليوى ها را دريابيم!

همدان ازنظر بهبوديافتگان كرونا 
پيشتاز است 

 آمار بهبوديافتگان بيمارى كرونا در اين استان از نرم كشورى باالتر 
بوده و همدان در اين زمينه جزو استان هاى پيشتاز است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا همدان گفت: ميانگين بهبودى 
افراد مشــكوك و مبتاليان مثبت كرونا در كشــور 79/7 درصد بوده 

درحالى كه اين آمار در همدان بيش از نرم كشورى است.
رشيد حيدرى مقدم در ســتاد مقابله با كرونا اظهار كرد: طبق آخرين 
اطالعات موجود آمار بهبودى بيماران مشــكوك و آنهايى كه تســت 

ويروس كرونا مثبت داشتند در همدان به 83/1 درصد رسيده است.
وى در گفت وگو با ايرنا گفت: همدان جزو معدود اســتان هايى است 
كه پيك شيوع ابتال به كرونا را در مرحله نخست و دوم تجربه نكرد و 

همچنان يك روند كنترل شده و منطقى را ادامه مى دهد.
وى با بيان اينكه در مرحله نخست 97 درصد و مرحله دوم 85 درصد 
مردم همدان غربالگرى شدند، ادامه داد: شاخص بروز تجمعى به ازاى 
هر 100 هــزار جمعيت در همدان 50/6 نفــر مثبت بوده درحالى كه 

اين شاخص در كشورى 120 نفر به ازاى 100 هزار جمعيت است .
حيدرى مقدم گفت: با وجود اعالم وضعيت ســفيد براى 132 شــهر 
كشور اما هيچ جاى استان همدان وضعيت سفيد نبوده و همه شهرهاى 

اين استان در وضعيت زرد قرار دارند.

تأثير كرونا بر نظام آموزشي كشور
محمدعلي زلفي گل»

 امروزه بر كســي پوشــيده نيســت، كــه كرونا به رغــم اندازه 
ميكروسكوپي(كوچك مقياس)، تأثيرات ماكروسكوپي(بزرگ مقياس) 
عميقي بر جهان مادي و معنوي گذاشــته است. در قرن بيست و يكم 
و عصــر انقالب هاي علم و فنــاوري در جهان، انتظــار مي رود كه 
انســان خردمند، اثرات هر پديده اي را به شايســتگي شناسايي كرده 
و تهديداتش را بــه فرصت تبديل كند. اگرچه كرونا موجب تعطيلي 
آموزش حضوري آموزشــگاه ها، مدارس، دانشــگاه ها و ساير مراكز 
آموزشي كشورها شده اســت، اما نبايد اثرات مثبت آن، ناديده گرفته 
شود. اثرات مثبتي از جمله سخاوت علمي(رايگاني دسترسي به منابع 
و كتب)، توســعه فرهنگ كتبي و مستند همراه با شفاهي[تدريس بر 
خط(آنالين) و برون خط(آفالين)]، توجه بيشــتر به سرفصل دروس، 
تدريــس منطبق با طرح درس و نظارت بيشــتر بر فرآيند آموزش را 
مي توان نام برد. خوشــبختانه با تدبير مناسب نظام آموزشي كشورمان 
و جايگزينــي تدريس مجازي به جاي حضــوري، آموزش در مقاطع 
مختلف استمرار يافته و بسترهاي نرم افزاري و سخت افزاري الزم براي 
فراگيري تدريس مجازي در سرتاسر كشور به صورت برخط(آنالين) 
يا برون خط(آفالين) تا حد قابل قبولي توســعه يافته اســت. معلمان 
و اســاتيد محترم به فناوري و شــيوه تدريس مجازي مسلط شدند. 
فراگيران مقاطع مختلف تحصيلي در كشور، يادگيري از طريق آموزش 
مجازي را به ســبد درسي و تحصيلي خويش هوشمندانه افزودند. با 
علم به اينكه، سيســتم مجازي، فعال جايگزين مناسبي براي تدريس 
مناسب دروس عملي و ميداني علوم طبيعي عرضه نكرده است، هدف 
نگارنده از نگارش اين متن بيان پيشنهادهاي ذيل براي اثربخشي بيشتر 

نظام آموزشي كشور در آينده مي باشد:
1- مراكز آموزشي كشور ظرفيت سازي ســخت افزاري و نرم افزاري 
كافي را براي تدريس تمامى دروس ارائه شده به صورت برخط(آنالين) 
و برون خط(آفالين) در دانشــگاه، مؤسسه و آموزشگاه خويش مهيا 

كنند.
2- معلمان و اســاتيد محترم ترغيب و تشــويق شــوند تا عالوه بر 
تدريس حضوري در ســر كالس، تدريس آفالين هر جلسه خويش 
را براى مرور مجدد فراگيران مقاطع مختلف، در درس افزار مؤسســه 
آموزشي خويش بارگذاري كنند، اين اقدام امكان مرور مطالب درسي 
و عمق بخشي بيشــتر آن، در نزد دانش آموزان و دانشجويان مي شود. 
بديهي است كه ساعت موظفي حضوري معلمان و استادان و يا تعداد 
جلسات تشكيل كالس هاي حضوري درس نياز به بازنگري دارد، در 
غير اين صورت حجم كاري معلمان و استادان محترم، بيش از حد توان 

خواهد بود و اين پيشنهاد با استقبال روبه رو نخواهد شد.
3- تدريس آفالين مي تواند به صورت مشــاركتي توســط چند استاد 
داخل يا خارج از يك مؤسســه و مركز آموزشــى نيز انجام شــود تا 
حجم كاري معلمان و اســتادان كاهش يابد. همچنين با حمايت مالي 
وزارتخانه هاي مربوطه و با مديريت انجمن هاي علمي مرتبط كشــور 
مي تــوان براي هــر درس يك تدريس آفالين منطبق بر ســر فصل، 
به صورت مشاركتي توسط استادان خوش نام، با تجربه، توانمند، هنرمند 

و خوش ذوق انجام شود و امكان استفاده همگان از آن مقدور باشد.
4- اســتفاده از درس افزار مجازي بخشي از موظفي معلمان و استادان 
محترم باشــد. ايشــان بخشي از تكاليف كالســي و درسي فراگيران 
خويش را از طريق سيســتم درس افزار مجازي ارائه و پيگيري كنند. 
درحال حاضر تعداد قابل توجهي از اســاتيد از چنين شــيوه اي بهره 

مي برند.
5- تالش شــود تا با امكان اســتفاده عمومي از تدريس هاي آفالين، 
سخاوت علمي و آموزشي در كشور نهادينه شود. زيرا در علم مالكيت 
مطرح نيســت و با انتشار، دانش شــخصي به دانش اجتماعي تبديل 

مي گردد.
در پايــان اميد مي رود، معلمان و اســتادان فرهيخته، با نظرات صائب 
خويش، پيشنهادات فوق را حك و اصالح نموده و از شرايط كرونايي 

موجود براي آيندگان فرصت سازى كنند.
* استاد دانشكده شيمي دانشگاه بوعلي سينا

1- تغييرات در فرماندارى ها با تغيير معاونان و بخشداران آغاز شده 
است. گويا تغيير فرمانداران پس از آغاز به كار مجلس يازدهم خواهد 
بود. گفتنى اســت برخى فرمانداران، بازنشسته شده و برخى از عزم 

خود بر رفتن و پايان مأموريت سخن گفته اند.
2- تهران در راه اندازى سينما ماشين از همدان پيشى گرفت. گويا طرح 
ســاخت سينما ماشين در بهســازى بلوار ارم ديده شده است. گفتنى 

است استقبال تهرانى ها از سينما ماشين خوب بوده است.
3- برخــى ميهمانى هاى رايزنى نمايندگان مجلــس يازدهم با انتقاد 
الكچرى بودن مواجه شــده اســت. گويــا اين ميهمانــى در هتلى 
گران قيمت در تهران گرفته شــده است. گفتنى است برخى داوطلبان 
سمت هاى مديريتى مجلس از ديپلماسى سفره براى رسيدن به اهداف 

خود به شدت استفاده مى كنند.
4- قيمت هندوانه اندكى با افزايش مواجه شده است. گويا صادرات به 
عراق دليل واقعى تر شدن قيمت هندوانه به عنوان يك محصول پرآب 
بر كشــاورزى استان است. گفتنى است سال هاست براى تغيير كشت 

هندوانه و ديگر محصوالت پرآب بر تالش مى شود.
5- يكى از استانداران نسبت به شيوع وبا در كنار كرونا هشدار داده و 
خواستار انجام اقدامات پيشگيرانه شده است. گويا استاندار خوزستان 
بر آهك پاشــى و اليروبى جو هاى روباز با هدف پيشگيرى از شيوع 
التور در شــهر ها و روستا ها تأكيد كرده اســت. گفتنى است رعايت 
نكات بهداشــتى براى پيشگيرى از بروز بحران بهداشتى ديگر، كارى 

منطقى است.

 بيماران خــاص از اقشــار مظلوم جامعه 
هستند كه دردشان را به جان مى خرند تا حفظ 
آبرو كننــد، همان هايى كه تحريم هاى دارويى 
نفس زنده بودنشــان را به شــماره انداخته و 
نداشــتن قرارداد هاى براى تأميــن داروهاى 

خاص با بيمه، امانشان را بريده است.
بيمارانى كه از ام اس، سرطان، دردهاى كليوى، 
پيوند هاى كبــدى و ... رنج مى برند همواره با 
هزينه هاى سرســام آورى مواجه هســتند كه 
درصد خيلى كمى از آن هــا قادر به پرداخت 

آن هستند.
در همدان بيماران كليوى با جامعه آمارى بيش 
هزار و 500 نفــرى كه تحت حمايت انجمن 
بيماران كليوى هستند، يكى از گروه هاى تحت 

فشار همين دسته بندى هستند.
مسئوالن اين انجمن معتقدند بروز بيمارى هاى 
كليــوى در همــدان رو به افزايش اســت و 
پيش بينى مى كنند با اين روند افزايشى هر روز 
مشــكالت پيش روى مبتاليان به بيمارى هاى 
كليوى به ويژه آن هايى كه پيوند انجام داده اند، 

بيشتر شود.
ايــن شــرايط درحالــى رقم مى خــورد كه 
دســتگاه هاى دياليز و كيفيــت ارائه خدمات 
مراكز درمانــى داراى اين دســتگاه، يكى از 
بيماران  ايــن  زندگى  چالش هــاى  مهم ترين 

به شمار مى رود.
از طرفــى دسترســى بــه دارو و پرداخــت 
هزينه هاى آن قصه پرغصه اى اســت كه تعداد 
بااليى از بيماران كليوى در همدان با آن دست 
به گريبان هستند، آنان معتقدند عذاب زيادى 
براى تأمين داروهايشان مى كشند و آنهايى كه 
پيونــد زده اند داروهاى ايرانى جوابگويشــان 
نيســت و مجبورنــد بــا تجويز پزشــك با 
هزينه هاى باال داروهاى خارجى مصرف كنند.

البتــه در اين ميان گروهى از ايــن بيماران را 
درنظر بگيريد كه در انتظار پيوند هستند و هر 
روز و هر ثانيه از اين انتظار برايشــان حياتى 
اســت زيرا ممكن اســت فردايى براى آن ها 

وجود نداشته باشد.
حاال با موجى كه كرونا در كشور به راه انداخته 
و در گوشه و كنار هر استانى از جمله همدان 

حركت هايى خودجوش و مردمى براى كمك 
به آســيب ديده ها به راه افتاده اســت، به نظر 
مى رسد بخش قابل توجهى از اين حمايت هاى 
مردمى اگر متوجــه بيماران كليوى در همدان 
شود، مى تواند جان تازه اى به زندگى تك تك 

آنها دهد.
از طرفى همزمان با تشــديد بحران كرونا در 
استان همدان كه سبب شد افراد زيادى از مردم 
داغدار عزيزانشان شوند، مراسم هاى تدفين و 
خاكســپارى تغيير كرد و به دليل نگرانى انتقال 

بيمارى مراسم خاكسپارى محدود شد.
حاال اما به نظر مى رسد هزينه هايى كه براى 
مراســم كفن و دفن قربانيان كرونا قرار بود 
خرج شود با يك مديريت درست و اصولى 
مى توانــد گســيل به مســير هاى از هم نوع 
دوســتى و انســانيت شــود كه نفس هاى 
به شــماره افتاده زيــادى را اميــدوار كند؛ 
يكى از همين مســيرها به طــور قطع كمك 
به بيماران كليــوى و پيوند كليه در همدان 
اســت كه بايد يك قلــم داروى ضرورى 
پــس از پيوند را از 500 هزار تومان تا يك 

كنند. خريدارى  تومان  ميليون 

گزارش هــاى ميدانى خبرنگار مــا از زندگى 
برخى كــودكان و بيماران كليوى در اســتان 
حكايــت از آن دارد كه تعــداد زيادى از اين 
بيماران توانايى هزينه كرد درمان خود را ندارند 
و از آن طرف اهداكنندگان كليه براى آن دسته 
از بيمــاران كليوى كه نيازمند پيوند هســتند 
چون اغلب از خانواده هايى با ســطح درآمدى 
پايين هستند رقم هاى بااليى براى فروش كليه 
پيشــنهاد مى دهند كه در توان تأمين بيماران و 

حتى انجمن در مقابل آن ناچيز است.
جالب آنكه در اين گــروه از بيماران، افرادى 
وجود دارند كــه بيمارى آنها ارثى اســت و 
نا خــوداگاه و بى اراده درگيــر جنگ با دردى 

مى شوند كه همراه هميشگى آنان است.
بهروز، يكى از همين بيماران اســت كه در هر 
جلســه از درمان دياليزى خود مجبور اســت 
هر هفته 2 جلســه دياليزى شود كه بيشتر از 
5 ســاعت طول مى كشد و برايش خسته كننده 

شده است.
او بــه خبرنگار ما مى گويد: هربار كه از دياليز 
برمى گــردم تقريبا يك روز پس از دياليز حال 
خوبى ندارم و عــوارض دياليز را بايد تحمل 

كنم، پس از آن هم يكــى دو روز حال روزمره 
بهترى دارم اما مجدد دفــع پروتئين و اضافه 
شدن ســموم به كليه ام آغاز مى شود و قصه از 

نو نوشته مى شود.
او به بيمــارى ديابتش هم، اشــاره مى كند و 
مى افزايد: به دليل قند خــون باال امكان پيوند 
برايم وجود ندارد و با هزينه هاى سرسام آورى 
كــه درمــان و دارو برايــم دارد، ديگر توان 
پرداخــت هزينه هاى زندگى جــارى خود را 

ندارم.
در  كليوى  بيمــاران  از  نمونــه اى  بهــروز 
همدان اســت كه درد امانشــان را بريده و 
ديگر اميدى بــه بهبودى ندارند، همان هايى 
كــه در انتظار نور اميدى، روزها را شــب 
مى كننــد و مــا مى توانيــم در يــك موج 
چه  و  برخيزيم  ياريشــان  به  بشردوســتانه 
فرصتى بهتر از شــرايط پيش آمده از كرونا 
كه ســبب شده انســانيت و نوع دوستى در 
مســيرهاى مختلفى به خروش آيد؛ بر اين 
اســاس به نظر مى رســد در اين بين بتوان 
بلندباالى  ليســت  و  كليوى  بيمــارن  براى 

افراد منتظر پيوند آن، گامى برداشت.

مساجد
 استان همدان 
باز مى شوند؟
 مسئول مركز رســيدگى به امور مساجد 
استان همدان با اشاره به اينكه هيچ مسجدى 
در ســطح اســتان فعًال باز نمى شود، گفت: 
بازگشايى مساجد مســتلزم اطمينان كافى از 

سالمت جامعه است.
در  محمدى پيام  محمدرضا  حجت االســالم 
گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه اينكه در هر 
شهرســتانى كه وضعيت ســفيد اعالم شود، 

امكان بازگشايى و برپايى نمازجماعت وجود 
دارد، اظهار كرد: سالمت و امنيت جامعه يك 
موضوع بسيار مهم است و اصال شوخى بردار 
نيست و در اين زمينه بايد شرط عقل و جانب 

احتياط رعايت شود.
وى با بيان اينكه مركز رسيدگى به امور مساجد 
استان همدان مو به مو تمام ضوابط اعالمى از 
طرف وزارت بهداشت را رعايت كرده است، 
افزود: در مســاجد افراد نســبت به سالمت 
جامعه حســاس تر هســتند زيرا افراد متدين 
واليت پذيرى بيشــترى دارنــد و تابع فرمان 
رهبرى و مسئوالن مربوطه هستند و نسبت به 
بهداشت جامعه حساسيت به خرج مى دهند. 

محمدى پيام با بيان اينكه مســاجد در زمينه 
مقابله با ويروس كرونا پيشــگام و فعال بوده 
و به پايگاه مردمى مقابله با اين بيمارى تبديل 
شــده اند، اعالم كرد: برگزارى نمازجماعت 
در مســاجد موقتاً تعطيل اعالم شــده است 
تا زمانى كه وزارت بهداشــت و مســئوالن 
بهداشتى اســتان تشــخيص دهند ويروس 
كرونا تا حدى كنترل شده و حضور مردم در 
جماعات لطمه اى به سالمت جامعه نخواهد 
زد. مسئول مركز رســيدگى به امور مساجد 
استان همدان با بيان اينكه ما تابع فرماندهان 
خط مقدم سالمت هستيم و مساجد موظف 
هستند طبق دستورالعمل هاى آنها عمل كنند، 

گفت: مردم مى توانند مراســم هاى شب هاى 
مبارك ماه رمضان به ويژه شب هاى قدر را از 
رسانه هاى ملى و استانى به منظور فيض بردن 

از اين امور دنبال كنند.
وى بيان كرد: نماينده ولى فقيه در اســتان و 
امام جمعه همدان نيــز چندى پيش در يك 
مصاحبه خبرى اعالم كــرده بود كه با توجه 
به دســتورالعمل هاى بهداشــتى امكان دارد 
مســاجد از دهم ماه رمضان بازگشايى شوند 
كه در اين زمينه ما كار را دســت متخصصان 
امر ســپرديم و اگر آنها تشخيص دهند كه از 
لحاظ بهداشتى امكان دارد، مساجد بازگشايى 

خواهند شد.

 مدير پيشــگيرى از وقوع جرم دادگسترى 
استان همدان با هشــدار به شهروندان نسبت 
به حفظ اطالعات خود در مقابل كالهبرداران 
اينترنتى گفت: اين افراد از شيوه هاى مختلف 

براى فريب مردم استفاده مى كنند.
حسين عسگرى عنوان كرد: امروزه با پيشرفت 
علم و تكنولــوژى مجرمان نيز با توســل به 
وسايل متقلبانه و شيوه هاى مختلف مهندسى 
نســبت به فريب و نيرنگ قربانيان خود اقدام 
مى كنند و با اختالل در سامانه هاى الكترونيكى 
از طريق تغيير داده هــا، وارد كردن اطالعات 
نادرســت بــه روش هــك و مختــل كردن 
سيســتم هاى الكترونيكى اموال و وجوه مردم 
را تصاحب مى كنند به هميــن دليل مردم بايد 

مراقب كالهبرداران اينترنتى باشند.
وى به مهر گفــت: كالهبــرداران اينترنتى با 
روش هاى فيشــينگ و ايجاد صفحات جعلى 
به جــاى صفحه واقعى اطالعــات كاربران را 

به ســرقت مى برند از اين رو به شــهروندان 
توصيه مى شود به منظور پيشــگيرى از وقوع 
تحت تأثير  هيچ گاه  اينترنتى  كالهبردارى  جرم 
وعده هــاى دروغيــن مجرمان در پوشــش 

كسب وكار اينترنتى قرار نگيرند.
مدير پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى استان 
همدان افزود: خريد شارژ ارزان قيمت، برنده 
شــدن در جشنواره، قرعه كشــى در تورهاى 
گردشــگرى داخلى و خارجــى، درگاه هاى 
فــروش كاال، پيامك قرعه كشــى در تورهاى 
تخصيص  خارجــى،  و  داخلى  گردشــگرى 
يارانه، ريجســترى گوشى تلفن همراه، آگهى 
استخدام و واريز اشتباه وجوه بانكى و مواردى 
از اين قبيل از جمله عوامل فريب، شگردهاى 
تبليغاتى است و مردم نبايد اطالعات حساب 
بانكى خود را از جمله شــماره ملى، شــماره 
كارت، رمــز دوم اينترنتى و cv٢ را در اختيار 

هيچ شخصى قرار ندهند.

عسگرى با اشــاره به واريز يارانه نقدى و وام 
معيشتى دولت به حســاب سرپرستان خانوار 
عنــوان كرد: احتمال مــى رود برخى مجرمان 
با اســتفاده از ترفندها و شــگردهاى خاص 
مجرمانه از جمله پيامك هاى درخواست وام، 
به فريــب مالباختگان از ايــن راه اقدام كنند 
به همين دليل شهروندان بايد از ارائه اطالعات 
بانكى بــه تماس ها و پيامك هاى مشــكوك 

خوددارى كنند.
وى افــزود: عــده اى از كالهبــرداران نيز با 
قــراردادن كاال در پايانه هاى فروش اينترنتى و 
تبليغ كاال از قربانيــان خويش تقاضاى واريز 
بيعانه براى كاال با استفاده از رمز دوم مى كنند 
كــه به محض واريز بيعانه مجرمان از ناآگاهى 
مردم سواستفاده و نســبت به كالهبردارى و 

برداشت وجوه آنان اقدام مى كنند.
مدير پيشــگيرى از وقوع جرم دادگســترى 
اســتان همدان اظهــار كرد: مطابــق ماده 67

قانون تجارت الكترونيك مصوب 1382 مقرر 
شده اســت هر كسى كه در بســتر مبادالت 
الكترونيكى، با سو استفاده و استفاده غيرمجاز 
از داده پيام ها، برنامه ها و سيستم هاى رايانه اى 
و وســايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالى 
نظيــر ورود، محو، توقف داده پيام مداخله در 
عملكرد برنامه يا سيستم رايانه اى و ... ديگران 
را بفريبد و يا ســبب گمراهى سيســتم هاى 
پــردازش خودكار و نظاير آن شــود و از اين 
طريق بــراى خود يا ديگرى وجــوه اموال يا 
امتيازات مالى تحصيل كنــد و اموال ديگران 
را ببرد، مجرم محســوب و عــالوه بر رد مال 
به صاحبان اموال به حبس از يك تا 3 ســال 
و پرداخت جزاى نقدى معــادل مال مأخوذه 

محكوم مى شود.
عســگرى بيان كرد: بر اســاس قانون مذكور 
براى مرتكبانى كه با فريب و ســو اســتفاده 
ديگران سبب گمراهى سيستم هاى يارانه اى و 
پردازش خودكار اين سيستم ها گردند و به اين 
وســيله وجوه، اموال يا امتيازات مالى ديگران 
را تصاحب نماينــد عالوه بر رد مال مجازات 
حبس و جزاى نقدى درنظر گرفته شده است.

هشدار مدير پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى همدان به كاربران اينترنتي:

كالهبرداران در كمين سرقت اطالعات
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يادداشت

شهبازى، نيامده آغاز كرد 
معصومه كمالوند»

 تا آغاز  كار رسمى مجلس يازدهم كمتر از يك ماه مانده است.
آنطور كه ســخنگوى ســتاد انتخابات در پايان كار شــمارش آراى 
يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى گفته، هشتم خرداد 
سال 99 روزى است كه مجلس جديد آغاز به كار خواهد كرد و پايان 

پرونده انتخابات خواهد بود.
فصل دهم قانون انتخابات مجلس شــوراى اسالمى تمهيد مقدمات، 
تشــكيل و افتتاح مجلس شوراى اســالمى را تعيين كرده و مشخص 
مى كند كه پس از اين ســير قانونى تشكيل مجلس جديد به چه شكل 

خواهد بود.
امــا تقريبا 2 ماه مانده به آغاز كار مجلس يازدهم، حضور نماينده هاى 
منتخب در برخى رخداد هاى پشت پرده حوزه نمايندگى شان، جالب 

توجه است.
در نهاوند از آغاز سال تاكنون 3 تغيير رخ داده و در جريان آن، افرادى 
معرفى شده اند كه با واكنش قابل توجه و استقبال كننده ستاد انتخابات 
نماينده منتخب مواجه شــده است و اين خبر نقل محافل نهاوند شده 

است كه شهبازى نيامده آغاز كرد .
هنــوز اين تغييــرات ادامه دارد و نكته قابل توجــه اينكه غالب افراد 
تغييركــرده در اين مدت، از مديران بــه تعبيرى نماينده مجلس دهم 

بوده است.
تغييراتى كه تاكنون رخ داده اســت به نسبت مى توان برخى از آن ها را 
افراد توانمندى دانســت كه مى شود براى توسعه شهرستان روى آنها 
حساب كرد اما برخى تغييرات آينده، اين ادعا را نقض مى كند كه البته 
شنيده ها از فشارهاى برخى سياسيون و نزديكان وى براى اعمال اين 

تغييرات خبر مى دهد.
از طرفى نماينده منتخــب در هرصورت منكر اثرگذارى يا ردپايى از 
خود در اين تغييرات است، وى به خبرنگار همدان پيام مى گويد: بنده 
معتقدم وظيفه نماينده نظارت و قانونگذارى اســت و اينكه وارد اين 

تغييرات و اعمال آن بشوم دون شأن يك نماينده است.
امــا نزديكان و اعضاى ســتاد انتخاباتش مى گويند ايــن تغييرات از 
مطالبات آنها زمان جذب و جمع كردن آرا بوده است و از پيش، همه 
تغييرات را هم باخبر هستند و مطرح هم مى كنند و براى غير همراهان 

خط و نشان مى كشند!
هرچند تعبير نماينده منتخب از وظايف خود در مجلس، درســت و 
به جا است اما زمانى كه تضاد گفتارى نماينده منتخب و نزديكانش را 

مقايسه مى كنيم، تناقض گويى نماينده منتخب را به عينه خواهيم ديد.
 با اين تفاســير نمى توان منكر ردپاى نماينده در اين تغييرات شــد يا 
حداقل وقتى برخى باالدستى ها خواســتار اين تغييرات مى شوند آن 
را مطالبــه نماينده منتخب عنوان مى كنند و به دنبال اجرايى شــدن آن 
واكنش حاميان به عنوان كاربران فضاى مجازى و حقيقى كامال عادى 

و در حد اقدام ازپيش هماهنگ شده است.
حــاال هدف از نگارش اين يادداشــت، به اصطالح رو كردن دســت 
حاميان يا نماينده منتخب نيست، بلكه نخست در حد توصيه به نماينده 
منتخب است و تأكيد بر آسيب شناســى اين موقعيت و اينكه خط و 

نشان هاى فعلى حاميان در اين 4 سال به كجا خواهد رسيد!
د حالى كه هنوز مجلس يازدهم آغاز نشــده اســت و مردم در هراس 
كرونــا با اقتصادى بيمار و دســت خالى با كمك هــاى مؤمنانه گذر 
معيشت مى كنند، كاش اگر اين حد نفوذ است، صداى مردم را برسانند! 
نه مطالبات اعضاى ستاد انتخابات كه با مطالبات مردم حوزه انتخابيه 

در تضاد هست به بيان ديگر اولويت ها بسيار است.
دوم اينكه؛ اين ســهم خواهى ها به يقين اگــر اينطور پيش برود، 
كار دســت توسعه شهرســتان خواهد داد و حاشــيه ها بر اصل 
خدمت غلبه خواهد داشــت و نمى گذارد مردم حوزه انتخابيه به 
نماينده شان نزديك شوند و پشــت حصار و ديواركشى حاميان 

بمانند. متوقف 
در هــر حال انتظار مى رود در انتخاب هاى پيش رو توانمندى، تجربه 
و لياقت را به مســائل سياسى، عقده گشــايى و سهم خواهى و تسويه 
حســاب ها براى يك رأى مقدم شــمرده شــود تا مبادا در ظاهر يك 
فرد دلســوز و توسعه گرا براى شــهر، مردم را قربانى سهم خواهى و 
منفعت طلبى ديگرانى كنيم كه فقط فكر منافع شــخصى خودشــان 

هستند.

 هشدار درباره نگهدارى مواد ضدعفونى كننده در خودرو
با گرم تر شــدن هوا خطر نگهدارى اين مواد در خودروها نيز افزايش 
پيدا مى كند، اين مواد خودبه خود آتش نمى گيرد اما اگر تحت شرايط 
خاصى در معرض نور خورشيد قرار بگيرند امكان آتش گرفتن آن ها 
وجود دارد. به ويژه تاكسى ها و وسايل نقليه كه در طول روز زير آفتاب 
قرار دارند. لطفا شهروندان مواد ضدعفونى كننده را داخل خودرو رها 

نكنند.
جمعى از رانندگان تاكسى همدان

 الزم اســت رويكرد دست اندركاران شبكه سيماى همدان در اين 
روز ها كه وجود ويروس و مشــكالت اقتصادى بر روحيه مردم فشار 
وارد كرده به سمت برنامه هاى شاد سوق داده شود؛ زيرا تنوع و شادى 
برنامه هاى شبكه همدان نسبت به شبكه زنجان بسيار ضعيف است و 
به هيچ عنوان قابل مقايسه نيست. از دست اندركاران صداوسيماى مركز 
همدان تقاضامنديم بر افزايش كيفيت بخشى برنامه ها عنايت بيشترى 

داشته باشند.
* سلمان نصيرى از كبودراهنگ

 دوماه اســت  كارت بنزينم را شركت نفت مســدود كرده و در 
جواب پيگيرى هاى من مى گويند بنزين سهميه را فروختى. در حالى 
كه اينگونه نيســت با اين اوضاع اقتصادى  دو ماه اســت براى مسافر 

كشى  بنزين آزاد ميزنم. كدام مسئول در اين شهر جوابگو هست ؟ 
* راننده تاكسى در همدان

 بــا وجود اينكه همدان در مركز بخش واقع شــده و مردم از 26
روســتا براى انجام كارهاى روزمره خود به اين شهر مراجعه مى كنند 
نياز است بخشدار و مســئوالن بخش، فرهنگ سازى فاصله گذارى  

اجتماعى را جدى بگيرند. 
* فرشيد ارفانى از بخش گل تپه

كشف يك كيلو و 600 گرم هروئين در نهاوند
 دادستان نهاوند از برخورد با فروشندگان مواد مخدر و كشف يك 

كيلو و 600 گرم هروئين خبر داد.
 دادســتان عمومى و انقالب شهرستان نهاوند گفت: مجموعه دستگاه 
قضايى با افرادى كه آرامش و امنيت مردم و جامعه را تهديد و به خطر 

بيندازند، برابر قانون برخورد مى كند.
عباس آزادبخت از برخورد با عوامل توزيع كننده موادمخدر خبر داد و 
گفت: در روز گذشــته حدوديك كيلو و 600 گرم مواد مخدر از نوع 
هروئين در شــهر نهاوند كشف شــد.  وى افزود: 2 نفر در اين رابطه 
دستگير شدند كه پرونده آنها در مرجع قضايى در حال پيگيرى است.

 دستگيرى سارقان خودرو 
توسط پليس آگاهى كبودراهنگ 

 فرمانده انتظامى شهرستان كبودراهنگ از دستگيرى سارقان به عنف 
در اين شهرستان خبر داد.

 مجيد گلى در تشــريح اين خبر گفت: در پى كســب خبرى مبنى بر 
وقوع سرقت به عنف، يك دستگاه خودرو سوارى پژو 405 توسط 2
نفر در پوشش مسافر در آزادراه همدان- قزوين، مراتب در دستور كار 

پليس شهرستان قرار گرفت. 
وى در ادامــه افــزود: 2 نفــر كه در پوشــش مســافر بوده اند با 
قدرت نمايى و با اســتفاده از سالح ســرد و ضرب و جرح راننده 
خودرو، به ســرقت يك دســتگاه خودرو پژو 405 اقدام كردند كه 
پس از شناســايى در يك عمليات پليسى دستگير و تحويل مراجع 

قضايى مى گردند.
گلى خاطرنشان كرد: شناسايى و دستگيرى سارقان از زمان وقوع جرم 
در دستور كار پليس آگاهى شهرستان قرار داشت كه پس از شناسايى، 
مجرمان دســتگير و خودرو نيز كشف شد و با تشكيل پرونده تحويل 

مراجع قضايى گرديد.

مديران اجرايى در سال جهش توليد خطرپذير باشند
 زهرا اميرى - معيشــت و اشتغال يكى از نخستين اولويت هاى استان در سال جهش 

توليد است و دراين زمينه مديران اجرايى بايد خطرپذير باشند.
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى استاندار همدان در جلسه شــوراى ادارى شهرستان 
مالير اظهار كرد: يكى از دغدغه هاى اصلى ما در استان در سال جهش توليد فعاليت هاى 
اقتصادى و معيشــت و اشتغال اســت كه در اين زمينه مديران اجرايى هم بايد خطرپذير 
باشند.مصطفى آزادبخت گفت: در ســال جهش توليد همه مديران بايد توجه خود را به 
اشــتغال و توليد معطوف كنند و از توليدكننده ها حمايت قاطع و جدى داشــته باشــند. 
تاجايى كه امكان دارد بروكراســى هاى ادارى كم شــود. آزادبخت با اشاره به سند توسعه 
اســتان همدان گفت: سند 3 ساله راهبردى استان تدوين شده است كه نقطه قوت استان 

اســت. از عملكرد مديران ارزيابى دقيق داريم كه هفته آينده مديران و فرمانداران برتر را 
معرفى مى كنيم. آزادبخت به تالش هاى مســئوالن استان براى ايجاد اشتغال اشاره كرد و 
افزود: درحال حاضر و طبق اعالم رسمى كشور، استان همدان در سرمايه گذارى و اشتغال 

رتبه دوم را دارد و اين حركت بايد همچنان تداوم داشته باشد.
وى در ادامه افزود: با تالش هاى مستمر فرماندار مالير و مديران اجرايى، تحولى در حوزه 
اشــتغال اين شهرستان ايجاد و سال گذشته 66 درصد بيش از تعهد ما اشتغال ايجاد شده 
اســت. معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار همدان تأكيد كرد: هم اكنون حدود 50 

تا 60 بيكار در استان همدان داريم كه بايد براى اين تعداد افراد هم اشتغال ايجاد كنيم.
آزادبخت به وحدت و همدلى مديران و مســئوالن شهرستان مالير اشاره كرد و ادامه داد: 

وحدت، همدلى و هماهنگى مديران و مسئوالن اجرايى شهرستان مالير ستودنى است.
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى اســتاندار همدان گفت: ويروس كرونا تهديدى براى 

همگان اســت و كرونا ضمن اينكه آســيب جــدى به جامعه وارد كرد، اما بســيارى از 
ظرفيت هاى ما را نشان داد و ثابت كرد كه چگونه شانه به شانه كشورهاى پيشرفته با اين 

بيمارى مقابله كرديم .
آزادبخــت تأكيد كــرد : كنترل ويروس كرونا به معناى از بين رفتن آن نيســت بلكه بايد 

همچنان موارد بهداشتى را رعايت كنيم تا هرچه زودتر بتوانيم براين بيمارى غلبه كنيم.
 خانه تكانى مديريتى در شهرستان مالير

در پايان جلسه «حسين فارسى» به عنوان معاون سياسى و اجتماعى و «عظيم باويسى» 
به عنوان معــاون هماهنگى امور عمرانى فرماندارى، «مســعود وفايــى زاده» به عنوان 
بخشــدار جوكار و «محمد فارســى» به عنوان بخشــدار زند معرفــى و از زحمات و 
تالش هاى «ســعيد كتابى»، «حسين فارسى»، «فرهاد جهانيان» و «حميد اميدى» در اين 

سمت ها قدردانى شد.

آگهي مناقصه

شركت صنايع سيمان نهاوند (سهامى خاص)

شركت صنايع سيمان نهاوند (سهامى خاص) 
را  خود  پرسنل  غذاى  سرو  و  توزيع  طبخ،  مواد،  تهيه  خدمات  دارد  نظر  در 
به تعداد تقريبى 7500 پرس غذا (ماهيانه) در محل كارخانه سيمان نهاوند 
واجد  پيمانكاران  به  يكسال  مدت  براى  بروجرد  جاده  كيلومتر 15  در  واقع 
شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه شركت هاى داراى صالحيت دعوت مى گردد 
به منظور دريافت اسناد مناقصه از تاريخ چاپ آگهى به مدت 7 روز كارى به 

نشانى هاى ذيل مراجعه نمايند.
1.دفتر تهران: خيابان فردوسى، خيابان شهيد  تقوى، كوچه انوشيروانى - 

پالك 5- تلفن: 66749369
به  نهاوند  جاده   15 كيلومتر  نهاوند،   شهرستان  همدان،  استان  2.كارخانه: 

بروجرد 
تلفن:081-33653238

www.nahavandcement.com
جهت هماهنگى با آقاى حسين ابوالفتحى به شماره 09189541923  ضمناً 

تماس حاصل نماييد.

سپيده راشدى»
 مســئوالن و كارگران كارخانه ســراوك 
مدت هاســت امنيت شــغلى خود را در خطر 
مى بينند. آنان خواســتار مطالبات و در انتظار 

تحقق خواسته هاى مطرح شده خود هستند.
كارخانه توليد آسفالت، شن و ماسه و قطعات 
پيش ســاخته بتنى سراوك از ســال1363 در 
حوزه راه به صورت رسمى در توليد آسفالت، 
ســاخت بتن و قطعــات پيش ســاخته كاال 
آغاز به فعاليت كرده اســت. ســراوك يكى از 
بزرگ ترين كارخانه هاى غرب كشــور است 
كه روزانه 2 هزار و 500 تن مصالح دانه بندى 

توليد مى كند.
به گفته ســعيد عابدى سرپرست اجرايى اين 
كارخانه با ســرمايه گذارى خصوصى توسط 
يكى از اهالى روســتاى ســراوك بنــا نهاده 
شده اســت و اكنون بيش از 50 خانوار بومى 
شهرســتان از اين شركت امرارمعاش مى كنند 
كه خود عامل مهمى در پيشگيرى از مهاجرت 

اهالى به شهر است.
اين شركت با ســابقه حدود 40 سال و ايجاد 
اشتغال براى هزار نفر، به طور غيرمستقيم نمونه 
بارز جهش توليد اســت. چالش هاى متعددى 
موجب بروز مشكالتى براى اين شركت شده 
اســت. از بارزترين اين مشكالت كمبود مواد 
معدنى است، به طورى كه كمتر از يك ماه آينده 
كوره آهك كلسينه سراوك افتتاح مى شود اما 
براى ادامه روند توليد نياز به اســتخراج مواد 

معدنى است.
 بدون مواد معدنى ســراوك تعطيل 

مى شود
اميرخليلــى مديرعامل كارخانه ســراوك در 
بازديــد ميدانى خبرنگار همــدان پيام از اين 
مجموعه گفت: پايــه اصلى توليد آهك، مواد 
معدنى است كه با اتمام موجودى، شركت به 
دريافت مجوز به منظور استخراج مواد معدنى 
از كوه اقدام كرد اما حدود 2 ســال اســت كه 
پيگيرى هاى مجموعه به نتيجه نرسيده است. 
درصــورت نبود دسترســى به مــواد معدنى 

شركت رو به تعطيلى مى رود.
خليلى با تأكيد بر اينكــه درحال حاضر بيش 
از 150 نفــر نيرو به صورت مســتقيم در اين 
كارخانه مشــغول به كار هستند، تصريح كرد: 
ســاخت كوره آهك 95 درصد پيشرفت دارد 

و تاكنون 16 ميليارد تومان براى ســاخت آن 
هزينه شــده اســت كه از اين مقدار 3 ميليارد 

تومان تسهيالت بانكى است.
 با راه اندازى كوره آهك 

براى 45 نفر شغل ايجاد مى شود
 درحال حاضر ســراوك در حوزه راه ســازى 
محورهــاى اصله بــه كاج، فامنيــن به قروه، 
كبودراهنگ به شيرين سو و قهاوند به همدان 
فعاليت دارد. با افتتاح تونل آهك كلســينه كه 
90 درصد مصرف آن در صنعت فوالدســازى 
اســت به صورت مســتقيم براى 45 نفر شغل 
ايجاد مى شــود. كارخانه هــاى بزرگى مانند 
فــوالد ويان همدان، آهك موردنياز خود را از 
اســتان هاى اصفهان و مياندوآب تهيه مى كنند 
اما با ساخت كوره، نياز به آهك كارخانه هاى 
بومى حل شده و از حجم تردد تريلر ها در اين 

مسير كاسته مى شود. 
به گفته مديرعامل ســراوك در ســال 1383، 
350 هكتار زمين هاى اطراف خريدارى شــد 
كه به اين زمين ها صدمه اى وارد نشــود و هر 
زمينى كه جزو اراضى ملى است، بهره بردارى 

نمى كنيم.
 منتظر حمايت مسئوالن هستند

در شرايطى كه شــنيده ها حاكى از اين است 
كه برنامه هــاى آينده اين كارخانه صادرات به 
كشــورهايى مانند هند، هلند و عراق اســت 

در يــك مقطع به عراق هم صادرات داشــته 
است، حتى 80 درصد پروژه هاى استانى مانند 
ســرزمين ايرانيان با محصوالت اين كارخانه 
ســاخته شــده و از آنجايى كه منبع كار اين 
شــركت، ماده معدنى است، منتظر حمايت و 

توجه بيشتر مسئوالن هستند.
در همين راســتا رئيس منابع طبيعى شهرستان 
فامنيــن گفــت: برخــى نقاط جــزو مناطق 
خاكسترى محسوب مى شوند و انجام عمليات 
در آنها براى حفظ آب و خاك ضرر دارد. يك 
كارگروه بيــن اداره صنعت، معدن، تجارت و 
منابع طبيعى تشكيل شده است كه بر فعاليت 
كارخانه هــا نظــارت دارد، ايــن كارگروه در 
فعاليت هاى معدنى با منابع طبيعى فعاليت دارد.
 حسن زبرجدى با بيان اينكه كارخانه سراوك 
درصورتى كــه مجوز ســاخت اتاقــك براى 
نگهبانى را داشــته اســت به ساخت 800 متر 
بنا و قلع و قمــع و از بين بردن درختچه هاى 
بادامك و َگون كه ممنوع مى باشد، اقدام كرده 
اســت، افزود: به دليل تخلف هاى اين واحد، 
مدتى كميته برداشــت مواد معدنى را برايشان 
ممنوع كرده است اما كمك به روند اين پروژه 

در دست اقدام است.
فرماندار شهرستان فامنين نيز در اين زمينه گفت: 
در ســال جهش توليد نه تنهــا اجازه نمى دهيم 
واحد توليدى تعطيل شود بلكه از روند پيشرفت 

و جذب نيروى كارخانه هاى بومى مانند سراوك 
نيز با تمام توان حمايت مى كنيم.

سيد مجيد شــماعى خاطرنشــان كرد: وقفه 
در اجــراى مصوبه و صدور مجــوز به دليل 
ســپرى كردن مراحل ادارى بود. از كمك به 
توليدكنندگان كه با ايجاد اشتغال در روستاها 
و شهرســتان  مانع از مهاجرت از روســتا ها 

مى شوند، دريغ نمى كنيم.
به گزارش همدان پيام ســراوك مدتى اســت 
كه آينده روشــنى را پيش چشم خود نمى بيند 
و خواهــان تعيين تكليف بــراى ادامه روند 
توليدات با قوا و انگيزه بيشــتر اســت. حتى 
مديران و مســئوالن ايــن كارخانه مى گويند 
ما تابع قوانين هســتيم و تخلف هاى خود را 
با جــان و دل مى پذيريم و آماده هســتيم در 
محدوده هاى مجــاز و طبق گفته مســئوالن 
رونــد توليــد را پيش ببريــم. 110 متر مربع 
براى ســاخت اتاقك نگهبانى مجوز داشــتيم 
كه هم اكنــون بناى ساخته شــده از اين متراژ 
هم پايين تر اســت. هدف توليد و خودكفايى 
اســت. وجود چنين پروژه هايــى ابزار الزم و 
كافى بــراى تحقق جهش توليد اســت كه با 
فعاليت، مديريت درست و حمايت مسئوالن 
اين كارخانه را كه نزديك به نيم قرن مشغول 
به فعاليت و ايجاد اشتغال بوده است، مى توان 

بيش از پيش تقويت كرد.

 ماليــر- خبرنــگار همدان پيــام:  خانم 
ميانسالى كه درحال گذر از خيابان بود، سمت 
ما آمد و گفت: همسرش كارگر است و حدود 
2 ماهى مى شــود كه يك روز هم كار نكرده 
است. از مســتأجرى و كرايه خانه 600 هزار 
تومانى تا بيكارى پســرش كه ليسانسه است 
گفت و افزود: دخترش دانش آموز كالس دهم 
است اما گوشــى اندرويد ندارند كه بتواند با 
برنامه شــاد آموزش و پرورش درس بخواند، 
كارگرى ميان صحبت هــاى او پريد و گفت: 
مــا افتخار مى كنيم كه با زحمت يك لقمه نان 
حالل براى زن و بچه هايمان مى بريم اما جامعه 
كارگرى به ويژه كارگــران روزمزد در جامعه 
مهجــور مانده اند، وقتى 2 ماه اســت كارهاى 
مصالح فروشى ها  تعطيلى  به دليل  ســاختمانى 
دچار كساد شــده است، مِن كارگر كه حقوق 
ثابتى ندارم چطور حق بيمه ام را بپردازم؟ چرا 

بســته هاى حمايتى به هيچ كارگر غيررسمى 
تعلق نگرفته است؟ 

رئيس انجمن صنفى كارگران ساختمانى درباره 
مشكالت و چالش هاى زندگى اين كارگران در 
گفت وگو با همدان پيام گفت: درد و رنج اين قشر 
تمامى ندارد ولى ما با تمام توان در استيفاى حق 

و حمايت از اين قشر تالش مى كنيم.
ســعيد بهرامى با اشــاره به اينكه در گذشته 
گروهى كارگر ســاختمانى نبودنــد اما از اين 
بيمه اســتفاده مى كردند، افــزود: جلوى اين 
سوءاســتفاده را گرفتيم و با لغو آن ها ظرفيت 
را بــراى متقاضيان واقعى باز كرديم، عالوه بر 
بيمه كارگران ساختمانى، بيمه حوادث انفرادى 
24 ســاعته را براى كارگران با مبلغ 45 هزار 
تومان در ســال فراهم كرديم كه حتى اگر در 
خانه دچار آسيبى شدند، بتوانند از پشتوانه بيمه 

حوادث برخوردار شوند.

وى در ادامه با بيــان اينكه قرار بود حق بيمه 
كارگران از 159 هــزار تومان در فروردين به 
199 هزار تومان در ارديبهشــت افزايش يابد، 
خاطرنشــان كرد با رايزنى هاى فراوان موفق 
شديم حق بيمه پرداختى را به همان 159 هزار 
تومان برگردانيم و درحال پيگيرى براى ايجاد 

بيمه تكميلى براى كارگران هستيم.
بهرامى با اشــاره به اينكه كارگران ساختمانى 
چون كارفرما ندارند و زير پوشــش قانون كار 
نيســتند، نمى توانند از بيمه بيكارى اســتفاده 
كننــد، از قوانينى ناعادالنــه در حق كارگران 
گفت: به عنوان نمونه، كارگرى داريم كه عمل 
قلب باز كرده است اما نمى تواند از كارافتادگى 

بگيرد و مجبور است كار كند.
به گفته وى، بيكارى تكنولوژى سبب افزايش 
شمار كارگران ســاختمانى و روزمزد مى شود 
و اين افزايش ســبب تشديد بيكارى كارگران 

و رو آوردن آن هــا بــه دستفروشــى و حتى 
زباله گردى شده است.

بــراى تحقق شــعار ســال و ايجاد جهش 
توليد، توجه و رفع مشكالت و چالش هاى 
كارگــران كه در خــط مقدم توليــد قرار 
ســرمايه هاى  بزرگ تريــن  از  و  دارنــد 
انســانى و اجتماعى هرجامعه ايى محسوب 
برخوردار  ويژه ايــى  اهميت  از  مى شــوند 
اين  حمايت  در  قوانينــى  تصويب  اســت. 
قشــر به ويژه در شــرايط كرونايى از جمله 
برخــوردارى كارگــران روزمــزد از بيمه 
بيكارى، تعيين دستمزد واقعى و متناسب با 
تورم، ارائه تســهيالت رفاهى و ... مى تواند 
گامى كوچك در برطرف كردن آالم و حفظ 
كرامت و منزلت اين قشــر زحمت كش و 
آسيب پذير باشد كه اميد است مورد توجه 

گيرد. قرار  مربوطه  مسئوالن 

جهش توليد سراوك فامنين نيازمند همدلى
■ مديرعامل كارخانه: آماده اجراى دستورات منابع طبيعى هستيم

■ رئيس اداره منابع طبيعى فامنين: با وجود احراز تخلفشان، مساعدت مى كنيم
■ فرماندار فامنين: نمى گذاريم هيچ واحد توليدى تعطيل شود

خطر كرونا در نهاوند 
رفع نشده است

 نهاوند - خبرنگار همدان پيام: خطر كرونا 
هنوز رفع نشــده اســت و مردم و مسئوالن 
همچنان بــراى مقابله با ايــن بيمارى بايد 

آمادگى داشته باشند.
فرماندار نهاوند در جلســه رزمايش كمك 
مؤمنانه و قرارگاه زيســتى ضمن قدردانى از 
سپاه، دستگاه هاى اجرايى و خدماتى و پويش 
مردمى براى شناســايى خانوارهاى نيازمند، 
گفت: به خوبى منويــات مقام معظم رهبرى 
در نهاوند به مرحله  اجرايى رسيد. ولى براى 

بهتر تحقق يافتن اين مهم به همدلى بيشترى 
نيازمنديم.

مراد ناصرى گفت: وقتى افزايش نرخ كرايه 
انجام و مصوب نشــده و شاهد افزايش 50 
درصدى كرايه ها توســط تاكسى ها هستيم، 

پس نظارت دقيقى صورت نگرفته است.
فرمانــدار نهاوند گفت: منابع طبيعى موظف 
است، براى ساماندهى عشاير كه خروجشان 
سالمت مردم را به خطر نيندازد، چهارچوبى 
تهيه كند.ناصرى افزود: مناطق گردشــگرى 
شهرســتان همچنان تعطيل است و آمادگى 

پذيرايى از گردشگران را نداريم.
وى اظهار كرد: بخشــداران بــراى ورودى 

سراب ها محدوديت صددرصدى ايجاد كنند.
وى گفت: تمامى آرايشگاه هاى زنانه و مردانه 
بايد نوبت دهى تك  نفره داشته و تمامى موارد 
پروتكل هاى بهداشتى را رعايت كنند، در غير 
اين صورت با آنان برخورد جدى خواهد شد.
وى با بيان اينكه كرونا هنوز تمام نشــده و 
پيام خطر براى مردم جا افتاده اســت، گفت: 
تمامى مديران و كارمندان ملزم به استفاده از 
ماسك و دستكش براى حفظ سالمت خود 

و جامعه هستند.
 4500 خانوار سبد غذايى دريافت 

كردند
 فرمانده سپاه ناحيه نهاوند نيز در اين جلسه 

گفت: مرحله دوم رزمايش كمك مؤمنانه در 
شهرســتان با همكارى مردم و دستگاه هاى 

مختلف اجرا مى شود.
على مختــارى تصريح كرد: بــراى اجراى 
رزمايــش مؤمنانه 4 هــزار و 500 خانوار 
نيازمنــد كه تحت پوشــش و حمايت هيچ 
نهادى نيستند، شناسايى شدند كه در مرحله 
نخســت رزمايش بــه هزار خانوار، ســبد 

غذايى اهدا شد.
مختارى افزود: عدالت در توزيع، هماهنگى 
بين مؤسســات خيريه و اهدا سبد غذايى به 
تمام خانوارهاى نيازمند شناسايى شــده را از 

اهداف مهم رزمايش مؤمنانه عنوان كرد.

 فرهاد جهانيان معاون برنامه ريزى و
 امور عمرانى فرماندارى كبودراهنگ شد

 با حضور معاون سياسى امنيتى و اجتماعى استاندار و مديركل 
دفتر امور سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري از خدمات فاطمه 
حبيبى تجليــل و فرهاد جهانيان به عنوان معاون برنامه ريزى و امور 

عمرانى فرماندارى كبودراهنگ معرفى شد .
در اين مراســم معاون سياسى امنيتى استاندار با اشاره به توطئه هاى 
همه جانبه دشمنان با استفاده از ابزار ظالمانه تحريم اقتصادى براى 
ضربه زدن بر انقالب و نظام مقدس جمهورى اسالمى گفت: تمامى 
مســئوالن بايد با حمايت از توليد و تالش براى تحقق نامگذارى 
امسال از سوى رهبر معظم انقالب به عنوان جهش توليد تالش كنند 

تا پيروز ميدان نبرد اقتصادى شويم.
آزادبخت در ادامه از رعايت پروتكل هاى بهداشــتى براى مبارزه با 
ويروس كرونا در اســتان همدان قدردانى كرد و افزود: شهرســتان 
كبودراهنگ در پيشــگيرى و مقابله با شيوع ويروس كرونا كارنامه 

درخشانى از خود برجاى گذاشت .
حجت ا... مهدوى، فرماندار كبودراهنگ هم در اين نشســت با اشاره 
به ظرفيت هاى شهرســتان در بخش هاى مختلف توليدى، اقتصادى، 
كشاورزى و گردشگرى گفت: با تالش مسئوالن شهرستان پارسال اين 

شهرستان در زمينه اشتغال زايى مقام دوم استان را از آن خود كرد.

چرا بسته هاى حمايتى به هيچ كارگرى تعلق نگرفت؟
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راهپيمايى فيزيكى در روز قدس 
تنها در شهرهاى سفيد برگزار مى شود

 راهپيمايى فيزيكى روز قدس مثل سال هاى گذشته خواهيم داشت 
اما تنها در شهرهايى كه با وضعيت سفيد مشخص شده است.

به گزارش تسنيم، قائم مقام شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى با اشاره 
به شــرايط برگزارى راهپيمايى روز قدس امســال گفت: قطعا امسال 
مصوبه واحد براى برگزارى روز قدس در كل كشور نخواهيم داشت.

نصرت ا... لطفى افزود: ما راهپيمايى فيزيكى مثل ســال هاى گذشــته 
خواهيم داشت اما تنها در شهرهايى كه با وضعيت سفيد مشخص شده 
اســت. در چنين شهرهايى راهپيمايى مثل سال هاى گذشته اما پس از 

نمازجمعه خواهد بود.
قائم مقام شــوراى هماهنگى تبليغات اســالمى خاطرنشان كرد: در 
شهرهايى مثل تهران و مراكز استان ها يك طرح راهپيمايى خودرويى 
مطرح شده است كه موتورسواران با پرچم يك مسيرى را طى كنند و 

خانواده ها با خودرو حركت كنند.

روحانى با كالنترى برخورد كند
 عضو فراكسيون نمايندگان واليى مجلس خواستار برخورد رئيس 
جمهور با رئيس ســازمان حفاظت از محيط زيست به جهت مواضع 

اخير او درباره تسخير النه جاسوسى شد.
به گزارش مهر، محمدجواد ابطحى گفت: به منتخبان مجلس يازدهم 
توصيه مى كنم براى آنكه مجلس در رأس امور باشــد و بتواند نظارت 
دقيق و كارآمدى داشــته باشد، بايد جيبشان را ببندند و دهان خود را 
باز كنند و همچنين به اين نكته توجه كنند كه نبايد خودشان را ارزان 

بفروشند.
وى بــا انتقاد از صحبت هاى اخير عيســى كالنترى رئيس ســازمان 
حفاظت محيط زيســت، گفت: كالنترى پس از 40 سال مى گويد كه 

تسخير النه جاسوسى را قبول ندارم و اين كار اشتباه بوده است.

پژمانفر در صحن علنى مجلس:
عملكرد مجلس دهم را مردم قضاوت مى كنند 

نه خود نمايندگان

 مــردم بايد دربــاره عملكرد مجلس دهم قضــاوت كنند و نبايد 
خودمان بگوييم كه در اين دوره بهترين عملكرد را داشتيم.

به گزارش مهر، عضو فراكســيون نمايندگان واليى مجلس در جلسه 
روزگذشــته مجلس شوراى اســالمى گفت: بعضاً برخى نمايندگان 
مى گويند كه عملكرد مجلس دهم بســيار خوب بوده است كه مردم 
بايد در اين باره قضاوت داشته باشند كه آيا مجلس در اين دوره درست 
عمــل كرد يا خير. نصرا... پژمانفر اظهار كرد: براى بررســى عملكرد 
مجلس دهم بايد به سؤاالتى پاسخ داده شود از جمله اينكه آيا مجلس 
دهم در ارتباط با موضوع ارزهايى كه بى حســاب توزيع شد اقدامى 
انجام داد يا خير و آيا مجلس براى رفع مشــكالت معيشــتى مردم و 

سفره آنان كارى كرد؟
عضو فراكسيون نمايندگان واليى مجلس يادآور شد: دولت مشكالت 
زيادى ايجاد كرد و ســؤال ما اين اســت مجلس تــا چه حد در اين 
دوره در مقابل دولت ايســتادگى كرد و اينكه فقط ما يك مشت قانون 
بنويسيم اما نظارتى بر نحوه اجراى اين قوانين از سوى دولت نداشته 

باشيم، سبب مى شود دولت بيشترين تخلف را داشته باشد.

حاشيه هاى مجلس
فيض ا... مظفر پور»

 بــا نگاهى به تاريخ ادوار دهگانه مجلس شــوراى اســالمى پس 
از پيروزى انقالب اســالمى، متوجه مى شويم  در هر دوره از مجلس 
همواره حاشيه هايى وجود داشــته كه بر روند كلى قانونگذارى تأثير 
مثبت و منفى داشته است و گاهى حاشيه آنقدر پررنگ بوده كه به قول 

معروف بر متن غلبه كرده است.
 از اختالفــات 2 گروه اعضــاى نهضت آزادى بــا طرفداران حزب 
جمهورى اسالمى و جريان ليبرال مى توان در مجلس نخست ياد كرد 
و بــه تقابل مرحوم بازرگان و خلخالى و مخالفت هايى كه بنى صدر با 
برخى چهره هاى شاخص آن دوره داشت كه درنهايت نيز به تصويب 
بى كفايتى سياسى وى و بركنارى اش انجاميد، اشاره كرد. البته اين اقدام 
مجلس نخست به عنوان يك اقدام انقالبى در برابر نفوذ جريان ليبرال 
محسوب مى شــود، پس از مجلس نخســت در مجلس دوم و سوم 
حاشــيه ها كمتر شــد، اگرچه در مجلس سوم اختالف سليقه سياسى 
افزايــش پيدا كرد ولى در روند كلى قانونگذارى، مشــكالت كمترى 
وجود داشــت و آن هم به دليل وجود دولتى همسو در رأس كار بود و 
به دليل درگير بودن كشــور در جنگ تحميلى، فضاى همدلى بيشترى 
حاكــم بود و اين روند كم حاشــيه بودن در مجلــس چهارم و پنجم 
نيز تاحدودى حاكم بود ولى اســتيضاح وزير ارشــاد اسالمى دولت 
اصالحات كه درنهايت نيز به ابقاى مهاجرانى انجاميد، يكى از حواشى 
بود؛ شــير خر خورده  اى كه بعدها لندن نشين شد و هم اكنون مواضع 
دوگانه عليه نظام اسالمى در رسانه  هاى بيگانه مى گيرد و يكى به نعل 

و يكى به ميخ مى زند. 
يكى از حاشيه هاى مجلس چهارم استيضاح عبدا... نورى وزير كشور 
و بركنارى وى بود؛ اما مجلس ششم كه دچار حاشيه هاى زيادى شد 
و در برخى موارد نقش اپوزسيون نظام اسالمى را بازى كرد و تحصن 
در مجلس براى ايفاى نقش يادشــده بود كه با ايســتادگى قاطع نظام 
اسالمى در برابر متحصنان پايان يافت و درنهايت مجلس اصول گراى 
هفتم شــكل گرفت و حواشى كمترى داشت؛ اما در مجلس هشتم به 
رياست الريجانى اســتيضاح مرحوم كردان كه به بركنارى وى منجر 
شــد و در مرحله بعد نيز استيضاح وزير كار شيخ االسالمى به يكشنبه 
سياه مجلس شوراى اسالمى معروف است كه احمدى نژاد در مجلس 
فيلمــى از كار چاق كنى برادر رئيس مجلس پخش كرد همچنين يكى 
از حاشيه هاى مجلس نهم تصويب 20 دقيقه اى برجام بود كه هم دامن 
رئيس و هم نمايندگان آن را گرفته اســت زيرا دولت نهم به رياست 
احمدى نژاد روى كارآمد و رياست حداد عادل بر آن از حواشى به دور 

ماند. 
از مجلس دهم نيز حاشيه دســت برنداشت و از پيروزى ليست اميد 
در تهران تا تشــكيل مجلسى با 3 فراكسيون كه ياران الريجانى نقش 
تعيين كننده يافتند و شكست عارف در رياست بر آن و استيضاح هاى 
ناموفق كه به دليل پاره اى معامالت پشــت پرده كه عمال مجلس دهم 
را از حيــز انتفاع انداخت و به اين حال و روزى كه مشــاهده مى كند 
انداخــت و ويروس كرونا آخرين ميخ را بر پيكر بى جان آن كوبيد و 
عمال مجلس 3 ماه پايانى را تعطيل شــد و كار به بى رياستى مجلس 
به دليل كرونايى شــدن رئيس 12 ساله شــد و اين حاشيه ها منجر به 
پيروزى قاطع جريان انقالبى در انتخابات دوم اســفند 98 گرديد و اما 
مجلس يازدهم نيز از همان آغاز به دليل شــيوع كرونا و فوت 2 تن از 
نماينــدگان و همچنين حذف يك نماينده ديگر به دليل مدرك جعلى 
دچار حاشيه شــد، همچنين موضوع انتخاب رئيس نيز چالش ايجاد 

كرده است.
 اميد اســت  مجلس يازدهم از حاشيه به متن برگردد و قانونگذارى و 
نظارت بر اجراى درســت قانون را سرلوحه كار خود قرار دهد و به 

انتظارات و مطالبات واقعى مردم بپردازد. 
ان شاء ا...

 مجلس دهم دنبال اقدامات شعارى نبود
 مجلس دهم درپى اقدامات شــعارى و سرگرمى هاى سياست زده نبود، اين 
مجلس انقالبى بودن را در خدمت خاكســارانه به ملت و ســنگر مقاوم مقابل 

دشمن معنا و عمل كرد.
به گزارش ايرنا، رئيس مجلس شــوراى اسالمى روزگذشته كه پس از بهبودى 
از بيمارى كرونا، در جلســه علنــى مجلس حضور يافته اســت،  اظهار كرد: 
هيچ مجلســى به اندازه مجلس دهم در زمينه بنيه دفاعى كشــور با حساسيت 
برخورد نكرد و به اين اندازه توجه نشــان نداد، اين يعنى يك اقدام انقالبى و 
از ســر بصيرت. على الريجانى تصريح كرد: اگر بودجه هايى كه مجلس براى 
شركت هاى دانش بنيان هرساله در نظر نگرفته بود و اگر حمايت از اين واحدها 
نبود امروز در بحث كرونا اين گونه خدمات به مردم عرضه نمى شد. اين نگاه ها 

نگاه انقالبى واقعى است.

برجام با تداوم غيرقانونى تحريم تسليحاتى ايران 
به مرگ ابدى خواهد رفت

 دبير شــوراى عالى امنيت ملى در توئيتى تأكيد كرد كه پيكر كم جان برجام 
بــا دور زدن قطعنامه 2231 و تــداوم غيرقانونى تحريم تســليحاتى ايران به 
مرگ ابدى خواهد رفت. به گزارش ايرنا، على شــمخانى روزگذشــته در اين 
توئيت افزود: ويروس تحريم، ابزار كاخ ســفيد براى بقاى هژمونى رو به افول 
آمريكا است. اروپا كدام سو ايستاده؛ «حفظ آبرو و تقويت چندجانبه گرايى» يا 
«پذيرش مجدد تحقير و كمك به يك جانبه گرايى»؟ در روزهاى گذشــته وزير 
امور خارجه آمريكا برخالف اظهارات گذشــته خود، برگرفته از توطئه پردازان 
انديشكده تروريستى و صهيونيستى بنياد دفاع از دموكراسى مدعى شد آمريكا 
مشاركت كننده قطعنامه 2231 اســت و بر اساس بند 11 آن مى تواند خواستار 

تمديد ممنوعيت تسليحاتى ايران شود.

واكسن اروپا براى مقابله با كرونا در اختيار همه 
جهان قرار مى گيرد

 صدر اعظم آلمان گفت واكســنى كه اتحاديه اروپا براى مقابله با ويروس 
كرونا درحال ساخت آن است در اختيار همه جهان قرار خواهد گرفت.

به گزارش فارس،  آنگال مركل در بيانيه اى گفت: «درحال بررســى اين موضوع 
هستيم كه چگونه به توسعه واكسن ها، داروها و تست هاى تشخيص براى تمام 

مردم در سرتاسر جهان بپردازيم و آلمان اين مسئوليت را مى پذيرد.
وى افزود: بودجه 8 ميليارد يورويى براى توسعه يك واكسن هنوز كافى نيست 

و آلمان مشاركت مالى چشمگيرى در اين زمينه خواهد داشت.
مركل در ادامه گفت: نه تنها نهادهاى دولتى در اين فعاليت مشــاركت خواهند 
داشــت بلكه از مشاركت بنيادهاى خصوصى و شــركت هاى ساخت دارو و 

واكسن نيز براى مشاركت استقبال مى شود.

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)
به موجب پرونده اجرايى كالســه9800323 موضوع سند رهنى شماره 126404 
مورخ 1395/5/31 دفتر خانه 4 اســناد رســمى نهاوند له بانك كشاورزى شعبه 
مركزى نهاوند جهت وصول مبلغ 621/971/108 ريال (ششــصد و بيســت و يك 
ميليــون و نهصد و هفتاد و يك هزار و صد و هشــت ريال) موضوع الزم االجرا و 
خسارت تأخير الى يوم الوصول عليه متعهد جعفر سورى مبادرت به صدور اجرائيه 
نموده اســت اجرائيه صادره به متعهد ابالغ گرديده بنا به تقاضاى بستانكار مورد 
وثيقه  برابر نظريه مورخ 1398/9/25 كارشناس رسمى دادگسترى مورد ارزيابى 
كه ارزش و مشخصات آن به شرح ذيل مى باشد: ششدانگ يك قطعه زمين پالك 
شماره 3345 (سه هزار و سيصد و چهل و پنج) فرعى از 3102 (سه هزار و يكصد و 
دو) از 3 (سه) اصلى واقع در بخش دو حوزه ثبتى نهاوند استان همدان به مساحت 
145/30 (صد و چهل و پنج مترمربع و ســيه صدم مترمربع) مترمربع كه در دفتر 
112 صفحه 97 ذيل شماره 16503 به نام جعفر سورى سند مالكيت صادر گرديده 
بنا به اظهار كارشناس رسمى دادگســترى واقع در نهاوند بلوار وليعصر (عج اهللا) 
كوى پشــت ناسيونال و به قيمت 1/162/400/000 ريال يك ميليارد و صد و شصت 
و دو ميليــون و چهارصد هزار ريال)ارزش كل ملك ارزيابى گرديده و محدود اس 
به حدود: شــماالً به طول هشت متر (8) متر ديواريست به شماره پالك باقيمانده 
پنجاه و دو فرعى از سه اصلى شــرقًا به طول (28/24) متر بيست و هشت متر و 
بيست و چهار صدم متر پى اســت به پالك دو هزار و پانصد و سى و هفت فرعى 
جنوبًا پى اســت به طول (2/50) دو متر و پنجاه سانتيمتر به كوچه ده مترى غربًا 
پى به پى به طول (27/70) بيست و هفت و هفتاد سانتيمتر متر به پالك سه هزار 
و سيصد و چهل و چهار فرعى (3344) پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز يكشنبه 
مورخ 1399/2/28  در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده 
از مبلغ ارزيابى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم 
به ذكر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا 
حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى 
مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن 
معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد 
شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمنًا چنانچه روز مزايده تعطيل 
رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار 

خواهد شد.
(م الف524)

تاريخ انتشار: 1399/2/15 روز دوشنبه

محمدعلى جليلوند 
رئيس اداره ثبت و اسناد و امالك نهاوند 

احتمال بازشدن مدارس مناطق سفيد
 رئيــس جمهور اعالم كرد كه با همكارى مردم و تالش بخش درمان 

كشور به نقطه مطلوب نسبى درباره كنترل بيمارى كرونا رسيده ايم.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى در جلسه ستاد 
ملى مقابله با كرونا با تأكيد بر اينكه تا نقطه مطلوب هنوز فاصله اســت، 
افزود: امروز اعالم شــد كه در نوبت نخســت غربالگرى در كشور 78 
ميليون نفر مورد غربالگرى قرار گرفتند كه كارى مهم و عظيم است. امروز 
همچنين اعالم شد كه 30 ميليون نفر تحت پوشش غربالگرى مرحله دوم 
قرار گرفته اند. وى اظهار كرد: چون پايان كرونا براى ما روشــن نيست و 
بــا وجود اينكه تعداد زيادى از مراكز مختلف معتبر در دنيا روى داروى 
درمان كرونا فعاليت مى كنند، مشخص نيست كه داروى درمان كرونا كدام 
اســت؛ همچنين با توجه به اينكه هم اكنون بيــش از 80 مركز بزرگ و 
معروف جهانى در تالش براى دستيابى به واكسن هستند، اما براى ما زمان 
آن روشــن نيست، بايد خود را براى شرايط بد آماده كنيم و با بدبينى به 
موضوع نگاه كنيم؛ بايد به 2 بخش تجهيزات و نيروى انســانى درمان گر 
توجه كنيم. بايد در بخش توليد اقالم موردنياز و پرســتاران مورد نياز با 

بدبينى به موضوع كرونا نگاه كنيم.
رئيس جمهورى با بيان اينكه اكنون هم بايد خود را براى يك روز سخت 
آماده كنيم، به بيان جزئيات تصميمات امروز ستاد ملى كرونا پرداخت و 
گفت: امروز تصميم گرفتيم براى 132 شهرســتانى كه شرايطى كم خطر 
دارند از فردا مساجد باز شوند و نمازجمعه در آنها برگزار شود. رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى در مساجد دارايى 2 زيبايى معنوى و نظم است؛ 
نمازگزار با رعايت فاصله عمل واجب را رعايت مى كند و اينكه به مسجد 
مى رود عمل مستحب انجام مى دهد؛ وقتى اين مستحب و واجب در كنار 
هم قرار مى گيرد، خيلى زيباتر است. روحانى خاطرنشان كرد: همچنين 
بر اســاس تصميمات امروز در برخى صنوف نظير آرايشگاه ها و مراكز 
ورزشى حتى در مناطق قرمز بازگشايى هايى به صورت پلكانى و با آرامش 
خواهيم داشــت، اما در عين حال فرامــوش نمى كنيم كه كرونا همچنان 

هست و ممكن است روزى با اوج بيمارى مواجه شويم.

محمد ترابى »
 دورهمى هــاى مجــازى نماينــدگان 
اصولگــراى مجلس يازدهــم در اين ايام 
كرونايى توجه رسانه ها و محافل سياسى را 
به خود جلب كرده است. موضوعى كه اما 
و اگرهــاى زيادى را درباره معادالت آينده 
اسالمى  شــوراى  مجلس  دوره  يازدهمين 

به وجود مى آورد.
 كم تر از يك مــاه ديگر يازدهمين مجلس 
شوراى اســالمى كار خود را در ساختمان 
هرمى بهارستان رسما آغاز مى كنند. اما هنوز 
چشمشان به مجلس روشن نشده، زمزمه ها 
از جلســات مجازى و حقيقــى به گوش 
مى رسد، جلســاتى كه گاهى گفته مى شود 
براى ســازماندهى طرح ها و اولويت بندى 
اقدامات آينده اســت و گاهى هم جسته و 
گريخته صحبت هايى از برنامه ريزى و البى 

براى هيأت رئيسه به ميان مى آيد.
مجلس  اصولگرايــان  ياركشــى   

يازدهم آغاز شده است
 به نقل از خبر آنالين محمدآصفرى از منتخبان 
مجلس يازدهم، ازجمله افرادى اســت كه از 
رايزنى ها در جلسات مجازى اصولگرايان پرده 
برمى دارد و مى گويد: «رايزنى براى سهم دهى 
و تقسيم كرسى هاى قدرت در مجلس يازدهم، 
به دليل شيوع ويروس كرونا با تشكيل جلسات 
حضورى انجام نمى شــود اما همين حاال هم 
منتخبان در فضاى مجازى مشغول گفت وگو 
هســتند و توافقات پيش از تشــكيل مجلس 
نهايى خواهد شــد. قطعا اتفاق نظرى پيش از 
تشــكيل مجلس براى انتخاب هيأت رئيسه و 
رئيس مجلس و كميسيون هاى مجلس يازدهم 
صورت مى گيرد تا وقت جلسات علنى براى 

حل اختالفات صرف شود.
به نقــل از فارس، منتخــب تبريز در مجلس 
يازدهم، از تشكيل جلسه سه شنبه هفته گذشته 
چهره هاى شــاخص منتخب مجلس يازدهم 

خبر داد.
محمد رضا ميرتارج الدينى درباره اين نشست 
گفت: در اين جلســات درباره راه كارها براى 
كارآمد كردن مجلس يازدهم و فرآيندها درباره 
هماهنگى درباره انتخابات هيأت رئيسه مجلس 

يازدهم بحث و تبادل نظر صورت مى گيرد.
 رقابت قاليباف و حاجى بابايى 

براى رياست پارلمان 
شــمارش معكوس براى آغاز مجلس يازدهم 
و پايان مجلس دهم آغاز شــده است و حاال 
دغدغه اصولگرايان اين است كه چه كسى قرار 
است روى صندلى رياســت بنشيند. هرچند 
ياركشــى آنها از چند روز پــس از انتخابات 
آغاز شد و هنوز هم زمزمه جلسات مجازى و 

البى هاى پشت پرده به گوش مى رسيد.
از قرار معلوم در جلســه سه شنبه هفته گذشته 
چهره هاى شاخص اصولگراى مجلس يازدهم، 
درباره فرآينــد انتخاب رئيس مجلس يازدهم 
و حتى هيأت رئيسه بحث و گفت وگو انجام 

داده اند.
نكته قابل توجه اين كه به نقل از تابناك، «ياران 
احمدى نــژاد» و چهره هايى كه صف خود را 

مثل شمس الدين حسينى وزير امور اقتصادى 
و دارايــى دولت دهم كه رســما از تشــكيل 
فراكســيون احمدى نژادى هــا و جمع رئيس 
دولت مهرورزى سخن به ميان آورده و براى 
تصدى كرسى رياست اعالم آمادگى كرده اند، 

به اين نشست دعوت نشده اند.
از ســوى ديگر چهارشــنبه و پنجشنبه هفته 
گذشــته هم نيز اصولگرايان يازدهمين دوره 
مجلس شــوراى اسالمى نشستى را با حضور 
قاليبــاف، حاجى بابايى، آقــا تهرانى، تقوى، 
ميرســليم  و  زاكانى  ميرتاج الدينى،  نيكــزاد، 

برگزار كردند؛.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، در اين 
جلسات 8 تصميم زير را براى تشكيل هيأت 
رئيســه و كميســيون هاى تخصصى پارلمان 

بعدى اتخاذ كرد:
1- هيچكــدام از نامزدهــاى هيأت رئيســه 
و كميســيون هاى تخصصى، خــود را مورد 

حمايت دستگاه هاى خاص معرفى نكنند.
2- شوراى ائتالف از هيچ كانديدايى حمايت 

نكند.
3- هيــچ يك از نامزدهاى خــود را از ديگر 
نمايندگان، نماينده تر نداند و حق خاصى براى 

خود قائل نشود.
4- شــرط كانديداتورى براى رياست مجلس 
آن باشــد كه فرد موردنظر، خود را كانديداى 

رياست جمهورى سال 1400 نكند.
5- نامزدهــاى هيــأت رئيســه و رؤســاى 
كميسيون هاى تخصصى در يك رقابت عادالنه 
و بــا رأى نمايندگان انتخاب شــده و اجازه 
نخواهند داد كســانى از بيــرون مجلس براى 

آن ها تعيين تكليف كند.
6- براى نامزدهاى رياســت، نــواب، هيأت 
رئيســه و رؤساى كميســيون هاى تخصصى 
شاخص هاى علمى و كاربردى تهيه و تدوين 

شود.
7- هيچ نامزدى از پيش خود را رئيس، نواب، 
هيأت رئيسه و رئيس كميسيون هاى تخصصى 

معرفى نكند.
8- بــراى رياســت، نــواب، هيأت رئيســه 
و رؤســاى كميســون هاى تخصصــى ابتدا 

رأى گيرى و رقابت در فراكسيون انجام شود.
طبق اخبار درز كرده از اين جلسات و با توجه 
به 8 تصميم اتخاذ شــده از سوى اصولگرايان 
مجلس يازدهم شركت كننده در اين جلسات، 
به نظر مى رســد رقابت اصلى براى رياســت 
مجلــس ميــان قاليبــاف و حاجى بابايــى و 
براى نواب رياســت هم، زاكانى، آقا تهرانى، 

ميرتاج الدينى، نيكزاد و ميرسليم باشد.
 حاجى بابايــى نبايــد تنهــا بــه 

نمايندگان دور پيش اكتفا كند
نماينــده عضو فراكســيون مســتقلين واليى 
مجلس در گفت وگو با ايلنا، با بيان اينكه بهتر 
است كسى كه ســابقه نمايندگى دارد، رئيس 
مجلس شــود، رقابت اصلى ميــان قاليباف و 
حاجى بابايى بر سر صندلى رياست بهارستان 
را تأييد كرد و گفت: درحال حاضر رايزنى هايى 
هم درحال انجام اســت و عــده اى نيز براى 
رياست اعالم آمادگى كرده اند. تحليل مى شود 
كه بين اصول گرايان 2 تا 3 گروه داشته باشيم 
كه درباره مسائل سياسى و اقتصادى نگاه هاى 

متفاوتى داشته باشند.
عليرضا ســليمى درباره دوگانه تجربه اجرايى 
و حضور و تجربــه طوالنى در مجلس براى 
تصدى گرى رياست مجلس خاطرنشان كرد: 
اگر كسى ســوابقى از نمايندگى داشته باشد، 
بهتر اســت اما بحث رياست مجلس اينگونه 
نيســت كه اگر كســى براى رياست مجلس 
كانديدا مى شــود، بايد ســوابق نمايندگى و 
آشــنايى با قوانين و مقررات مجلس را داشته 
باشد و به رغم اينكه تبليغاتى روى اين موضوع 
انجام مى شــود اما اين شــاخصه در رياست 
مجلــس مثمر ثمر نيســت و صرفــا اينگونه 
نيست كه كسى فقط به دليل حضور در مجلس 

سكاندار مجلس شود.
عضو كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس 
دهم دربــاره رقابــت ميــان حاجى بابايى و 
قاليباف گفت: فردى كه در مجلس باشــد و 
به ويژه مجلســى كه در حال حاضر وجود دارد 
و مى خواهــد به مجلس آينده وصل شــود و 
همچنين بــا توجه به اينكه پايان دولت را هم 

نزديك داريم، مى تواند مثمر ثمرتر باشد.

مجلــس  رياســت  از  خــود  تحليــل  وى 
حاجى بابايى يا قاليبــاف را اينگونه بيان كرد: 
تا جايى كــه اطالع دارم هر 2 گــروه رايزنى 
مى كنند، با توجه بــه اينكه تعداد نمايندگانى 
كه از مجلس دهم بــه مجلس جديد راه پيدا 
كرده اند، زياد نيســت، اگر آقاى حاجى بابايى 
بخواهــد صرفا روى رأى آنها كار كند كارش 

سخت مى شود.
ســليمى ادامه داد: البته افراد ديگرى نيز براى 
حضور در جايــگاه رياســت مجلس اعالم 
آمادگى كرده انــد اما رقابت بيــن اين 2 نفر 

خواهد بود.
يازدهم  مجلس  رئيــس  انتخابت   

توسط اصولگرايان در روز  چهارشنبه 
منتخب مردم گرمى در مجلس يازدهم گفت: 
نخستين جلسه شوراى موقت نيروهاى انقالب 
در مجلس يازدهم چهارشنبه (17 ارديبهشت) 
برگزار مى شــود؛ هدف از تشكيل اين جلسه 
انتخاب اعضاى هيأت اجرايى فراكسيون براى 
تشكيل فراكســيون اكثريت (جبهه نيروهاى 

انقالب) در مجلس يازدهم است.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، ولى 
اســماعيلى گفت: پس از تشــكيل رســمى 
فراكسيون با دعوت از تمام اعضا كه پيش بينى 
مى شــود بيش از 230 منتخب حضور داشته 
باشــند نخســتين مجمع عمومى فراكسيون 

تشكيل خواهد شد.
سخنگوى فراكســيون اصولگرايان در مجلس 
هشتم ادامه داد: در ادامه روند تشكيل فراكسيون 
قرار اســت درصورت نبود تفاهم كانديداهاى 
مطــرح براى رياســت مجلــس، كانديداهاى 
احتمالى با حضور در مجمع عمومى و سخنرانى، 

موردرأى گيرى قرار  گيرند.
وى ادامه داد: به عبارتى رقابت براى رياســت 
مجلس داخل فراكســيون خواهــد بود و هر 
منتخبى كه در فراكســيون رأى الزم را نياورد، 
برابــر تعهدى كه به شــوراى مركزى خواهد 
ســپرد حق شــركت در صحن علنــى براى 
رياســت مجلس را نخواهد داشت. اين روند 
براى تمام اعضاى هيأت رئيسه در فراكسيون 

طى خواهد شد.

 جلســه علنى مجلس شــوراى اســالمى 
روزگذشته (يكشنبه) باحضور و رياست على 
الريجانــى كه به دليل ابتال بــه ويروس كرونا 
چند هفتــه اى در صحنه علنى مجلس حاضر 

نمى شد، برگزار شد.
 6 خرداد؛ آخرين روز كارى مجلس 

دهم است
آخرين روز كارى مجلس دهم، ششم خرداد 
خواهد بود، برخى رســانه ها عنوان كردند كه 
آخرين جلســه مجلس روز 23 ارديبهشــت 

است كه اين موضوع صحت ندارد.
به گــزارش خانه ملت، عضو هيأت رئيســه 
مجلس با ذكر اينكه امــروز و فردا (15 و 16 
ارديبهشت) مجلس جلسه علنى دارد، گفت: 
بنابر برنامه اعالمى از ســوى هيأت رئيســه، 
هفته آينــده نيــز در 3 روز متوالى 21، 22 و 
23 ارديبهشــت صحن علنى برگزار مى شود. 
يك هفته براى سركشــى به حوزه انتخابيه و 

شب هاى احيا، صحن نشستى نخواهد داشت.
اكبر رنجبرزاده تصريح كرد: آخرين جلســه 
علنى مجلس دهم، روز ششــم خرداد برگزار 
مى شود، پايان كار دوره دهم اعالم مى شود و 
تا ساعاتى جلسه علنى خواهيم داشت و سپس 

با مجلس دهم خداحافظى مى شود.
 عــدم التــزام عملى به اســالم 
نامزدهــاى انتخابات منــوط به حكم 

دادگاه صالحه شد
با موافقت نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 
اعتقاد نداشــتن كانديدا به اسالم يا اقرار او و 
عدم التزام عملى داوطلب به اســالم با حكم 
قطعــى دادگاه صالح مبنى بر فســاد مالى يا 

اخالقى وى به اثبات مى رسد.
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى ماده 4 طرح 
الحاق يك تبصره به قانون انتخابات رياســت 
جمهورى، خبرگان رهبرى و مجلس شوراى 

اسالمى را تصويب كردند.

بنابر مــاده 4؛ بندهاى 1 تا 6 مــاده 28 قانون 
به ترتيب  اســالمى  شوراى  مجلس  انتخابات 
تابعيت كشــور جمهورى اسالمى ايران؛ ابراز 
وفادارى به قانون اساسى و اصل واليت فقيه 

و اعتماد و التزام عملى به اسالم تغيير يافت.
بر اســاس تبصره اين ماده، اعتقاد نداشــتن 
داوطلب به اســالم يا اقــرار او و عدم التزام 
عملى داوطلب به اسالم با حكم قطعى دادگاه 
صالح مبنى بر فســاد مالى يــا اخالقى وى به 

اثبات مى رسد.
 نظارت اســتصوابى بــر انتخابات 
مجلس در چارچــوب قانون انتخابات 

باشد
نماينــدگان دهميــن دوره مجلس شــورايى 
اســالمى درباره نظارت اســتصوابى شوراى 
نگهبان كه ذيل ماده 3 اين قانون است، با انجام 
برخى اصالحات موافقت خود را اعالم و اين 

اصالحيه را تصويب كردند.

طبق مصوبه امروز مجلس شوراى اسالمى اين 
ماده به شــرح ذيل اصالح شده است: نظارت 
بر انتخابات مجلس شــوراى اسالمى به عهده 
شــوراى نگهبان است، اين نظارت استصوابى 
است و شامل تمام مراحل اجرايى انتخابات از 
جمله تأييد و رد صالحيت نامزدها طبق مواد 

اين قانون مى شود.
 مهلت رسيدگى به شكايات داوطلبان 

مجلس به 30 روز افزايش يافت
نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى، مهلت 
شــوراى نگهبان را براى رسيدگى به شكايات 
نامزدهاى رد صالحيت شده انتخابات مجلس 

از 20 روز به 30 روز افزايش دادند.
نماينــدگان مجلس با تصويــب مواد 9 و 10 
بررســى طرح 2 فوريتى الحاق يك تبصره به 
قانون انتخابات مجلس شــوراى اسالمى را به 
پايان رســانده و آن را براى بررسى به شوراى 

نگهبان فرستادند.

كدام البى در جلسات مجازى و حضورى براى انتخاب رئيس مجلس يازدهم نتيجه مى دهد

قباى رياست برتن حاجى بابايى باتجربه
يا قاليباف پرشور

اخبار مهم روزگذشته مجلس شوراى اسالمى
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5 دان تان  اری  ا ر
رئيس اورژانس پيش بيمارستانى همدان عنوان كرد:

افزايش 7 درصدى فوتى هاى حوادث 
ترافيكى استان همدان در سال گذشته

  رئيس اورژانس پيش بيمارستانى همدان از افزايش 7 درصدى تلفات 
تصادفات سال گذشته استان همدان نسبت به سال 97 خبر داد.

حبيب معصومى در گفت وگو با مهر با بيان اينكه امروزه حوادث ترافيكى 
به عنوان يكى از موانع توســعه پايدار در سطح بين المللى مطرح است 
زيرا تقريباً روزانه 3 هزار و 700 نفر در اثر حوادث ترافيكى فوت مى كنند 

و ده هــا ميليون نفر مصدوم يا معلول مى شــوند، گفت: اين حوادث بار 
ســنگينى را به نظام سالمت كشــورها تحميل و هزينه هنگفتى براى 
دولت ها رقم مى زند و مسأله آنجا قابل تأمل مى شود كه متأسفانه بيش 
از 90 درصد موارد مرگ ناشى از حوادث ترافيكى در كشورهاى با درآمد 

كم و متوسط رخ مى دهد.
معصومــى بــا بيان اينكه در ايران نيز در ســال 97 تعــداد 17 هزار و 
200 نفر در اثر حوادث ترافيكى فوت كرده اند و اين درحالى اســت كه 
متأســفانه باوجود روند رو به كاهش در 2 سال اخير مجدد شاهد روند 
افزايش تلفات حوادث ترافيكى بوده ايم، افزود: روند ســريع شهرنشينى، 

اســتانداردهاى ضعيف ايمنى، ناكارآمدى قوانين، اجرا و اعمال ضعيف 
قانون، حواس پرتى و خستگى حين رانندگى، استفاده نكردن از كمربند 
و يــا كاله ايمنــى، صحبت كردن با تلفن همــراه و حواس پرتى حين 

رانندگى بخشى از داليل رخداد اين حوادث به شمار مى روند.
وى 7 ريســك فاكتور كليدى حوادث ترافيكى را ســرعت باال، استفاده 
نكردن از كمربند ايمنى، اســتفاده نكردن از كاله ايمنى موتورسواران و 
صندلى مخصوص كودك، رانندگى تحت تأثير مشروبات الكلى، رانندگى 
تحت تأثيــر دارو و مواد مخدر و اســتفاده از تلفن همراه حين رانندگى 

عنوان كرد.
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رئيس شوراى فرهنگى استاندارى همدان:
استفاده درست و اصولى از امكانات دولتى 

مصداق امر به معروف است
گفــت:  همــدان  اســتاندارى  فرهنگــى  شــوراى  رئيــس   
اســتفاده درســت و اصولــى از امكانــات دولتــى و پرهيــز از 
ــت آن مصــداق  ــرعى و رعاي ــى و ش ــه اخالق ــك وظيف ــراف ي اس

ــت. ــروف اس ــه مع ــر ب ام
بــه گــزارش مهــر، محمدرضــا ميرصفــدرى در شــوراى فرهنگــى 
اســتاندارى همــدان بابيــان اينكــه اجــراى برنامه هــاى فرهنگــى 
بايــد در اولويــت برنامه هــاى دســتگاه هاى اجرايــى اســتان 
ــور در  ــر كش ــتان هاى برت ــدان از اس ــت: هم ــد، گف ــدان باش هم

حــوزه شــوراى فرهنگــى اســت.
وى افــزود: همــدان در ارزيابى هــاى كشــورى از اســتان هاى 

ــت. ــوده اس ــى ب ــاى فرهنگ ــراى برنامه ه ــور در اج ــر كش برت
ــدان در  ــتاندارى هم ــل از اس ــه تجلي ــاره ب ــا اش ــدرى ب ميرصف
اجــالس سراســرى نمــاز، گفــت: تجليــل از اســتاندارى همــدان 
در ايــن اجــالس نشــانه اقدامــات خــوب انجــام شــده در حــوزه 

فرهنگــى اســت.
ــى  ــات دولت ــى از امكان ــتفاده درســت و اصول ــه داد: اس وى ادام
ــت و  ــرعى اس ــى و ش ــه اخالق ــك وظيف ــراف ي ــز از اس و پرهي

ــروف اســت. ــه مع ــر ب ــداق ام ــت آن مص رعاي
ــا  معــاون توســعه مديريــت و منابــع انســانى اســتاندار همــدان ب
اشــاره بــه اينكــه ويــروس كرونــا و تحريم هــاى دشــمن موجــب 
ــا همــكارى  ــه شــده اســت، گفــت: ب ايجــاد مشــكالتى در جامع

مــردم و تــالش دولــت از ايــن شــرايط عبــور خواهيــم كــرد.

ســابقه اســتفاده از 
محتواى خبرگزارى هــا در مطبوعات به 

آغاز فعاليت فضاى وب برمى گردد. باتوجه به تعامل 
نزديك رسانه هاى اينترنتى و مطبوعات به منظور ارج نهادن 

به اين تعامل و ايجاد فضاى همكارى بيشــتر قرار اســت هر روز 
محتواى يكى از خبرگزارى هاى استان را در اين صفحه تهيه و منتشر 

كنيم. سرپرستى خبرگزارى هاى ايرنا، ايسنا، فارس، مهر، تسنيم و ساير 
همكاران محترم با اســتقبال از اين فضا ما را در امر اطالع رســانى يارى 

خواهند كرد.
با سپاس از تالش مجموعه هاى مذكور، محتواى درج شده مربوط به اين 

عزيزان بوده و مخاطبان گرامى ضمن آنكه روزنامه آمادگى توضيح 
و پاسخ را دارد، مى توانند با خود دفاتر سرپرستى ها براى 

پيگيرى محتواى موردنظر تماس بگيرند.
با سپاس، همدان پيام

 درحالى مديران شــهرى همدان از اجراى موفق 
طرح فاصله گذارى هوشــمند خبــر مى دهند كه در 
واقعيت شــاهد شكســت اين طرح در نتيجه ازدحام 
شــهروندان در استفاده از شــبكه حمل ونقل عمومى 

هستيم.
به گزارش مهر، نزديك به 2 ماه ونيم از اعالم نخستين 
مــورد مثبت ويــروس كرونــا در كشــور مى گذرد، 
2 ماه ونيمــى كــه هر روز بــا خبر فوت عــده اى از 
هم وطنانمــان همراه بوده و خانواده هاى بســيارى را 

داغدار كرده است.
اوضــاع هنوز هم خطرناك اســت و در آخرين اخبار 
منتشر شده از وضعيت كشور متأسفانه در 24 ساعت 
گذشــته، 65 بيمار كوويد 19 جان خود را از دســت 
داده انــد. فوت روزانه شــمارى از مردم كشــور بر اثر 
بيمــارى كرونا كه از قضا در مبتال شــدن به آن پير 
و جوان هم فرقى ندارد كشــور و استان همدان را به 
سمتى برده كه طرح هايى براى كاهش شمار مبتاليان 

به اجرا درآورند.
 از همان روزهــاى ابتدايى با اجراى طرح هاى متعدد 
محــدود كــردن رفت وآمدها و به حداقل رســاندن 
تجمعات برنامه ريزى شد و تالش ها به سمتى رفت كه 
با اجراى اين طرح ها شــاهد كاهش شمار مبتاليان و 

درنهايت كنترل اين بيمارى باشيم.
دهه سوم اسفندماه با تصميمات اتخاذ شده در سطح 
كشــور، كســب وكارها يكى پس از ديگرى تعطيل و 
اقدامــات براى كاهش تجمعات شــدت گرفت اما در 
روزهاى پايانى اسفندماه همچنان شاهد برگزارى روز 
بازارها و شلوغى هاى ديگرى در همدان بوديم كه فعًال 

جاى بحث درباره آن نيست.
تعطيالت نوروز سپرى شد و پس از گذر هفته نخست 
فروردين ماه از آنجا كه شاهد اوج گيرى شمار مبتاليان 
به ويروس كرونا در كشــور بوديــم كميته اجتماعى 
انتظامى ستاد ملى مديريت بيمارى كرونا مستقر در 
وزارت كشــور در اطالعيه اى آغاز رسمى اجراى طرح 

فاصله گذارى اجتماعى را رسانه اى كرد.

 تقويت فاصله گــذارى اجتماعى با هدف 
كمك به تشديد قطع زنجيره انتقال بيمارى

بر اساس آن براى مقابله و ممانعت از گسترش شيوع 
كرونــا طرح تقويت فاصله گــذارى اجتماعى با هدف 
كمك به تشديد قطع زنجيره انتقال بيمارى با رويكرد 
كاهــش تماس ها، برگزار نشــدن اجتماعات و حذف 
ترددهاى غيرضرورى در سطح كشور از بامداد جمعه 

هشتم فرودين ماه آغاز شد.
با اعالم رســمى اجراى اين طرح اتفاقات ديگرى رقم 
خورد و هر هفته مواردى به بندهاى طرح اضافه شــد 
تا اينكه 23 فروردين ماه طرح فاصله گذارى هوشمند 
جايگزين طرح پيشــين شــد و بر اســاس اين طرح 
بيش از 80 راهنماى گام دوم فاصله گذارى اجتماعى 

باعنوان فاصله گذارى هوشمند تصويب و ابالغ شد.
 گذشته از بخش هاى مختلف تعريف شده در اجراى 
طرح فاصله گذارى هوشمند، گزارش مهر به وضعيت 
اجراى اين طرح در ناوگان حمل ونقل درون شــهرى 
همدان پرداخته زيرا به اعتقاد كارشناســان اين طرح 
به دليل وجود مســافر بســيار، به ويژه در ســاعات پُر 

رفت وآمد عقيم مانده است.
كمــى دقيق تــر كه مى شــويم واقعيت ها بيشــتر 
مشــخص اســت؛ در يك نگاه وقتى به ساعت هاى 
پايانــى مغــرب نزديــك مى شــويم، خيابان هاى 
همــدان كه اين روزهــا از هــر تريبونى ضرورت 
اجتناب از حضور در اجتماعات را گوشزد مى كنند 
همچون روزهاى معمولى شــلوغ است و رفت وآمد 

در آن جريان دارد.
اتوبوس هاى مســافربرى جمعيتى بيشتر از آنچه در 
اجراى طرح فاصله گذارى هوشــمند برايشان تعريف 
شــده را در خــود جــاى داده و جابه جــا مى كنند، 
اين شــلوغى آنجا بيشتر خود را نشــان مى دهد كه 
اتوبوس هاى مســافربرى جمعيتى بيشتر از آنچه در 
اجراى طرح فاصله گذارى هوشــمند برايشان تعريف 

شده در خود جاى داده و جابه جا مى كنند.
يكــى از شــهروندان همدانى در گفت وگــو با مهر، 

بــا بيــان اينكــه اجراى 
اين گونه طرح ها در ناوگان 
همدان  شهرى  حمل ونقل 
و ديگــر اماكــن عمومى 
دشــوار و ناشــدنى است، 
گفــت: روزهــاى ابتدايى 
اجــراى اين طــرح، مردم 
كمتر به بيــرون از منزل 

رفت وآمد داشتند و بالطبع ظرفيت اتوبوس ها تكميل 
نبود و راحت تر طرح فاصله گذارى به اجرا در مى آمد.

مريــم اميرى با بيان اينكه ايــن روزها مردم كمتر به 
در خانه ماندن مقيد هســتند كه البته حق هم دارند 
زيــرا حتى اگر براى انجــام كار ضرورى هم به بيرون 
از منزل بياينــد وارد تجمعات خواهند شــد، گفت: 
اتوبوس هاى همدان همان اتوبوس هايى اســت كه در 
اوضاع معمولى به مــردم خدمات مى داد و با حداكثر 
ظرفيت حركت مى كرد و تغييرى در تعداد اتوبوس ها 

ايجاد نشده است.
يكى ديگر از شــهروندان همدانى نيــز با بيان اينكه 
هيچ شهروندى حاضر به تهديد سالمتى اش نيست اما 
گاهى چاره اى نمى ماند، گفت: در ســاعات اوج حضور 
مسافران شاهد شلوغى ايستگاه هاى اتوبوس و تاكسى 

هستيم.
 محمد اميرى با بيان اينكه گاهى از روى ناچارى و به 
اميد اينكه تا رسيدن به مقصد تهديدى براى سالمتى 
وجود نداشته باشد، تردد با ناوگان حمل ونقل عمومى 
را انتخــاب مى كنم، گفت: مســافران در رعايت اين 
فاصله كوشــا هستند اما در برخى مسيرها در ساعات 
پر رفت وآمد به دليل شلوغى اتوبوس اجراى اين طرح 

امكان پذير نيست.
يكى ديگر از شهروندان همدانى نيز با بيان اينكه زمانى 
كه ممانعت خروج از منازل وجود نداشته باشد تعداد 
مســافران هم اندك نيست و شــاهد شلوغى ناوگان 
حمل ونقــل عمومى خواهيم بود، گفــت: البته مردم 
مى توانند با اســتفاده از ماسك و دستكش تهديدات 

سالمتى خود را كاهش دهند.
كاظم اعتمــادى با بيان اينكــه در روزهاى ابتدايى 
اجــراى طرح فاصله گذارى هوشــمند، صندلى هايى 
از اتوبوس عالمت داشــتند و مســافران هم رعايت 
مى كردنــد و فاصله هاى مســافران يكى درميان بود، 
گفــت: اين طرح براى روزهاى شــلوغى مانند امروز 
جوابگو نيست زيرا مردم نمى توانند ساعت ها معطل 

اتوبوس بمانند.
وى اظهار كرد: فاصله گذارى اجتماعى تنها يك لفظ 
ادبى است و در واقعيت مشاهده نمى شود، درحالى كه 
بايد به موضوع فيزيكى اين مســأله نيز توجه شود و 

امكانات الزم براى اجراى آن مهيا باشد.
وى با بيان اينكه مگر تعداد مردم همدان كم شــده 
كه انتظار داريم همان اتوبوس هاى ســال گذشــته 
جوابگوى اجراى طرح باشــد، گفت: وقتى پيش بينى 
مى شــود كه اتوبوس با نصف ظرفيت خود خدمات 
دهــد درحالى كه پيــش از اين با بيــش از دوبرابر 
ظرفيت خود كار مى كرد و دوبرابر تعداد همان هايى 
كه روى صندلى مى نشســتند مســافر ايســتاده در 
اتوبوس حضور داشــت، چطور انتظــار داريم كارها 

به درستى انجام شود.
 وى با بيان اينكه مسئوالن شهرى همدان تنها شعار 
مى دهند و وقتى پاى عمل مى رسد شاهد هيچ اقدامى 
نيســتيم، گفت: همين وضعيت را در تاكســى ها هم 
داشتيم و با وجودى كه عنوان شده بود 3 مسافر سوار 
كنند، رانندگان توجهى به موضوع نداشــتند تا اينكه 
كرايه ها افزايــش پيدا كرد و پس از آن، آن هم نه در 

همه خطوط، شاهد جابه جايى 3 مسافر با هر تاكسى 
هستيم.

به  جديد  اتوبوس هــاى  شــدن  اضافه   
ناوگان شهر همدان

مدير معاونت اتوبوسرانى ســازمان شهردارى همدان 
در همين خصوص از اضافه شدن اتوبوس هاى جديد 
به ناوگان شــهر همدان خبر داد و اظهار كرد: طرحى 
بزرگــى براى اين منظور درنظر گرفته شــده كه اگر 

بودجه الزم محقق شود اجرايى خواهيم كرد.
بابك اســدى با بيان اينكه اضافه كردن اتوبوس هاى 
جديد، نوسازى و بازســازى تعدادى از آنها در برنامه 
اســت، گفت: سال گذشته 10 دستگاه اتوبوس جديد 
خريدارى و در مناطق كم برخوردار بهره بردارى شد و 
امســال قصد داريم با اعتبار خوبى كه درنظر گرفته 
شــده اتوبوس هاى بيشــترى خريدارى، بازسازى و 

نوسازى كنيم.
وى از افزايــش نــرخ كرايه هاى اتوبــوس در همدان 
خبر داد و با بيان اينكه امســال چند درصد به كرايه 
اتوبوس ها افزوده مى شــود، گفت: افزايش نرخ كرايه 
اتوبوس در شهر همدان در شوراى شهر مصوب شده و 

قرار است از طريق فرماندارى ابالغ شود.
بر اين اساس به نظر مى رسد شهروندان بايد با رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى مراقب ســالمتى باشند و با 
كاهش ترددها به ســطح شــهر خود را از خطر ابتال 
به بيمارى كرونا دور كنند وگرنه طرح هاى ارائه شده 
براى مديريت اوضاع چندان موفق نيست و نمى توان 

روى آن حساب باز كرد.

  دهكــده ورزش محالت همدان كه حدود 4 ســال 
پيش با وعده تبديل آن به الگويى كشــورى افتتاح شد 
در پس وعده ها به فراموشى رفت تا يكبار ديگر هدررفت 

بيت المال در طرح هاى غيركارشناسى را نمايان كند.
به گزارش مهر، اوايل تابســتان سال 95 يعنى حدود 4

سال پيش، پس از نابودى زمين هاى خاكى شهر همدان 
رئيس و اعضاى كميته فوتبال محالت شــهر همدان به 
فكر متمركز شــدن زمين بازى هــا و ايجاد يك دهكده 
ورزشــى افتادند و در پى آن زمين هايــى در راه رباط 

شورين همدان به اين موضوع اختصاص يافت.
فاز نخست اين دهكده ورزشى شامل چند زمين خاكى 
فوتبال با حضور جمعى از مســئوالن اســتان، برخى از 
اعضاى شوراى اسالمى شهر همدان و تعدادى از مديران 
شــهرى افتتاح و بر اساس وعده ها مقرر شد در فاز دوم 
پروژه عالوه بر ديواركشــى محوطه و تأسيس سرويس 
بهداشــتى، زمين هاى اختصاصى رشــته هاى ديگر از 

جمله واليبال نيز در اين دهكده به بهره بردارى برسد.
اعتبارى افزون بر يك ميليارد ريال در فاز نخست براى 
دهكده ورزش محالت همدان هزينه شــده اما اكنون با 
گذشت نزديك به 4 ســال از افتتاح فاز نخست نه تنها 
خبرى از ســامان گرفتن دهكده نيست، بر اساس آنچه 
در روز افتتاح فاز نخســت پروژه عنوان شــد، اعتبارى 
افزون بر يك ميليارد ريال در فاز نخســت براى دهكده 
ورزش محالت همدان هزينه شــده اما اكنون با گذشت 
نزديك به 4 ســال از افتتاح فاز نخست نه تنها خبرى از 
ســامان گرفتن دهكده نيســت حتى آن چند بازى كه 
سال نخســت افتتاح پروژه در زمين هاى خاكى دهكده 
برگزار مى شــد نيز به فراموشى رفته كه در گفت وگو با 

مسئوالن پيگير وضعيت اين پروژه شديم.
يكى از فوتباليســت هاى فوتبال محالت كه سابقه بازى 
در دهكده ورزش محالت را نيز دارد در گفت وگو با مهر 
اظهار كرد: متأســفانه در دوره اى كه فوتبال محالت در 
زمين هاى دهكده برگزار شد مشكالت زيادى داشتيم و 
در ابتدايى ترين مســأله رفت وآمد به اين منطقه بسيار 

سخت بود زيرا از همدان دور است.
راميــن مرادوند افــزود: به دليل خطرنــاك بودن جاده 
دسترسى به دهكده شــاهد تصادفات و خطرات جانى 

براى بازيكنان بوديم و حتى تلفن همراه در اين منطقه 
آنتن نمى داد و اگر خدايى نكرده مشــكلى براى كسى 

پيش مى آمد نمى دانستيم چه كار بايد بكنيم.
 اين بازيكن فوتبال با بيــان اينكه حداقل امكانات هم 
براى ما وجود نداشــت، بيان كرد: صدها بازيكن صبح 
تا غروب در اين مكان فوتبــال بازى مى كردند اما يك 
سرويس بهداشتى هم براى ما وجود نداشت و حتى آب 

آشاميدنى هم نداشتيم.
مرادوند عنوان كرد: نبود يك ســايه بان و رختكن نيز از 

ديگر مشكالت ما بود.
كارشــناس ورزشى و امور شهرى همدان نيز با اشاره به 
لزوم توجه به زيرســاخت هاى ورزش شهروندى اظهار 
كرد: ورزش شــهروندى در همدان تك قطبى شــده و 
همه تنها از شــهردارى انتظار دارنــد كه در اين زمينه 
ورود كنــد، درصورتى كــه اداره كل ورزش و جوانــان 
نيز در زمينه گســترش ورزش همگانى و شــهروندى 

مسئوليت هايى دارد.
عليرضا مجهادى افزود: امر ورزش مسأله كوچكى نيست 
كه به آن تك قطبى نگاه شــود و بايد همه دستگاه ها و 

ادارات پاى كار بيايند.
اين كارشناس ورزشى با اشاره به مسأله دهكده ورزش 
محالت همدان گفت: اگر مى خواستيم دهكده اى با نام 
ورزش محالت و يا شــهروندى ايجــاد كنيم ابتدا بايد 
كارگروهى از شــوراى شهر همدان، شــهردارى و اداره 
كل ورزش و جوانان و هيأت هاى ورزشــى نظير هيأت 
ورزش هاى همگانى ايجاد مى شــد تا بر سر جانمايى و 

تمامى مسائل آن بحث و گفت وگو صورت مى گرفت.
مجهــادى عنوان كرد: نبايد شــهردارى تنها وارد عمل 
شــود زمين را بدهد ساخت و ساز كند و خود پاسخگو 
باشــد كمااينكه بنده قصد حمايت از شهردارى را ندارم 
اما نبايد به مسأله ورزش به صورت تك بعدى نگاه كنيم 
و اداره ورزش و جوانــان هم نســبت به امور ورزشــى 

شهروندان اين شهر مسئوليت دارد.
دبير ورزش محالت همدان با اشاره به وضعيت دهكده 
ورزش محالت اظهار كرد: اگر تمامى شعارهايى كه در 
رابطه با دهكده ورزش محالت داده شــد عمل مى شد 
مى توانســت خروجى خوبى داشته باشد زيرا ابتدا به ما 

قول هايى دادند تا امكاناتى از جمله سرويس بهداشتى و 
رختكن در دهكده ورزش محالت ايجاد مى شود.

مرتضــى كوكبى افزود: صاف كــردن يك زمين و زدن 
چند تير دروازه نمى تواند يك امكانات ورزشــى ايده آل 
باشــد هرچند كه حميدرضا حاجى بابايى نماينده مردم 
همدان در مجلس شوراى اسالمى به ما قول هايى داده 
كــه اگر ملكيت زمين تعيين تكليف شــود از اعتبارات 
ملى نيز براى اين مجموعه آورده خواهد شــد اما گويا 

همچنان ملكيت اين زمين دچار مشكل است.
دبيــر ورزش محــالت همدان با بيان اينكه با شــرايط 
موجود مخالف سروســامان گرفتن اين دهكده هستيم، 
بيان كرد: بدون حداقل امكانات نمى توان جوانان مردم 
را به اين دهكده برد اما درصورتى كه امكانات و شــرايط 
دهكده ورزش محالت ايجاد شــود اين پروژه مى تواند 

خروجى مناسبى داشته باشد.
كوكبى خاطرنشان كرد: همچنين درحال حاضر بسيارى 
از زمين هاى بازى در ســطح شــهر نابود شــده و بايد 

زمين هاى جديدى براى فوتبال محالت ايجاد شود.
 يازمند يــك اقدام كارشناســى در زمينه 

ساماندهى دهكده محالت همدان هستيم
وى با بيــان اينكه نگاه نيازمند يك اقدام كارشناســى 
در زمينه ســاماندهى دهكده محالت همدان هستيم، 
عنوان كرد: بايد نگاه و برنامه ريزى ما نســبت به ورزش 
محالت بلندمدت باشــد و يك زيرساخت ورزشى ايجاد 
مى كنيــم و 10 ســال آينده ورزش همــدان را هم در 

برنامه ريزى هاى خود قرار دهيم.
 رئيس ورزش محالت همدان نيز با اشــاره به شــرايط 
دهكــده ورزش محالت همــدان اظهار كــرد: از ابتدا 
به دليل جانمايى نامناسب دهكده ورزش محالت مخالف 

برگزارى مسابقات در اين مكان بوديم.
 مخالف برگزارى مسابقات در دهكده ورزش 

محالت هستيم
سعيد پناه آبادى افزود: دورى از شهر، آنتن دهى ضعيف 
تلفن همراه، نبود سرويس بهداشتى و بسيارى مشكالت 
ديگر سبب شد تا مخالف برگزارى مسابقات در دهكده 
ورزش محالت باشــيم زيرا اگر يك نفــر در اين مكان 
مصدوم مى شــد حتــى تلفن همراه آنتــن نمى داد كه 

آمبوالنس خبر را كنيم.
وى با بيان اينكه به دنبال احياى زمين هاى خاكى سطح 
شهر هســتيم، گفت: 6 زمين خاكى فوتبال در محالت 
چيت ســازيان، برق، پل هوايى، شــورين، كرخه، حصار 
و زمين ديــزج با كمك شــهردارى هاى مناطق 4 گاه 

شهردارى همدان احيا خواهند شد.
پناه آبادى عنوان كرد: با احياى اين زمين ها در سالجارى 

مسابقات فوتبال محالت را برگزار خواهيم كرد.
وى با اشاره به وضعيت زمين هاى چمن مصنوعى داخل 
پارك ها ميز بيان كرد: اين زمين چمن ها بيشــتر براى 
اســتفاده ســنين پايه و برگزارى فوتبال پايه محالت 

همدان ساخته شده اند.
پــس از گفت وگو با بازيكنان و دســت اندركاران ورزش 
محالت همدان، براى بررســى وضعيت هزينه هايى كه 
از جيب بيت المال خرج اين پروژه شــد و اكنون بدون 

نتيجه رها شده به سراغ مسئوالن رفتيم.
رئيس شــوراى شهر همدان در اين باره با بيان اينكه در 
دهكــده ورزش محالت پولى هزينه نشــده كه از بين 
رفته باشــد، اظهار كرد: زمين هــاى اين دهكده متعلق 
به شهردارى است كه براى ســاماندهى وضعيت پروژه 
به كميســيون فرهنگى شورا واگذار شده تا كار اجرايى 

شود.
نهايى كردن پروژه دهكده ورزش محالت نياز به بودجه 
ملــى دارد و از نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى 
درخواســت كرده ايم در ســاخت اين دهكده همكارى 

داشته باشند تا پروژه آبرومندى ساخته شود.
 كامــران گردان با بيــان اينكه نهايــى كردن پروژه 
دهكــده ورزش محــالت نياز به بودجــه ملى دارد و 
از نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى درخواســت 
كرده ايم در ساخت اين دهكده همكارى داشته باشند 
تا پروژه آبرومندى ســاخته شود، گفت: درحال حاضر 
اجراى اين پروژه منتفى نشــده و به قوت خود باقى 
اســت اما معارض هايى بــراى زمين ها وجود دارد كه 

بايد حل و فصل شود.
رئيس مركز مطالعات شــوراى شهر همدان نيز با بيان 
اينكه در محــدوده دهكده محالت همدان حدود 300
هكتار زمين متعلق به شــهردارى است كه از سال هاى 
گذشته خريدارى شده است، گفت: به دليل اينكه زمين 
مورد تصرف سودجويان و منفعت طلبان قرار نگيرد 10

هكتار از اين وسعت به دهكده ورزش محالت اختصاص 
يافت.

ابراهيم مولوى با بيــان اينكه در پى اين اقدام 5 زمين 
فوتبال، 5 زمين واليبال و 5 زمين بســكتبال تســطيح 
شد، گفت: امكانات رختكن و سرويس بهداشتى نيز در 

آنجا ساخته خواهد شد.
وى بــا بيــان اينكه زمين هــا درحال حاضــر در حال 
اســتفاده اند پيرامون اينكه چرا تاكنون دهكده ورزش 
محالت نهايى نشــده اســت، گفت: اين پــروژه نياز به 
بودجه كالن فرامنطقه اى دارد كه از نمايندگان مجلس 
انتظار داريم بودجه ها و پول هاى سرگردان در تهران را 
پيگيرى كنند و با مطرح كردن اين پروژه به عنوان يك 
پروژه ملى از آن دفاع كنند تا اعتبارى به آن اختصاص 

يابد.
وى گفــت: ما حاضريم طرح ارائه دهيــم و از آن دفاع 
كنيم تا مردم همدان هم سهمى از بودجه هاى عمرانى 

كشور داشته باشند.
نايب رئيس شوراى شهر همدان نيز با بيان اينكه ورزش 
محالت نام خود را فرياد مى زند و اين درحالى است كه 
دهكده ورزش محالت همــدان در چند ده كيلومترى 
شــهر همدان واقع شده اســت، گفت: كارهاى مربوط 
به محله بايد در همان محله انجام شــود كه در همين 
خصوص 18 زمين ورزشــى در محالت مختلف شــهر 

همدان فعال شده است.
بايــد محله محورى پيــش رفت وگرنه پــروژه اى چند 

هكتارى كه قابليت استفاده ندارد به چه كار مى آيد؟
حميــد بادامى نجات با بيان اينكــه ورزش محالت در 
همدان توســعه يافته و از فوتبال به سمت ورزش هاى 
بومى محلى حركت كرده است، گفت: اينكه يك پروژه 
بزرگ وجود داشته باشد اما كارايى الزم را نداشته باشد 
قبــول نداريــم و بايد محله محورى پيــش رفت وگرنه 
پروژه اى چند هكتارى كه قابليت اســتفاده ندارد به چه 

كار مى آيد؟
رئيس كميسيون فرهنگى اجتماعى شوراى شهر همدان 
نيز با اشــاره به وضعيت دهكده ورزش محالت، اظهار 
كرد: در دور چهارم شورا و در راستاى حمايت از ورزش 
محالت اعضاى شــوراى وقت در 2 نوبت بخش هايى از 
زمين هاى رباط شــورين را به عنوان دهكده ورزش در 
اختيــار ورزش محالت قرار مى دهنــد و بودجه اى هم 

براى ديواركشى آن در نظر گرفته مى شود.
سلماســى افزود: در ابتداى امر زمين تســطيح شده و 
مجموعــه در قالب 5 زمين فوتبال مورد اســتفاده قرار 

مى گيرد.
وى با بيان اينكه در دور پنجم شــوراى شــهر همدان 
سياست كميســيون فرهنگى در ورزش محالت كمك 
به تقويت كميت و كيفيت ورزش محالت بود، گفت: با 
توجه به دور بودن دهكده از شــهر همدان و مشكالت 
تردد به واسطه جاده كم عرض مسير و نبود وسايل نقليه 
عمومى براى رفت وآمد كميســيون در ابتدا تصميم به 

گســترش زمين هاى ورزشى در سطح شــهر در قالب 
ايجــاد زمين هاى جديد و يا تكميل و تجهيز زمين هاى 

پيشين گرفت.
سلماســى خاطرنشــان كــرد: همچنين كميســيون 
فرهنگى اجتماعى و ورزشــى شــوراى شهر همدان در 
راســتاى افزايش زمين هاى ايمن در دســترس و ارزان 
براى شــهروندان اقدام كرد، به طورى كه همه اقشــار از 
جمله كــودكان و نوجوانان هم بتوانند به ســهولت از 
آنها اســتفاده كنند و برگزارى مســابقات هم كيفيت 

مطلوب ترى داشته باشد.
شورا و شــهردارى در ايجاد يك مجتمع ورزشى بزرگ 
هم عقيده بوده و در جلســات متعدد پيشنهاد ايجاد آن 
به صورت شــفاهى اعالم شده اســت، رئيس كميسيون 
فرهنگى اجتماعى و ورزشــى شــوراى اســالمى شهر 
همدان عنوان كرد: دهكــده وزش محالت مورد توجه 
كميســيون بوده و پس از تكميــل زمين هاى موجود و 
در فازهاى بعد پيگيرى خواهد شــد ضمن اينكه شورا 
و شــهردارى در ايجاد يك مجتمع ورزشــى بزرگ هم 
عقيده بوده و در جلســات متعدد پيشــنهاد ايجاد آن 

به صورت شفاهى اعالم شده است.
 سلماســى با اشاره به ساير زمين ها گفت: درحال حاضر 
30 زمين در سطح شهر وجود دارد كه از اين تعداد 18
زمين در 2 سال گذشته و با پيگيرى كميسيون آغاز به 

ساخت شده است.
 آماده سازى زمين هاى خاكى يا چمن طبيعى 

شهر براى برگزارى مسابقات
وى افزود: ايجاد 3 ســوله ورزشــى در محله خضر كه 
در حال حاضر نيمه كاره است و در شهرك مدرس و كوى 
جنت هم در دســتور كار قــرار دارد و همينطور ايجاد 
زمين چمن مصنوعى در باشــگاه فرهنگى و ورزشى و 
آماده ســازى زمين هاى خاكى يا چمن طبيعى موجود 
ســطح شهر براى برگزارى مسابقات از جمله پروژه هاى 

ورزشى شهر است.
آنچه از صحبت ها بر مى آيد دهكده ورزش محالت شهر 
همدان به حال خود رها شــده و چشــم اميد به همت 
نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى است تا شايد اين 

مجموعه پا بگيرد.
اما آنچه مســلم اســت اينكه بارها شــهردارى و ساير 
مجموعه ها پروژه اى را بدون پيوست هاى الزم افتتاح و 
يا كلنگ زنى كرده اند كه با گذشــت چندسال مشكالت 
آن نمايان مى شــود و اين درحالى اســت كــه بارها در 
جلســات بر ضرورت تدوين پيوســت ها تأكيد شده اما 
مصوبات همچنــان روى كاغذ مانــده و خبرى از اجرا 

نيست.

نسخه اى كه جواب نداد

فاصله گذارى اجتماعى در حمل ونقل 
عمومى همدان؛ از حرف تا عمل

تكرار هدررفت بيت المال

دهكده ورزش محالت همدان؛ نقطه سرخط
■ توپ به زمين نمايندگان مجلس افتاد

■■ قرار بر اين بود از ابتداى ارديبهشت  قرار بر اين بود از ابتداى ارديبهشت 
در  اجتماعى  گــذارى  فاصله  در طرح  اجتماعى  گــذارى  فاصله  طرح 

ناوگان حمل و نقل رعايت شودناوگان حمل و نقل رعايت شود
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حمايت از بخش خصوصى 
راهكار اصلى جهش توليد

 1- با گذشــت قريب 45 روز از سال جهش توليد، اخبارى كه 
از تحركات اســتان در اين زمينه منتشرشده حاكى از انجام اقداماتى 
براى هماهنگى در ســال جهش توليد و مشخص كردن پروژه هاى 
حوزه هاى توســعه اى استان همچون گردشــگرى و كشاورزى در 

جهش توليد است.
اين اقدام و توجه خوب اســت و نشان از آغاز حركتى با برنامه و با 
معيار و شاخص مشخص دارد كه مى توان بر اساس آن در پايان سال 

ميزان موفقيت استان در جهش توليد را اندازه گيرى كرد.
2- مشــخص كردن 4 طرح بزرگ گردشگرى كه اگر آغاز شوند با 
توجه بــه وضعيت مديريت پروژه در ايــران و بى مفهومى زمان در 
آن، بيش از يكســال زمان خواهد برد، هرچند از بلندنظرى مسئوالن 
اســتان حكايت دارد اما نشــانگر اختالف برداشت از مفهوم جهش 

توليد نيز هست.
اينكه جهش توليد تنها طرح هاى بزرگ را شــامل مى شــود يا بايد 
ايــن جهش در تمام طرح هاى خرد و متوســط و كالن امكان ايجاد 

داشته باشد؟
ــه  ــازى ك ــا نهضــت هتل س ــتان ب ــته در اس ــال هاى گذش 3- در س
راه افتــاد، اســتان در زمينــه شــاخص دارا بــودن هتــل بــه 15 هتــل 
ــز  ــگرى ني ــر گردش ــود را ب ــر خ ــد تأثي ــن رون ــيد و اي ــال رس فع

گذاشــت.
ــد هتل ســازى اقدامــى  ــداوم رون ــا و ت ــن هتل ه به نظــر توســعه اي
ــه  ــگرى را در زمين ــش گردش ــد در بخ ــش تولي ــه جه ــت ك اس

ــت. ــد داش ــراه خواه ــل دارى به هم هت
ــش  ــازده بخ ــاالن كرون ــال فع ــه ح ــرى ب ــد فك ــدا باي ــه ابت البت
ــا را  ــا آنه ــن بحــران داشــت و ب ــراى خــروج از اي گردشــگرى ب
ــا جهشــى در خدمــات و امكانــات  بــراى عــادى شــدن شــرايط ب

ــرد. ــاده ك ــرو آم و ني
ــا  ــردن توليدى ه ــر ك ــد، فعال ت ــاق در جهــش تولي ــن اتف 4- بهتري

و افزايــش شــيفت و توليــد آنهاســت.
اگر شــرايط به گونه اى فراهم شــود كه مشــكالت توليدى ها براى 
اســتفاده كامل از ظرفيت توليد و آمادگى براى افزايش ظرفيت، رفع 
شــود، اين اقدام نشانگر جهش توليد خواهد بود كه با خود افزايش 
توليد، افزايش صادرات، افزايش ثروت و افزايش شــغل را به همراه 

خواهد داشت.
5- بازيگر اصلى جهش توليد، بخش خصوصى اســت و اگر بخش 
خصوصى، يارى، همراهى و حمايت نشــود، جهشــى در توليد رخ 

نخواهد داد.
بخش دولتى به درســتى به اين نتيجه رسيده كه بايد از تصدى گرى 
خــود به نفع بخش خصوصى كم كند و اقداماتى چون آزادســازى 
ســهام عدالت، واگذارى ســهام شــركت هاى دولتى در بورس در 
اين راســتا انجام مى شــود كه بهتر از خصوصى سازى هاى ناقص و 

خصولتى سازى هاى پيشين است.
6- نگاهــى بــه تاريــخ ايــران نشــان مى دهــد كــه بخــش 
ــرمايه  ــن س ــن رفت ــرس از بي ــواره در ت ــران هم ــى در اي خصوص
بــا هجــوم بخــش دولتــى بــوده اســت ايــن اتفــاق يعنــى مصــادره 
امــوال بخــش خصوصــى توســط دولت هــا در طــول تاريــخ ايــران 
ــن  ــدرت نيافت ــم ق ــدف از آن ه ــت و ه ــاده اس ــاق افت ــا اتف باره
ــدرت و  ــادالت ق ــذارى در مع ــراى تأثيرگ ــى ب ــش خصوص بخ

ــت. ــوده اس ــاع و... ب ــاد و اجتم ــت و اقتص سياس
ــى  ــش خصوص ــده بخ ــاس ش ــان احس ــر زم ــر ه ــن منظ از اي
ــدرت خــود  ــن اســت و ممكــن اســت از ق ــدرت يافت درحــال ق
ــن  ــادره و گرفت ــد، مص ــتفاده كن ــت اس ــازى دول ــراى محدودس ب
تــوان آن بخــش خصوصــى به بهانــه اى همچــون سرنوشــت 
نخســتين كارخانــه توليــد بــرق كشــور، راهــكار پيــش روى 

ــت. ــوده اس ــدرت ب ــاب ق اصح
البتــه ايــن اتفــاق در ســال هاى اخيــر بســيار كمتــر شــده و دولــت 

و نظــام حامــى بخــش خصوصــى هســتند.
7- سياســت هاى دولت و نظام در حوزه اقتصاد و اقتصاد مقاومتى 
بر حمايت از بخش خصوصى اســتوار است و در جهش توليد نيز 
اين بخش خصوصى در ســطح هاى خرد و متوسط و كالن است كه 

نقش آفرين اصلى است.
در اســتان نيز راهى جز اين وجود ندارد و بخش دولتى مى تواند در 
عمل به منويات رهبرى با كاســتن از موانع فعاليت بخش خصوصى 
و باور ايــن بخش به صورت عملى و حمايــت واقعى، جانانه و با 
ريســك پذيرى و تفسير قوانين به نفع بخش خصوصى، جهش توليد 

را در استان عملياتى كنند.

رئيس اتحاديه فروشندگان طال و جواهر همدان:
مردم براي فروش هجوم نياورده اند

 رئيس اتحاديه فروشندگان طال و جواهر همدان با بيان اينكه با توجه به افزايش قيمت 
طال، خريد طال در بازار همدان كم شده است، گفت: خريد و فروش طال در همدان روال 

عادى دارد و مردم براى فروش طال هجوم نياورده اند.
مهدى غالمى با تأكيد بر اينكه خريد و فروش طالى شكســته، آب شــده و شمش 
نســبت به طالى ساخته شــده بيشــتر اســت، اظهار كرد: ركود خاصى بر بازار طال 
به دليل افزايش قيمت حاكم اســت و عده اى برحســب نياز طال مى فروشند اما بازار 

همدان روال عادى دارد.
وى به ايسنا گفت: رشد بى سابقه بورس سبب شده مردم به سمت خريد سهام شركت ها 
روى بياورند اما تجربه ســال هاى گذشته نشان داده كه بهترين و امن ترين سرمايه گذارى 

خريد طالى شكسته و آب شده است.
غالمــى با بيان اينكه مردم بــراى حفظ ارزش پول خود طال مى خرنــد، ادامه داد: مردم 
هميشه سرمايه گذارى در بازار طال را حوزه امنى مى دانند و خريد و فروش و وصول آن 

راحت تر است.
رئيس اتحاديه فروشــندگان طال و جواهر همدان خاطرنشــان كرد: با وجود اينكه بازار 
بورس در همدان رشــد خوبى داشته و خيلى از مردم به سمت بورس رفته اند اما تأثيرى 

در فروش طال نداشته است.
وى با بيان اينكه قيمت هر گرم طالى 18 عيار در بازار 632 هزار تومان است، خاطرنشان 
كرد: با توجه به نوسانات بازار جهانى و سقوط قيمت نفت بازار طال مثبت بوده و احتمال 

دارد قيمت همچنان صعودى شود.
غالمى با اشــاره به اينكه پيش از عيد نوروز و بســته شدن بازار قيمت هر گرم طالى 18 
عيار 570 هزار تومان بوده كه در تعطيالت يكباره به بيش از 600 هزار تومان رسيد، تأكيد 
كرد: درســت است كه طال گران شده اما براى فروشنده سودآورى نداشته است زيرا طال 
بايد خريد و فروش شــود تا سود داشته باشد كه با توجه به تعطيلى بازار تعداد زيادى از 

واحدهاى طالفروشى همدان متضرر شدند.

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

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

برابر رأي شــماره 1398/1607 مورخ 1398/12/24 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
اســدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي خانم صفيه حسنى فرزند ابراهيم به شماره 
شناســنامه 734 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب ســاختمان به مساحت 75/46 
مترمربع در قســمتى از پالك 1458 اصلي واقع در اســدآباد خريداري با واسطه از مالك 

رسمي ورثه آقاى اكبر آزاد محرز گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف7)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/1/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/15

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

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

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

برابر رأي شــماره 139860326001000911  مورخ 1398/11/17هيأت اول/دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حــوزه ثبت ملك همدان - ناحيه يك تصرفات مالكانــه و بالمعارض متقاضي آقاى محمود 
سيفى فرزند على اصغر به شماره شناســنامه 1044 صادره از همدان در سه دانگ مشاع از  
ششــدانگ عرصه يك قطعه باغ به مساحت 30667 مترمربع در قسمتى از پالك باقيمانده 
2 اصلي واقع در حومه بخش ســه همدان به نشانى همدان راه عباس آباد خريداري از مالك 
رسمي آقايان جعفر پنبه اى و محمد رضوى صدرايى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.(م الف 57)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/1/30

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/15
على زيورى حبيبى
رئيس ثبت اسناد و امالك

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

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

برابر رأي شماره 139860326001001056  مورخ 1398/12/19هيأت اول/ دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حــوزه ثبت ملك همدان - ناحيه يك تصرفات مالكانــه و بالمعارض متقاضي آقاى مجتبى 
طاليى منش فرزند على به شماره شناسنامه 2188 صادره از همدان در ششدانگ عرصه يك 
قطعه باغ به مساحت 3178/29 مترمربع در قسمتى از پالك باقيمانده 2 اصلي واقع در حومه 
بخش سه همدان به نشانى عباس آباد، فخرآباد، جنب امامزاده فخرالدين، خريداري از مالك 
رسمي آقايان جعفر پنبه اى و وراث محمد صدرايى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.(م الف 41)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/1/30

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/15
على زيورى 
رئيس ثبت اسناد و امالك

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

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

برابر رأي شماره 139860326001001071  مورخ 1398/12/22هيأت اول/دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبــت ملك همدان ناحيه يك تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى رضا يدالهى 
فرزند اسداله به شماره شناســنامه 100 صادره از همدان در سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
عرصه يك قطعه باغ به مســاحت 30667 مترمربع در قســمتى از پالك باقيمانده 2 اصلي 
واقع در حومه بخش سه همدان به نشــانى همدان راه عباس آباد خريداري از مالك رسمي 
آقايان جعفر پنبه اى و محمد رضوى صدرايى  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.(م الف 55)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/1/30

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/15
على زيورى حبيبى
رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهى تاسيس
تاســيس شــركت ســهامى خــاص نوانديشــان هوشــمند هگمتانــه درتاريــخ 99/2/11 بــه شــماره ثبــت 14113 بــه شناســه ملــى 14009110041 ثبــت و امضــا ذيــل دفاترتكميــل گرديــده كــه 

خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى ميگــردد. 
ــرم افزارهــاى  ــه اســتثنا ن ــرم افزار.(ب ــواع شــبكه هــاى كامپيوتــرى و فــروش قطعــات ) ن ــدازى ان موضــوع فعاليــت :شــركت كامپيوتــرى شــبكه (برنامــه نويســى شــبكه و نصــب و راه ان
فرهنگى)(شــامل برنامــه نويســى ونصــب وينــدوزو راه انــدازى ) و ســخت افزار(انــواع تعميــرات) درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــاى الزم از مراجــع ذيربــط مــدت فعاليــت : از تاريــخ 
ثبــت بــه مــدت نامحــدود مركــز اصلــى : اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان ، بخــش مركــزى ، شــهر همــدان، محلــه آرامــگاه بوعلــى ، بلــوار خواجــه رشــيد همدانــى ، كوچــه هواپيمايــى 
، پــالك 0 ، مجتمــع پاســارگاد ، طبقــه ســوم ، واحــد 10 كدپســتى 6516693635 ســرمايه شــخصيت حقوقــى عبــارت اســت از مبلــغ 1005000 ريــال نقــدى منقســم بــه 3 ســهم 335000 
ريالــى تعــداد 3 ســهم آن بــا نــام عــادى مبلــغ 367500 ريــال توســط موسســين طــى گواهــى بانكــى شــماره 2602/ص99/48 مــورخ 99/1/30 نــزد بانــك پاســارگاد شــعبه مهديــه بــا كــد 

2602 پرداخــت گرديــده اســت والباقــى در تعهــد صاحبــان ســهام مــى باشــد.
 اعضــا هيئــت مديــره خانــم ســپيده احمــدى بــه شــماره ملــى 0083040791 و بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال آقــاى مهــرداد مظهــرى عباســى بــه شــماره ملــى 
3874528881 و بــه ســمت مديرعامــل بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت نايــب رئيــس هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال خانــم هــدى قديــرى بــه شــماره ملــى 3875567188 و 
بــه ســمت رئيــس هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق امضــا : كليــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــداور شــركت از قبيــل چك،ســفته،بروات،قراردادها عقــود اســالمى و 
همچنيــن كليــه نامــه هــاى عــادى و ادارى بــا امضــا مديــر عامــل همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر ميباشــد اختيــارات مديــر عامــل : طبــق اساســنامه بازرســان خانــم اعظــم عظيــم 
پــور بــه شــماره ملــى 3860106740 بــه ســمت بــازرس اصلــى بــه مــدت يــك ســال مالــى خانــم زهــره بيــك خانــى بــه شــماره ملــى 3873482878 بــه ســمت بــازرس علــى البدل 
بــه مــدت يــك ســال مالــى روزنامــه كثيــر االنتشــار همــدان پيــام جهــت درج آگهــى هــاى شــركت تعييــن گرديــد. ثبــت موضــوع فعاليــت مذكــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه 

فعاليــت نمــى باشــد. 
(830321)

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان 

كارت دانشجويى خانم هانيه همايى مراد فرزند عبدالحسين به 
شماره ملى 3860855522 رشته الهيات دانشگاه بوعلى به شماره 
دانشجويى 9312263026 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

شركت بهداد صنعت (شعبه همدان) باكادرى مجرب آمادگى خود را جهت 
بازرسى آسانسور هاى شما در تمام شهرستان ها اعالم مى دارد.

تلفن هاى تماس: (09187124577) (081-32523520)

قبل از فرورفتن آسانسورهاى قديمى قبل از فرورفتن آسانسورهاى قديمى 
به كام حادثه اقدام نماييد به كام حادثه اقدام نماييد 

اطالعيه اطالعيه بازرسى ادوارى آسانسور ضرورى مى باشد 

مقايسه روند تغيير شاخص قيمت
نرخ انواع تورم استان همدان از فروردين 1398 تا فروردين ماه 1399

 تورم 

 ماه

فروردين ماه 1399 نسبت 
به ماه مشابه سال گذشته 

(تورم نقطه به نقطه)

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

دوازده ماه منتهى به ماه جارى 
نسبت به دوره مشابه سال 

گذشته (تورم ساالنه)

فروردين 98
ارديبهشت 98

خرداد 98
تير 98

مرداد98
شهريور98

مهر 98
آبان98
آذر98
دى98

بهمن98
اسفند98

فروردين 99

51/1
50/7
50/3
47/4
38/2
31/9
25/0
24/7
25/6
24/0
22/9
20/9
17/3

51/1
50/9
50/7
49/8
47/3
44/5
41/2
38/8
37/1
35/6
34/3
32/9
17/3

32/0
35/2
38/2
40/7
41/8
41/8
40/6
39/4
38/2
36/8
35/1
32/9
30/2

غزل اسالمي »
 نرخ تورم 12 ماه منتهي به فروردين ماه 
سال 99 استان همدان به 30/2 درصد رسيد 
كه نسبت به همين دوره در فروردين سال 
98، 1/8 درصد كاهش داشــته است. طبق 
آمار منتشرشده، نرخ تورم 12 ماه منتهى به 
فروردين ماه براى خانوارهاى كشور به 32/2

درصد اســت و اين نشان مي دهد كه تورم 
همدان 2 درصد از ميانگين كشور پايين تر 

است.
در بين شاخص هاي مورد آمارگيري، هتل 
و رســتوران با 50/6 درصد بيشترين تورم 
12 ماهه منتهى به فروردين سال 99 را دارد 
و حمل ونقل با 44/4 درصد رتبه بعدى را 

در اختيار دارد. 
همچنين حمل ونقل با 47/5 درصد باالترين 
نرخ تورم نقطه به نقطه (فروردين 99 نسبت 
به فروردين 98) اســتان همدان را داشته، 
پوشــاك و كفش بــا 25/1 درصد در پله 
دوم تورم نقطه به نقطه در يك سال گذشته 

استان قرار دارد. 
ارتباطات نيز بــا 4/4 درصد كمترين نرخ 
تورم نقطه به نقطه را در يك سال گذشته به 

خود اختصاص داده است. 
آن طور كه رئيــس گروه جمع آورى آمار و 
اطالعات ســازمان مديريت و برنامه ريزى 
اســتان همدان اعالم كرد: مجموعه فعل و 
انفعاالت اقتصادى كشور و كاهش هيجانات 
ناشــى از تحريم هاى ظالمانه اقتصادى و 
كنترل نرخ ارز، در يك سال گذشته سبب 
شد هر 3 نوع تورم (ماهانه، نقطه به نقطه و 

ساالنه) روند كاهشى داشته باشند.
مهدى صدوقــى توضيح داد: نرخ تورم در 
سال 1398 تا شــهريورماه (41/8 درصد) 
روند افزايشى داشــت و از مهرماه تا پايان 
سال روند كاهشى به خود گرفته بود (اسفند 

98، 32/9 درصد) كه اين روند در فروردين 
99 نيز ادامه دارد.

وي با اشــاره به تورم ماهانــه عنوان كرد: 
بررسى روند تغييرات تورم ماهانه در يك 
سال گذشته نشان دهنده روند نزولى است؛ 
يعنى از 4/4 در فروردين ماه سال 98 به 1/3

در فروردين سال 99 رسيده است.
صدوقى درباره تورم نقطه  به  نقطه نيز گفت: 
در فروردين ماه ســال 1399 درصد تغيير 
شــاخص كل تورم نقطه به نقطه نسبت به 
ماه مشابه سال گذشته 17/3 درصد است، 
يعنــى خانوارهاى اســتان به طور ميانگين 
17/3 درصد بيشــتر از فروردين ماه 1398

براى خريد يك «مجموعه كاال و خدمات 
يكســان» هزينه كرده اند كه نسبت به اين 
اطالعات در ماه اسفند ســال 1398، 3/6

درصد كاهش يافته است. 
وي افزود: بررســى تغيير شاخص قيمت 
نقطه به نقطه استان (ماه مشابه سال گذشته) 

از كاهش درصد شــاخص از فروردين ماه 
98 تا فروردين ســال 1399 حكايت دارد، 
به طورى كه درصد شــاخص در فروردين 
مــاه ســال 98، 51/1 درصد بــوده كه در 
فروردين ماه ســال 1399 بــه 17/3 درصد 

كاهش يافته است.
بــه گفته وي، براى محاســبه ايــن نرخ، 
اطالعات مربوط به 520 قلم كاال و خدمات 
اســت كه هركدام با توجه به سهمي كه از 
كل مخارج خانوار دارند با مراجعه به حدود 
2 هزار منبع اطالعاتي، يعني پاسخگوياني 
شــامل: خانوارهــا، مراكز فــروش كاال و 
خدمــات مصرفي و اطالعات ثبتي، قيمت 

آنها دريافت مي شود. 
صدوقى ادامه داد: اين 520 قلم كاال شامل 
زيورآالت،  دخانيات،  نوشيدني،  خوراكي، 
پوشــاك، آموزش، بهداشت، حمل و نقل 
ارتباطات و ... مي شود و در مجموع 12هزار 

قيمت براى هر ماه جمع آورى مى شود.

رئيس گروه جمــع آورى آمار و اطالعات 
ســازمان مديريت و برنامه ريزى اســتان 
همدان گفت: نكته قابل توجه اين است كه 
قيمت اقالم دارايي و سرمايه اي نظير طالي 
آب شده، ارز و سكه (كاالهاى سرمايه اى) 

در نرخ تورم مدنظر قرار نمي گيرد.
وي افزود: تورم پايين در يك كشور پيامد 
توسعه و پيشرفت آن كشــور است. اكثر 
اقتصاددانان وجود تورم پايين يعنى در حد 
3 تا 4 درصد افزايش ساليانه قيمت ها و يا 
به طــور كلى نرخ تورم كمتــر از 8 درصد 
در سال را براى رشــد و توسعه اقتصادى 
كشورها الزم و مفيد مى دانند، ولى تورم 10
تا 25 درصد در سال را تورم شديد مى نامند 
و دولت ها بايستى با اين گونه تورم ها مبارزه 
كنند. به طورى كه بيشتر كشورهاى درحال 
توســعه داراى تورمى كمتر از 10 درصد 

هستند.

رئيس گروه آمار و اطالعات مديريت و برنامه ريزى استان:

تورم همدان كاهشي شد
■ هتل و رستوران ها همچنان پيشتاز در تورم

■ تورم يك سال گذشته همدان پايين تر از ميانگين كشور است
■ هتل و رستوران در فروردين 99، 50/6 درصد گران تر از فروردين سال گذشته شد

■ مبلمان و لوازم خانگي در يك سال گذشته 43/1 تورم داشته است

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

در دوره دوازده ماهه
( 1395 =100 )

 دوره
 

 گروه

فروردين ماه 1399 
نسبت به ماه مشابه 
سال گذشته (تورم 

نقطه به نقطه)

مجموع ماههاى منتهى 
به ماه جارى نسبت 

به دوره مشابه سال 
گذشته

دوازده ماه منتهى 
به ماه جارى نسبت 

به دوره مشابه سال 
گذشته (تورم)

شاخص كل
گروه هاى اصلى:

1- خوراكى ها و آشاميدنى ها
2- دخانيات

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

سوخت ها
5- مبلمان و لوازم خانگى و 

نگهدارى معمول آنها
6- بهداشت و درمان

7- حمل و نقل
8- ارتباطات

9- تفريح و امور فرهنگى
10- آموزش

11- هتل و رستوران
12- كاالها و خدمات متفرقه

گروه هاى اختصاصى:
شاخص كل *(بدون اجاره)

كاالها
خدمات

17/3

8/4
8/1

25/1
17/4

24/6

15/7
47/5
4/4

23/5
17/1
15/5
17/6

15/7
15/4
21/2

17/3

8/4
8/1

25/1
17/4

24/6

15/7
47/5
4/4

23/5
17/1
15/5
17/6

15/7
15/4
21/2

30/2

32/8
20/0
38/9
21/2

43/1

17/2
44/4
10/2
30/4
19/9
50/6
28/1

31/6
34/8
22/1
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خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

مسى به دنبال جدايى از بارسلونا
 يك رسانه فرانسوى مدعى شــد كاپيتان بارسلونا به فكر جدايى 

از اين تيم است.
ســايت « لو 10 اســپورت» فرانسه مدعى شــد ليونل مسى، كاپيتان 
بارسلونا اين روزها به صورت جدى به فكر جدايى از بارسلونا است.

اين تصميم مســى به دليل رفتارهاى بارتامئو، رئيس باشگاه بارسلونا 
است. مســى با بارسلونا تا ســال 2021 اعتبار دارد ولى او بندى در 
قراردادش دارد كه مى تواند يك ســال زودتر يعنى تابستان به صورت 

رايگان از آبى-انارى ها جدا شود.
اين درحالى اســت كه مسئوالن باشــگاه اينتر به دنبال مسى هستند و 
اقدامات الزم براى امضاى قراردادى 2 ســاله با ابرستاره آرژانتينى را 
انجام دادند. پيش از اين نيز يك رسانه آرژانتينى مدعى شده بود مسى 
بمب نقل و انتقاالت تابستانى مى شود و از بارسلونا راهى اينتر مى شود 
كه واكنش شــديد مسى را در پى داشت. اين ستاره بارسلونا به شدت 

اين خبر را تكذيب كرد.

4 باشگاه بوندس ليگا به دنبال بوسكتس 
 ســتاره 21 ساله بارسلونا كه تا پايان 2021 قرارداد دارد و در ليگ 
هلند درخشــان ظاهر شــده از 4 تيم آلمان و 2 تيم اسپانيايى پيشنهاد 

دارد.
به گزارش فارس، 4 باشــگاه بوندس ليگا در تالش هســتند تا براى 
خريد ستاره جوان بارسلونا رقابت كنند. بوسكتس اوريل، ستاره زير 
21 ســال اسپانيا تابستان امسال با قرارداد قرضى 2 ساله راهى باشگاه 
هلندى تونته شــد در آغاز فصل 2019-2020 عملكردى درخشان از 
خــود را به ثبت رســانيد و به مهره قابل توجه ليگ هلند در امســال 

لقب گرفت.
به نقل از الموندو دپورتيوو، وردربرمن، ماينتس، هامبورگ و كلن جزو 
4 باشــگاه آلمانى بوده كه شرايط ستاره بارسلونا را زيرنظر گرفته اند. 
همچنين در الليگا تيم هاى آالوس و رئال وايادوليد به دنبال بوسكتس 
اوريل هستند. اكنون آينده بوسكتس در دستان كيكه ستين است كه آيا 
وى در برنامه هاى بارسلونا جا دارد يا خير. بوسكتس تا پايان 2021 با 
بارسا قرارداد دارد و سران باشگاه اصال نمى خواهند ستاره جوان خود 

را رايگان از دست بدهند.

ثروتمندترين صاحبان باشگاه هاى
 فوتبال جهان 

 در فهرستى انتشاريافته از 10 مدير باشگاه ثروتمند فوتبال جهان، 
مدير باشگاه منچسترسيتى انگليس در رده نخست قرارگرفت.

سايت بيزنس اينسايدر گزارشى از مديران ثروتمند دنياى فوتبال جهان 
منتشــر كرد. برهمين اساس در رده بندى كه اين نشريه درنظر گرفت، 
در پله نخســت اين فهرست، شــيخ منصور بن زايد كه مالك باشگاه 

منچسترسيتى است، قرار گرفت.
ثروت اين مدير بالغ بر 30 ميليارد دالر تخمين زده شــده اســت. نفر 
دوم اين فهرست «ديتريش ماته شيتس» است كه صاحب كنسرسيوم 

رد بول در اتريش، آلمان و آمريكاست.
رتبه ســوم نيز از آن «آندرا آنيلى» از يوونتوس اســت. رده چهارم به 
رومن آبراموويچ، مالك باشــگاه چلسى رسيده كه گفته مى شود 12/4
ميليارد دالر ثروت دارد. آبراموويچ روسى در سال 2003 در ازاى 140

ميليون يورو باشگاه چلسى را خريد. 

رامين درويشى سرپرست 
اداره ورزش و جوانان نهاوند شد

 با حكمى از طرف مديركل ورزش و جوانان استان همدان، رامين 
درويشى سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان نهاوند شد.

مراسم معارفه سرپرســت جديد ورزش و جوانان شهرستان نهاوند با 
حضور معاون پشتيبانى و سرمايه انســانى اداره كل ورزش و جوانان 
اســتان و ناصرى فرماندار نهاوند در محل فرماندارى اين شهرســتان 
برگزار شــد و رامين درويشــى به عنوان سرپرســت جديد ورزش و 

جوانان نهاوند معرفى شد.
در اين نشســت كاوه صولتى اظهار كرد: انتظار ما از سرپرست جديد 
اداره ورزش و جوانان نهاوند اين اســت كه تماما هم سو و هم راستا با 
برنامه هاى استان و شهرستان و همچنين شخص فرماندار فعاليت كنند.
وى با تأكيد بر اينكه انتظار داريم رامين درويشــى اداره شهرســتان را 
به سمتى ســوق دهد تا شــاهد موفقيت هاى روزافزون و هم راستا با 
سياســت هاى كلى وزارت ورزش و جوانان باشيم و نسبت به امور و 

سياست هاى ورزشى ناظر باشند.
صولتى گفت: با توجه به تاكيــدات مديركل محترم ورزش و جوانان 
اســتان همدان كاركنان بايد از بدنه هيأت هاى ورزشــى خارج شوند، 
بنابراين انتظار داريم اين مهم در شهرســتان بيش از پيش در دســتور 
كار قرار گيرد.در ادامه فرماندار نهاوند، اظهار كرد: اداره ورزش نيازمند 

حمايت هاى همه جانبه استان و برنامه مدون است.
ناصرى با بيان اينكه ســعدى نژاد سرپرست ســابق، به رغم تنگناهاى 
موجود مالى در حوزه هاى مختلف دستگاه هاى اجرايى اقدامات خوبى 
در راستاى حمايت از هيأت هاى ورزشى فعال انجام دادند، افزود: نقاط 
ضعف و قوت بايد بررســى شود و براى پيشبرد اهداف دولت و نظام 

مقدس جمهورى اسالمى تالش شود .
گفتنى اســت، رامين درويشــى پيش از اين به مدت 8 ســال در اداره 
ورزش و جوانان شهرســتان رزن مشــغول فعاليت بوده و از قهرمانان 

ملى كشتى نيز است. 

فرصت 10 ماهه ايران براى كسب 6 سهميه
 پس از لغو رقابت هاى كشتى گزينشى المپيك به دليل شيوع ويروس 
كرونا، ســرانجام اتحاديه جهانى كشتى، كســورهاى چين، مراكش و 
مجارستان را به عنوان ميزبانان گزينشى المپيك در قاره هاى آسيا، آفريقا 
و اروپا معرفى كرد و قرار اســت اين رقابت ها به احتمال قوى اواخر 

سال 99 برگزار شود.
به گزارش ايســنا، پس از لغو رقابت هاى گزينشى المپيك در قاره هاى 
آســيا، اروپا و آفريقا و با توجه به تعويق يكساله المپيك توكيو به دليل 
شيوع گسترده ويروس كرونا در جهان، اتحاديه جهانى كشتى سرانجام 

3 كشور ميزبان رقابت هاى گزينشى المپيك در 3 قاره را معرفى كرد.
بر اين اساس چين، مراكش و مجارستان به عنوان ميزبانان كسب سهميه 

المپيك در قاره هاى آسيا، آفريقا و اروپا معرفى شدند.
تاكنون نيمى از سهميه ها (8 نفر از 16 كشتى گير در هر وزن رقابت هاى 
المپيك) در رقابت هاى قهرمانى جهان 2019 (هر وزن 6 ســهميه) و 
رقابت هاى گزينشــى پان آمريكن(2 سهميه در هر وزن) به دست آمده 
و 8 ســهميه ديگر در هر وزن نيز در رقابت هاى گزينشــى 3 قاره و 
درنهايت رقابت هاى گزينشــى جهانى در بلغارستان مشخص خواهد 
شــد.طبق اعالم اتحاديه جهانى كشــتى قرار است رقابت هاى كسب 
ســهميه در 3 قاره آســيا، آفريقا و اروپا در ماه مــارس 2021( اواخر 

سالجارى) برگزار شود.
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پيشخوان

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

برابر رأي شــماره 139860326007001462 مورخــه 1398/12/14 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر 
در واحــد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى اميراحســان 
ابراهيمى مداح فرزند خداداد به شــماره شناســنامه 4040287851  صادره از بهار در 
اعيانى 28 شــعير مشــاع از 96 شعير شــش دانگ يك باب خانه به مساحت 260/89 
مترمربع پالك 11004 فرعى از 1377 فرعى از 139 اصلى واقع در بهار بخش چهار همدان 
خريدارى از سهم االرث مرحوم اســماعيل وخداداد ابراهيمى مداح محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

شد. خواهد  صادر  مالكيت  سند  مقررات  طبق 
(م الف 11)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/2/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/30

هادى يونسى عطوف
رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

برابر رأي شــماره 139860326009000399 مورخه 98/11/5 هيــأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي 
شهرســتان فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى رضا وحدتى فرزند يوسف به شماره 
شناسنامه 1548 صادره از فامنين به شماره ملي 5029297898 در اعيانى نود و پنج شعير 
و يكصد و شش دويست و دهم شعير مشاع بانضمام عرصه هفتاد و شش شعير و هفتاد و سه 
يكصد و پنج شعير مشاع از نود و شش شعير شش دانگ يك باب خانه به مساحت چهارصد 
و ده مترمربع و هشتاد و هفت صدم مترمربع قسمتي از پالك 108 اصلي واقع در بخش پنج 
همدان اراضي زرقان خريداري از مالكين رســمي يوســف وحدتى محرز گرديده است. لذا 
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 2)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/1/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/15

رضا بيات
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

آگهي حصر وراثت
خانم گلى طاهرى داراى شــماره شناسنامه  28 به شرح دادخواست كالسه 111/9900059ح 
از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صفدر 
رستمى به شماره شناسنامه  2187 در تاريخ 94/8/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 

گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به:
 1-على رستمى به شماره شناسنامه 4020006520 پسر متوفى 

2- رضا رستمى به شماره شناسنامه 2745 پسر متوفى
 3-وحيد رستمى به شماره شناسنامه 4020228752 پسر متوفى  
4-حميد رستمى به شماره شناسنامه 4032256225 پسر متوفى  

5-ربابه رستمى به شماره شناسنامه 2747 دختر متوفى  
6-خديجه رستمى به شماره شناسنامه 2746 دختر متوفى 

 7-كبرى رستمى به شماره شناسنامه 77 دختر متوفى  
8-هانيه رستمى به شماره شناسنامه 4020367973 دختر متوفى  

9-هاجر رستمى به شماره شناســنامه 4020143552 دختر متوفى  10-گلى طاهرى  به 
شماره شناســنامه 28 همسر متوفى  اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يــك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يــا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشــد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

شد.  خواهد 
(م الف 27)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف كبودراهنگ

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

برابر رأي شماره 139860326007001457 مورخه 1398/12/14 هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبــت ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى خانــم فريبا پناهى فرزند ابراهيم به 
شماره شناســنامه 711 صادره از بهار در اعيانى شش دانگ يك باب ساختمان مسكونى و 
نانوايى احداثى در آن به مساحت 200/11 مترمربع پالك 11019 فرعى از 1076 فرعى از 139 
اصلى واقع در بهار بخش چهار همدان خريدارى با قولنامه عادى از فرامرز مبصرى افشــار 
نيا محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 20)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/2/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/30

هادى يونسى عطوف
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

اجرائيه
مشخصات محكوم عليه:

نام: رسول نام خانوادگي: نجفى معمار فرزند ابوالقاسم نشاني محل اقامت:مجهول المكان 
مشخصات محكوم له:

نام: قربانعالى نام خانوادگي: ســتارى معز فرزند ابراهيم نشاني محل اقامت:همدان، اكباتان، 
سراى گلشن، روفرشى فروشى ستارى 

محكوم به
به موجب رأي شــماره 694/96 تاريخ96/9/26 شــعبه 130 شوراي حل اختالف (و رأي 
شــماره - تاريخ- شــعبه- دادگاه عمومي- كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم 
اســت به: حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيســت ميليون و سيصد و چهل 
هزار ريال مبلغ دو حواله استنادى موصوف به عنوان اصل خواسته و از باب قاعده الضرر 
و تسبيب بابت كليه هزينه هاى دادرسى به پرداخت مبلغ ششصد و نود و پنج هزار ريال 
و نيز خســارت تأخير تأديه از تاريخ گواهى عدم پرداخت حواله ها 91/8/2 لغايت اجراى 
حكم كه از ســوى اجراى احكام مدنى وفق شاخص هاى اعالمى از بانك مركزى محاسبه 
خواهد شــد در حق خواهان به استناد ماده 29 قانون شوراهاي حل اختالف مصوب سال 
1394 محكوم عليه مكلف اســت: پس از ابالغ ايــن اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد و يا ترتيبي براي پراخت محكوم و يا ايجاد تعهد و مفاد رأي بدهد و اال 
اقدامات الزمه قانوني معمول خواهد گرديد.حتما پرداخت نيم عشر دولتى برابر مقررات 

است. عليه  محكوك  عهده  بر 
( م الف 162)

رئيس 130 شوراي حل اختالف همدان

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

برابر رأي شماره 139860326007001474 مورخه 1398/12/17 هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى احمد وحدتى كمال فرزند ولى به 
شــماره شناسنامه 17 صادره از بهار در 44/125 شعير مشاع از 96 شعير مشاع از 96 شعير 
شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى ديم به مساحت 218366/36 مترمربع قسمتي از پالك 
1882 فرعى از 127 اصلى واقع در اراضى قريه كموش بالغ پالك 123 اصلى و قريه اوج تپه 
پالك 127 اصلى حوزه ثبتى بهار بخش چهار همدان خريدارى از مالك رسمى آقاى عين اله 

سعادت خير و پيرمحمد طراوتى آراسته و... محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 13)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/2/1
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/15

هادى يونسى عطوف
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

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

برابر رأي شــماره 139960326034000086 مورخه1399/2/10 هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك همدان منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي رضا كاشى نهنجى فرزند 
مراد به شماره شناسنامه 20 صادره از مالير در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 128/33 
مترمربع تحت پالك91/9 واقع در حومه بخش 2 همدان خريدارى مع الواســطه از جهانگير 
مسكوچى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 

خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.
 بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 151)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/2/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/30

موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

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

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

برابر رأي شــماره 139960326001000122  مورخ 1399/2/10 هيأت اول/دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه يك تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى پرويز 
فرشاد مهر فرزند حاجعلى به شماره شناسنامه 732 صادره از همدان در ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 104/59 مترمربع در قسمتى از پالك 22/7 اصلي واقع در حومه بخش سه 
همدان به نشــانى بلوار كاشانى روبروى پارك الله پشت آژانس مسكن منوچهرى خريداري 
از مالك رسمي آقاى محمد شوشترى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.(م الف 156)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/2/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/30

على زيورى 
رئيس ثبت اسناد و امالك 

آئين سالگرد شهادت عليرضا شمسى پور 
در همدان برگزار شد

 آئين گراميداشت چهارمين سالگرد شهادت شهيد عليرضا شمسى پور 
در گلزار شهداى شهر همدان برگزار شد.

آئين گراميداشــت چهارمين سالگرد شهادت شهيد عليرضا شمسى پور 
از ورزشكاران بنام اســتان همدان با حضور مديركل ورزش و جوانان 
اســتان، فرمانده تيپ 32 سپاه انصارالحســين(ع) استان و تنى چند از 

مسئوالن استانى برگزار شد.

در خالل اين مراســم مديركل ورزش و جوان اســتان همدان با تأكيد 
بر اينكه شــهدا راه را براى رســيدن به كمال و سعادت براى ما نمايان 
كرده اند، گفت: امروز همه ما در هر پســت و مقام دنيوى كه قرار داريم 
بايد با نصب العين قرار دادن سيره شهداى گران قدرمان همچون سرداران 
شهيد حاج حسين همدانى، شهيد شمسى پور و ... كه جان خود را براى 
اعتالى جمهورى اســالمى نثار كردند نســبت به كمال خود و جامعه 

تالش كنيم.
محســن جهانشير ادامه داد: استان همدان داراى 8 هزار شهيد گران قدر 
است كه جامعه ورزشى نيز در دوران مختلف بنا به تكليف در جبهه هاى 

حق عليه باطل در مصاف با دشمن جان شيرين خود را براى آبادانى و 
سربلندى ايران اسالمى هديه كردند.

وى افــزود: اداره كل ورزش و جوانــان اســتان بنــا بــه رســالت خــود 
در حــوزه فرهنــگ نســبت بــه اشــاعه فرهنــگ ايثــار و شــهادت در 
ــد  ــه كار خواه ــته باشــد ب ــوان داش ــر آنچــه در ت ــدان ه ــتان هم اس

گرفــت.
گفتنى اســت اين مراســم با توجه به لزوم فاصله گــذارى اجتماعى با 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى برگــزار و از طريق صفحات اجتماعى 

به صورت زنده به نمايش گذاشته شد.

بازيكن پرويى تراكتور 
به دنبال جدايى است

 بازيكن پرويى تيــم فوتبال تراكتور 
در مصاحبــه اى از تمايلــش به رفتن به 
تيم ديگر و اتمام قــراردادش با تراكتور 
ســخن گفت. به گزارش سايت پرويى 
libero، با شيوع ويروس كرونا و توقف 
رقابت هاى ورزشى، ويليان ميمبال فاش 
كــرد كه قراردادش با تراكتــور ايران در 
ماه جوالى (تير ماه) به پايان مى رســد و 
آرزوى او اين است كه به بازى در خارج 

از كشور پرو ادامه دهد.
ميمبال در اين فصــل در 12 بازى براى 
تراكتور موفق شده يك گل به ثمر برساند. 

هند به دنبال ميزبانى 
المپيك 2032

 كشــور هند قصــد دارد كه ميزبانى 
المپيــك 2032 را به دســت آورد تــا 
مهم ترين و بزرگ ترين رقابت جهانى را 

برگزار كند.
ناريتدر باترا رئيس كميته ملى المپيك هند 
گفت كه وقتى شدت كرونا در اين كشور 
كمتر شود تالش خواهند كرد تا ميزبانى 

رقابت هاى بزرگى را برعهده بگيرند.
او در گفت وگويى كه بــا فرانس پرس 
داشــت، گفت: ما نهايت تالش خود را 
به كار مى گيريم تا زمينه را براى ميزبانى 
رقابت هاى بــزرگ در هند فراهم كنيم. 
قصد داريم كه ميزبانى بازى هاى المپيك 
جوانان در سال 2026 و المپيك 2032 را 

برعهده بگيريم.
رئيــس كميتــه المپيك هند ادامــه داد: 
فعال براى درخواســت ميزبانى و معرفى 
امكانات و شــرايط خود فرصت الزم را 
داريم. تا سال 2025 اين فرصت را داريم 
كه شــرايط ميزبانى را مهيا كنيم و تالش 
مى كنيم تــا بتوانيم ميزبانى اين رقابت را 

برعهده بگيريم.

ليگ فوتبال عمان از 
شهريور از سرگرفته 

مى شود
 طبــق اعــالم فدراســيون فوتبــال 
عمان ليگ اين كشــور از ماه ســبتامبر 

آينده(شهريور) از سرگرفته خواهد شد.
بــه گــزارش الوطــن، عمــان يكى از 
كشورهاى عربى است كه درگير ويروس 
كرونا اســت. ليگ عمان بيشتر از 2 ماه 
است كه به دليل ويروس كرونا تعطيل و 

نيمه تمام باقى مانده است.
فدراســيون فوتبال عمــان به دنبال لغو 
ليگ اين كشــور نيست بلكه اعالم كرده 
اســت كه ادامه اين ليگ در شهريورماه 
برگزار خواهد شد تا تكليف تيم قهرمان 

مشخص شود.
طبق اعالم فدراسيون فوتبال عمان ادامه 
برگزار  تماشــاگران  حضور  بدون  ليگ 

خواهد شد.

 به مناســبت روز معلم در ابتكارى قابل 
تحســين، معاونت ورزش سازمان فرهنگى 
اجتماعــى و ورزشــى شــهردارى همدان 
از پيشكســوتان فوتبال شــهردارى همدان 

قدردانى كرد.
در ايــن مراســم ابتدا پيشكســوتان به بيان 
انتقادات و پيشنهادات خود در حوزه ورزش 
پرداختنــد و حضور فردى ورزشــى را در 
معاونت ورزش اين سازمان غنيمت شمرده 
و خواستار حمايت بيشــتر از رشته فوتبال 
و رشــد اين رشــته ورزشــى و تيم فوتبال 
بزرگساالن شــهردارى همدان در ليگ دسته 

دوم فوتبال كشور شدند.
همچنين مربيان پيشكسوت باشگاه شهردارى 
همدان ضمن بيان اينكه باشــگاه شــهردارى 
از پيشــينه بســيارى خوبى برخوردار است، 
حضور عباس صوفى به عنوان يك شــهردار 
ورزش دوست را براى همدان غنيمت شمردند 

و تحوالت ورزش شهردارى همدان در دوران 
شهردارى صوفى را بسيار چشمگير دانستند.

معاون ورزشى سازمان فرهنگى اجتماعى و 
ورزشى شهردارى همدان نيز در اين مراسم 
گفت: همواره اعتقاد داشته ام كه پيشكسوتان 
گنجينه هاى ارزشــمندى هســتند كه بايد از 
تجربيات آنها در تمامى زمينه ها استفاده كرد.
پيام حيــدرى افــزود: اگــر امــروز ما به 
پيشكســوتان بى تفــاوت باشــيم در آينده 
نيــز جوانانى كه پــس از مــا خواهند آمد 

الگوبردارى خواهند كرد.
وى با بيان اينكه به دنبال اقداماتى براى قدردانى 
بيشتر از پيشكسوتان شهردارى همدان هستيم، 
بيان كرد: مى خواهيم يك فضاى سبز كوچك 
در مجموعه معاونت ورزش ســازمان ايجاد 
كنيم تا پيشكســوتان بتوانند هــر روز براى 
گذران دقايقى و فعاليت در رشته هاى شطرنج 

و پينگ پنگ به آنجا مراجعه كنند.

حيدرى خاطرنشان كرد: همچنين در اختيار 
قرار دادن چند ســانس از ســالن ورزشــى 
معاونــت ورزش براى پيشكســوتان نيز از 

جمله ديگر اقدامات ما خواهد بود.
وى با اشــاره به لــزوم گرفتــن راهكار از 
پيشكســوتان گفت: همواره آماده شــنيدن 

انتقادات و پيشنهادات پيشكسوتان هستم.
گفتنــى اســت؛ در پايــان اين مراســم از 
محمدرضا حجتى، محمود كرمى، محمدرضا 
خانلر، محمد به گندم، محمود حسام، بهمن 
سنقرى،  رحمت ا...  نفرى،  محمود  مسلميان، 
پيشكسوت  مربيان  به عنوان  زرينى  مســعود 
شــهردارى همــدان با اهداى لوح ســپاس 

تجليل شد.
همچنين به مناسبت ســالگرد شهادت شهيد 
عليرضا شمســى پور با تأكيد شهردار همدان 
از فرزند ايشان مهدى شمسى پور نيز تجليل 

شد.

مجمع عمومى 
IPC به دليل شيوع 
ويروس كرونا 
لغو شد
 به دليل شــيوع ويــروس كرونا، مجمع 
عمومى كميته بين المللى پارالمپيك لغو شد.

به گزارش فارس، كميته بين المللى پارالمپيك 

(IPC) برنامه خود را براى برگزارى مجمع 
ويروس  شــيوع  به دليل  فوق العاده  عمومى 
كرونــا لغو كرد. يك جــدول زمانى جديد 
براى رأى گيرى درباره پيشنهادات اين كميته 

تدوين شد.
IPC اعالم كرد جدول زمانى را با عناصرى 
كه انتظار مى رود از مجمع عمومى به دست 

آورد، تجديدنظر خواهد كرد.
اندرو پارســونز رئيس كميتــه بين المللى 

پارالمپيــك در اين بــاره تأكيــد كرد كه 
نشست اعضا در يك مكان به دليل شيوع 
ويــروس كرونا كه موجــب جان باختن 
بيــش از 240 هزار نفر در جهان شــده، 

نيست. امكان پذير 
وى گفت: IPC در شكل مناسبى قرار دارد 
اما اين امر سبب مى شود تا پيشنهادات تنظيم 
شــده و با اطمينان خاطر مجمــع در آينده 

برگزار شود.

از پيشكسوتان و مربيان 
فوتبال شهردارى قدردانى شد



 

Y K

 

خبر

گزارش 

گردشگري

فرهنگ

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

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

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

صاف تا كمى ابرى - رگبار و رعد وبرق

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

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

دوشنبه  15 ارديبهشت ماه 1399  10 رمضان 1441  4 مى 2020  شماره 3746

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               04:50  
خورشيد         06:22                   طلوع 
اذان ظهر                      13:13
غروب خورشيد              20:04
اذان مغرب                   20:23 
نيمه شب شرعي           00:27

باباطاهر

عكس روز

نمايشگاه كتاب تير خالص بر پيكر 
كتابفروشان است 

 نمايشــگاه كتــاب مجــازى تير خالص بــر پيكر 
كتابفروشــان است، نمايشگاهى كه يك روز قرار بود در 
ترويج كتابخوانى و ويترين فروش كتاب كمك كند حاال 
به نابودگر تبديل مى شود، با اين كار گويى به مغز صنف 

كتابفروشان شليك كرده ايم. 
بســيارى كتابفروشــان ضرر خود را بيش از 70 درصد 
دانســتند و در روزهاى اخير در كشــور، نزديك به 10 
كتابفروشى، امكان ادامه كار را از دست دادند و فروشگاه 
خود را بستند، نبود آمار دقيق فروش كتاب باز هم يكى 

ديگر از اركان اين خسارت است.

به گزارش ايرنا، رئيس اتحاديه ناشــران و كتابفروشــان 
درباره نمايشگاه مجازى كتاب گفت: اين پيشنهاد را هر 
فردى مى تواند بدهد، اما اين پيشنهادها مالك و معيار ما 
در شوراى سياســت گذارى نمايشگاه هاى كتاب كشور 
نيســت، اگر بخواهيم نمايشــگاه كتاب مجازى برگزار 
كنيم بايد جوانب آن را بســنجيم. بسيارى از جاهايى كه 
اين برنامه ها پيشنهاد مى شود، نمايشگاه كتاب تهران را با 

بولونيا و فرانكفورت مقايسه مى كنند. 
هومان حسن پور افزود: نمايشگاه ها طبقه بندى مى شوند، 
برخى نمايشگاه ها فرهنگى، بخشى فرهنگى و اقتصادى 
و برخى نمايشــگاهها فرهنگى، اقتصادى و ملى هستند. 
نمايشــگاه بين المللى كتاب تهران در دســته سوم جاى 
مى گيرد. نمى گويم درســت يا غلط اما اين نمايشــگاه، 

شاهرگ حياتى نشر ايران به حساب مى آيد، حاال تصميم 
مى گيريم كه نمايشگاه را آنالين برگزار كنيم، مى خواهيم 
چند ميليون نفر به مدت 10 روز در سايتى كه همه ناشران 

در آن حاضر هستند، مشغول خريد باشند. 
وى با تشــريح مسائل نمايشگاه كتاب مجازى، ادامه داد: 
اگر شما به عنوان يك مخاطب به نمايشگاه كتاب مجازى 
برويد، فرصت مى كنيد در اين فضا جست وجو كنيد؟ اين 
يك موضوع جدى و تأثيرگذار بر سرنوشــت نشر ايران 
اســت و ممر درآمد چيزى حدود 2 هزار نفر و شايد با 
احتساب خانواده هايشــان بيش از حدود 20 هزار نفر از 
جمعيت ايران باشد. حســن پور افزود: نمايشگاه كتاب 
مجازى با خريد كتاب از ســايت چــه تفاوتى دارد، اگر 
من اين قدر سواد داشته باشم كه بتوانم از فضاى مجازى 

استفاده كنم، نيازى به اين نمايشگاه نخواهم داشت، مگر 
آن كه بگوييم قرار است بازى گرافيكى راه بيندازيم كه در 
ايــن صورت هم مى دانيم مخاطب جدى كتاب وارد اين 

بازى نخواهد شد.
وى بيان كرد: برگزارى نمايشگاه مجازى جدا از كارآمد 
نبودن، جوانب بســيارى هم دارد. برگزارى نمايشگاه 
كتاب واقعى را لغو مى كند. ناشــران جديدى را كه كار 
خــود را تازه آغاز كردند يا عناويــن كمترى دارند به 
راحتــى از گردونه فروش حــذف مى كند. اين كار به 
طور جدى و رســمى كتابفروشــان را هدف مى گيرد، 
اگر آســيب نمايشــگاه كتاب به كتابفروش را 100 در 
نظر بگيريم نمايشگاه مجازى كتاب، آسيبش 10 هزار 
است. زيرا در نمايشگاه كتاب همه در جو خريد كتاب 

هستند، امكان دارد بســيارى افراد به نمايشگاه كتاب 
مراجعه نكنند، مثًال كســانى كه در شهرستان هستند از 
كتابفروشى هاى شــهر خود خريد كنند اما با برگزارى 
نمايشــگاه كتاب مجازى پرونده كتابفروشــى ها براى 

هميشه بسته مى شود. 
حســن پور ادامه داد: همه سود نمايشگاه كتاب به اندازه 
قيمت يكى از مغازه هاى كتابفروشــى روبه روى دانشگاه 
تهران نيست، بهتر اســت به اين موضوع دقت كنيد اگر 
نمايشــگاه كتاب مجازى برگزار شــود، هر كدام از اين 
كتابفروشــى ها كه به رســتوران يا اغذيه فروشى تبديل 
شوند، برگزاركنندگان هم در آن سهمى دارند. با از دست 
دادن هر كدام از اين كتابفروشــى ها، بخشــى از سرمايه 

وزارت فرهنگ و ارشاد را از دست داده ايم. 

طالبيان مطرح كرد
آثار توقيفى پيداشده در اتريش 

بايد به ايران مسترد شود
 اشياى پيدا شده در صندوق امانات اتريش، متعلق 
به ايران است و اظهارنظر دقيق درباره اصالت آن ها به 
رويت آثار نياز دارد، بنابراين بايد به ايران برگردانده 

شوند. 
معــاون ميــراث فرهنگــى وزارت ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى گفت: در ماه آذر سال 98 
از طريــق تماس تلفنى رئيس اينترپل ايران، موضوع 
كشــف و توقيف تعدادى از اشياى باستانى با منشأ 
ايران در محتويات لوح فشــرده موجود در صندوق 
امانات يكى از اتباع ايرانى در كشور اتريش، به اطالع 

معاونت ميراث فرهنگى رسيد. 
به گزارش مهر، محمدحسن طالبيان افزود: با توجه 
به اين گزارش، رئيــس اداره اموال منقول فرهنگى 
تاريخــى اداره كل موزه هــا براى پاســخگويى به 
پرسش هاى مطرح شــده و اعالم نظر كارشناسى در 
محل پليس اينترپل حضور پيدا كرد و پس از رؤيت 
تصاوير اشــياى اعالم شــده، نظرات كارشناسى به 

فرماندهى اينترپل اعالم شد. 
وى گفت: در ميان اين اشــيا، نمونه هايى از اشــياى 
مفرغى موسوم به ســر سنجاق هاى لرستان مشاهده 
مى شود كه نمونه هاى مشــابه آن در موزه هاى رضا 

عباسى و ملى ايران وجود دارد. 
طالبيان افزود: در اين تصاوير يك عدد ريتون فلزى 
به سبك ريتون هخامنشى كه نمونه آن در موزه ملى 
ايران و موزه متروپوليتن نيويورك است به همراه يك 
عدد ســرديس مفرغى شاه ساسانى (شاپور دوم) كه 
نمونه اصلى آن نيز از جنس نقره در موزه متروپوليتن 
نيويورك موجود اســت، مشاهده شــد. البته نمونه 
اين ســرديس خارج از فعاليت هاى باستان شناســى 

به دست آمده است. 
وى گفت: به نظر مى رسد با توجه به تصاوير ارسالى 
تعدادى از ايــن اقالم مانند دو نمونــه اخير تقلبى 
هستند. اما هرگونه اظهارنظر دقيق كارشناسى نيازمند 
رؤيت اصل آثار است. درباره اعالم نظر كارشناسى و 
دريافت اطالعات دقيق درباره تعداد اقالم توقيفى و 
نيز ارسال تصاوير باكيفيت مناسب، با پليس اينترپل 
و اداره كل امور بين الملل حوزه رياست قوه قضائيه 

مكاتبه شده است. 
معاون ميراث فرهنگى كشور افزود: با توجه به قوانين 
داخلى و كنوانسيون هاى بين المللى مانند كنوانسيون 
1970 يونســكو كه اتريش نيــز از امضاكنندگان آن 
است، مقرر شــده اقالم توقيفى در سريع ترين زمان 

به جمهورى اسالمى ايران مسترد شود. 

تالش وزارت خانه ميراث فرهنگى 
براى كمك بيشتر به فعاالن 
اقتصادى حوزه گردشگرى

 حوزه گردشگرى همچون ساير حوزه هاى نظام 
اقتصادى كشور از شيوع ويروس كرونا آسيب ديده 
اســت. فعاالن اقتصادى ما در اين بخش در چند ماه 
گذشــته تعطيل بودند و اگرچه خيلى از صنوف در 
روز هاى اخير فعاليتشان را از سر گرفتند، اما فعاالن 

حوزه گردشگرى همچنان كامًال تعطيل هستند. 
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ معاون 
سرمايه گذارى و امور مجلس وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى، افزود: دولت با استمهال 
4 موضوع اساسى يعنى حامل هاى انرژى، پرداخت 
اقساط وام هايى كه فعاالن اقتصادى حوزه گردشگرى 
دارنــد، به تعويق انداختن ماليــات ارزش افزوده و 
ماليات بر درآمد و ســهم كارفرمــا از پرداخت حق 
بيمه كاركنان به موضوع رسيدگى به وضعيت فعاالن 
اقتصادى حوزه گردشــگرى ورود كــرد. با وجود 
ايــن در عمل بســيارى از فعاالن اقتصــادى حوزه 
گردشگرى با بحران هاى خاصى مواجه شدند؛ زيرا 
نتوانستند از طريق فعاليت خودشان درآمدى داشته 
باشــند. از طرف ديگر اســتمهال پرداخت اقساط 
وام هايى كه دارند، به معناى بخشش نيست؛ بنابراين 
رسيدگى بيش از پيش به وضعيت اين افراد نيازمند 
يك نظام تأمين مالى اســت تا چرخش موضوعى را 

در اقتصادشان به حركت بيندازد. 
ساســان تاجگــردون تأكيــد كــرد: دولت بســته 
ســرمايه گذارى 100 هزار ميليارد تومانى را مصوب 
كــرده و 25 هزار ميليارد تومــان آن را نظام كاركرد 
بهداشــت و درمــان براى بحــث مقابله بــا كرونا 
هزينه كرده اســت. بخش ديگرى از آن هم صرف 
هزينه تأمين بيمه بيكارى مى شــود. مابقى اين بسته 
ســرمايه گذارى بين توليدكنننــدگان، صنعتگران و 
فعاالن اقتصادى حوزه هاى مختلف از جمله صنعت، 
خدمات، كشاورزى و گردشــگرى در حال توزيع 
است.  معاون سرمايه گذارى و امور مجلس وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى بيان كرد: 
وزارت كار و رفاه اجتماعى با داشــتن يك ســامانه 
مشخص موضوع خســارت ها را مديريت مى كند و 
پيشــنهادى كه وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دســتى به رئيس جمهور داد تأمين مالى براى 
فعاالن اقتصادى حوزه گردشگرى است كه ما پيگير 

اين امر هستيم. 

پيامدهاى نامطلوب اقتصادى 
دامان موزه ها را گرفت

 با تعطيلى موزه ها در پى شــيوع كرونا، درآمد اين مؤسسات فرهنگى 
تقريبا به صفر رســيده است و بسيارى از آن ها براى بقاى خود به تعديل 
نيرو و استفاده از كمك هاى اضطرارى روى آورده اند كه البته تأثيرى موقتى 

دارد. 
همزمان با آن كه قرنطينه زندگى اجتماعى را در سراســر جهان فلج كرده 
است، درآمد موزه ها روزبه روز كمتر مى شود؛ امرى كه مى تواند عملكرد 
آن ها را در سال هاى پيش رو به طور قابل توجهى محدود كرده يا برخى از 
آن ها را براى هميشه تعطيل كند. رئيس شوراى بين المللى موزه ها (ايكوم) 
در تاريخ 13 آوريل هشدار داد كه بحران كرونا تعداد زيادى از مؤسسات 
فرهنگى در جهان را در آستانه فروپاشى اقتصادى قرار داده است. وى در 
بيانيه خود از دولت و سرمايه داران خصوصى درخواست كرد تا كمك هاى 
مالى فورى به اين صنعت تزريق كنند، زيرا وقتى اين بحران تمام شود، ما 

بيش از هر زمان ديگرى به موزه ها نياز خواهيم داشت. 
به گزارش ايرنا، داده هاى به دست آمده از نظرسنجى آنالين ايكوم درباره 
تبعات اقتصادى كرونا بر بيش از 800 موزه در اروپا، آمريكاى شــمالى و 

آسيا، روندى نگران كننده  را آشكار كرده است. 
خسارت وارد شده به موزه هاى كشور ايران چيزى حدود 15 ميليارد تومان 
اســت، خســارت وارده به اين صنعت در هر كشور بسته به طول مدت 
قرنطينه، در دســترس بودن كمك مالى اضطرارى و طرح هاى حمايتى، 
متغير اســت و البته به خود موزه نيز بســتگى دارد. به گفته اليستر براون 
Alistair Brown، سياســت گذار انجمن موزه هاى انگلستان، تجربه 
ثابت كرده است كه هرچه يك سازمان بيشتر به درآمد خود وابسته باشد، 
خسارت ســنگين ترى را متحمل خواهد شد. با تعطيلى  اجبارى موزه ها 
جريان هاى درآمدى معمول حاصل از فروشگاه ها، كافه ها، فروش بليت و 

ديگر فعاليت هاى تجارى، حذف شده است. 
به استناد تحقيقاتى كه شبكه موزه هاى اروپا (Nemo) از 650 موزه در 41 
كشور به عمل آورده است، موزه هاى واقع در قطب هاى گردشگرى اروپا 
بين 75 تا 80 درصد از درآمد خود را از دســت داده اند. موزه هاى بزرگى 
چون موزه ملى آمستردام هر هفته صدها هزار يورو ضرر مى كنند. شبكه 
Nemo با پيش بينى آن كه محدوديت هاى مســافرتى در جهان احتماال 
در تابســتان، كه زمان اوج سفر اســت، نيز ادامه خواهد يافت، اين طور 
نتيجه گيرى كرده اســت كه هيچ مسير سريع و كوتاهى براى بازگشتن به 

وضع عادى وجود ندارد. 
 كاهش درآمد و تعديل نيرو

چندين موزه در مصاحبه با روزنامه هنر تأييد كردند كه با كسرهاى جدى 
در بودجه روبه رو هستند. آنطور كه مدير گالرى اوفيتزى ايتاليا مى گويد، 
تعطيلــى اين مركز در فصل عيد پاك به تنهايى 10 ميليون يورو از درآمد 

اين موزه كه يكى از پربازديدترين موزه ها در جهان است، كم مى كند. 
آكادمى سلطنتى هنر لندن نيز با وجود كاهش هزينه ها در واكنش به بحران 
شــيوع كرونا، در دوره قرنطينه، هر ماه يك ميليون پوند ضرر مى كند. در 
اتريش به عنوان نخســتين كشــور اروپايى كه محدوديت هاى مربوط به 
قرنطينه را كاهش مى دهد، نيز تخمين زده مى شود كه موزه آلبرتينا تا روز 
اول ژوئيه كه قرار است موزه هاى دولتى بازگشايى شوند، 6/5 ميليون يورو 

ضرر كرده باشد. 
موزه هنر متروپوليتن در نيويورك كه پشتوانه مالى 4/3 ميليارد دالرى دارد، 
تنها 6 روز پس از تعطيلى به دليل كرونا از كســرى 100 ميليون دالرى در 
بودجه خود براى امسال و سال مالى آينده خبر داد؛ موزه هنر متروپوليتن 
81 نفر را از سرويس بازديدكننده و بخش عمليات خرده فروشى تعديل 
كرده و نســبت به اخراج نيروهاى بيشتر به دليل مشكالت مالى هشدار 
داده اســت. ديگر موزه هاى آمريكا نيز بــه تعديل يا تعليق كاركنان خود 
روى آورده اند كه با اختالف بيشترين بخش از بودجه ساالنه موزه صرف 

پرداخت دستمزد آنها مى شود.  
 كمك هاى اضطرارى

به گفته براون، كمك هاى اضطرارى اعالم شــده از ســوى صندوق هاى 
بزرگ دولتى، شــوراى هنر و صندوق ملى ميراث التارى انگلستان، هم 
ناچيز هستند و هم دير تزريق مى شوند. انتظار مى رود نخستين كمك ها كه 
مبلغ آن ها نهايتا به 50 هزار پوند مى رسد، اواسط ماه مه و اوايل ماه ژوئن 
پرداخت شوند كه به گفته براون برخى مؤسسات فرهنگى به زحمت تا آن 

تاريخ سرپا خواهند ماند. 
 راهبردهاى پساكرونايى

مديــران موزه ها براى برقرارى تعادل ميان مخــارج و درآمد، خود را 
براى ايجاد تغييرات راهبردى گســترده آمــاده مى كنند. كاهش درآمد، 
متصديان موزه ها را ناچار مى كند تا در نمايش ها بيشتر به مجموعه هاى 
دائمى تكيه كننــد، زيرا هزينه هاى حمل ونقل و بيمه باال اســت و از 
درآمــد حاصله مى كاهد. اما همزمان با آن كــه موزه ها از هزينه ها در 
فضاى فيزيكــى خود مى كاهند، تالش هاى آن هــا در جلب مخاطبان 

ديجيتال ادامه خواهد يافت. 
برخى معتقدند كه تا سال ها پس از رفع بحران كرونا، هنوز هم حضور در 

نمايشگاه هاى شلوغ موجب نگرانى و اضطراب عميق خواهد شد. 

■ دوبيتى باباطاهر 
كه دور افتاده از يار و ديارم از آن انگشت نماى روزگارم  
بجز بر سرزدن چاره ندارم ندونم قصد جان كردن بناحق  

■ حديث:
امام صادق(ع):

هيچ بنده اى نيست كه از خرج كردن يك درهم در راهى كه حّق آن است دريغ ورزد مگر 
اينكه دو درهم به ناحق خرج كند.
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مريم مقدم  »
 طبق ماده 98 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه 
كشور، دســتگاه هاى اجرايى به منظور صيانت از 
ميراث فرهنگى و توســعه گردشــگرى مكلف به 
احيا، مرمــت و بهره بــردارى از بناهاى تاريخى 
تحت تملك و اختيار شــده اند. مرمت اين بناها 
البته با همراهى و نظارت اداره كل ميراث فرهنگى 

استان ها به انجام خواهد رسيد. 
گفت:  همــدان  اســتان  ميراث فرهنگى  مديركل 
براســاس اين مصوبه مجلس بــراى حمايت از 
بافت هاى قديمــى و تاريخى دســتگاه هايى كه 
بناهــاى تاريخــى در اختيار دارنــد، موظفند با 
هماهنگى ميراث، تأمين اعتبــار كنند و بنا را در 

راستاى حفظ و نگهدارى مرمت كنند. 
على مالمير عنــوان كرد: بناهــاى تاريخى در 3 
رديف از لحاظ مالكيت دســته بندى مى شــوند، 
بناهاى تحــت مالكيــت ميراث فرهنگى، بناهاى 
تحت مالكيــت خصوصى و بناهاى تحت اختيار 
و مالكيــت ديگر دســتگاه هاى دولتى كه حاال با 
توجه به اين قانون مى توان در راســتاى حفاظت 
و مرمت بنا از اعتبارات آنها براى بقاى ابنيه تحت 

مالكيتشان بهره گرفت.
مالمير عنوان كرد: اجراى اين قانون در اســتان ها 
به تازگــى رقم خورده اســت و بر اين اســاس 
دستگاه هاى اجرايى مى توانند براى اقدام به مرمت 

از بودجه هاى استانى هزينه كنند. 
از  حفاظــت  بــراى  راهكارهايــى   

ميراث فرهنگى
گردشــگرى  و  صنايع دســتى  ميراث فرهنگــى، 
به عنــوان نهادى دولتــى كه مســئول حفظ آثار 
تاريخى و معنوى كشور به شمار مى رود، همواره 
به دليل تخريب برخى بناهــا، مركز انتقادها قرار 
دارد كه چرا بــراى حفظ ابنيه و مرمت آنها اقدام 

نمى كند. 
اين درحالى است كه همواره عنوان مى شود منابع 
مالــى الزم براى تملك، مرمت و نگهدارى تعداد 
وســيع بناهاى تاريخى موجــود در اقصى نقاط 
كشــور تناســبى با رديف بودجه تخصيص  يافته 
به وزارت خانه ميراث فرهنگى ندارد و نمى توان 
انتظار داشــت كه ايــن وزارت خانــه و ادارات 

زيرمجموعه در اســتان ها در چنين مواردى خود 
راسا مالكيت اين بناهاى تاريخى با ماهيت معنوى 

را احصا كنند. 
حاال با توجه به اين قانــون مى توان اميدوار بود 
كه با پاى كار آمدن دســتگاه هاى اجرايى ديگر و 
تخصيص اعتبــار الزم و نظارت ميراث فرهنگى، 

مرمت و نگهدارى آنها رقم بخورد. 
 بــه عــالوه، در ســال هاى اخير بخــش اعظم 
بودجــه اختصاص يافته به ايــن وزارت خانه به 
بخــش ميراث فرهنگــى آن تعلق پيــدا كرده كه 
دســت وزارت خانه را براى مديريت اين بناها و 
كوشش براى نگهدارى و واگذارى آنها به بخش 
خصوصى كه با دست نبردن در بنا كاربرى تجارى 
در آن تعريف كند، به مقدار كافى باز مى گذارد. 

همه اينها درحالى اســت كه در كشورهاى ديگر 
اغلب خانه مفاخر هنرى، فرهنگى، علمى و ادبى 
به پاتوق هايى براى گردهمايى افراد بدل مى شود 
و گردشــگران بســيارى را نيز بــه خود جذب 
مى كند. كارشناســان 3 راه حل بــراى جلوگيرى 

بناهــاى  تخريــب  ازخطــر 
مى كنند؛  پيشــنهاد  ارزشــمند 
ايجــاد دادگاه ميراث فرهنگى، 
تملك  تحت  بناهاى  واگذارى 
دولــت به بخــش خصوصى 
داراى صالحيــت و در نهايت 
ايجــاد فرهنگ احيــا در ميان 
مالــكان خصوصــى بناهــاى 

ارزشمند تاريخى. 
و  خريــد  بــراى  هرچنــد 
ــه  ــى ك ــن بناهاي ــك چني تمل
ــهرها  ــان در ش ــداد بسيارش تع
و روســتاهاى مختلــف كشــور 
از شــمارش خــارج اســت، 
بودجــه  فرهنگــى  ميــراث 
محــدودى دارد، امــا هميــن 
ميــزان بودجــه كنونــى دســت 

ــه  ــى ك ــن اقدام هاي ــراى كمتري ــاد را ب ــن نه اي
ــذارد.  ــاز مى گ ــد ب ــا باش ــن بناه ــان اي حافظش

صاحب نظــران  و  كارشناســان 
ــه  ــد ك ــنهاد كرده ان ــا پيش باره
ايــن ارگان دولتــى مى توانــد 
بناهايــى را كــه مالكيــت دولتــى 
ــت  ــراز صالحي ــا اح ــد ب دارن
ــه بخــش خصوصــى واگــذار  ب
ــرى  ــف كارب ــا تعري ــا ب ــد ت كن
بناهــا،  ايــن  دل  در  تجــارى 
ــد.  ــاى آن بزنن ــه احي ــت ب دس
آموزش هاى  ارائــه  با  همچنين 
الزم به صاحبان بناهاى ثبت شده 
موجــودى كه تحــت مالكيت 
امكان  هستند،  خصوصى  بخش 
درآمدزايــى از اين گونه بناها را 
نشــان دهند و با ارائه تسهيالتى 
مالكان را متقاعــد كنند كه تنها 
راه موجود براى كســب درآمد 
از چنين مكان هايى تخريب آنها و ساخت وســاز 

جديد نيست. 

مراتب ثبت ملى 6 اثر  فرهنگى-تاريخى 
به استاندار همدان ابالغ شد

 وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
در نامه هاى جداگانه به استاندار همدان مراتب ثبت 
6 اثر فرهنگى-تاريخى در شهرستان تويسركان را 

ابالغ كرد.
در نامه هاى جداگانه اى على اصغر مونســان، وزير 
خطاب  صنايع دستى  و  گردشگرى  ميراث فرهنگى، 
به استاندار همدان آورده است: «در اجراى بند(ج) 
ماده واحده قانون تشــكيل سازمان ميراث فرهنگى 
كشــور مصوب 1364 مجلس شــوراى اسالمى 
و بند ششــم ماده سوم قانون اســاس نامه سازمان 
مجلس   1367 مصــوب  كشــور  ميراث فرهنگى 
شوراى اسالمى مبنى بر ثبت آثار ارزشمند منقول و 
غيرمنقول فرهنگى-  تاريخى كشور در فهرست آثار 
ملى و فهرست هاى ذى ربط، مراتب ثبت 6 اثر در 
شهرستان تويسركان شامل تپه محمودآباد، محوطه 
باستان شناختى شــوق آباد، تپه گبرى آريكان، تپه 
حاجى آباد، تپه اعشان و تپه آرزووج كه در فهرست 
آثار ملى ايران به ثبت رسيده است، ابالغ مى شود.»

مديركل ميراث فرهنگى استان همدان : 

دستگاه هاى دولتى مكلف به احيا و مرمت 
بناهاى تاريخى تحت  اختيار شدند

بناهــاى تاريخــى در 3 
مالكيت  لحــاظ  از  رديف 
دســته بندى مى شــوند، 
بناهــاى تحــت مالكيت 
بناهاى  ميراث فرهنگــى، 
تحــت مالكيت خصوصى 
و بناهاى تحــت اختيار و 
مالكيت ديگر دستگاه هاى 
توجه  با  حــاال  كه  دولتى 
مى توان  قانــون  اين  به 
در راســتاى حفاظــت و 
مرمت بنا از اعتبارات آنها 
تحت  ابنيه  بقــاى  براى 

مالكيتشان بهره گرفت


