
C M

4

يـادداشت روز

2

چالش شفافيت شورا
 1- شوراى ششــم همدان با تركيبى 
اصولگرا به دنبال آن اســت تا شــهردار 
همدان را دو هفته زودتر از مهلت قانونى، 
معرفى كند و تا ابتداى شــهريور شهردار 
منتخــب را به وزارت كشــور براى طى 

مراحل صدور حكم معرفى كرده...

 2021 آگوســـت    14   1443 محـــرم   5   1400 مردادمـــاه   23 شـــنبه  
ــان  ــا  5000 تومـ ــه + نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 4105  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ
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چشم انداز استان 
براى
 المپيك 2024

برگزارى 
جشنواره تئاتر 
كودك و نوجوان 
اسفندماه

همدان به منابع 
پايدارآبى 
نياز دارد

استاندار همدان 
عزادار شد

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

شهرك هاى صنعتى استان در حال توسعه هستند
6
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3 همدانى 
در ليست 
دولت سيزدهم
■ امين حسين رحيمى 
محمدعلى زلفى گل و 
محمدمهدى اسماعيلى 
وزراى پيشنهادى هستند

مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان خبر داد

قطع برق 958 مشترك پرمصرف 
در بازديد اكيپ هاى برق

كانديداهاى صندلى شهردار برنامه هاى خود را در صحن شورا  تشريح كردند

8 برنامه براى شهردارى همدان
■ امروز درويشى و يوسفى نويد برنامه ارائه مى دهند
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جناب آقاى 
مهندس سيد سعيد شاهــرخى

استاندار محترم استان همدان
درگذشــت پــدر گراميتــان، موجــب انــدوه و تأثــر فــراوان گرديد.ضمــن 
ــواده ارجمنــد، از محضــر  ــه حضــور جنابعالــى و خان عــرض تســليت ب
ــت  ــراى آن مرحوم،رحم ــات ب ــو درج ــران و عل ــبحان، غف ــد س خداون
ــرت  ــهيدان حض ــاالر ش ــّيد و س ــا س ــوارى ب ــى و همج ــرت اله و مغف

ــم. ــألت مى نمايي ــين(ع) را مس ــداهللا الحس اباعب

جناب آقاى 
مهنـدس سيد سعيد شاهـرخى

استاندار محترم استان همدان
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت پدر گراميتان مرحوم حاج سيد عبدالوهاب 
شاهرخى را خدمت حضرتعالى و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده و از 
درگاه خداوند متعال براى آن مرحوم رحمت، آمرزش و مغفرت واسعه الهى 

و براى خانواده محترمتان و ساير بازماندگان صبر و شكيبايى خواستاريم.

از طرف حميدرضا متين،معاونين،حراست،همكاران
و روابط عمومى سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان

مديريت و كاركنان شركت سيمان هگمتان

روزنامه همـدان پيـام

جناب آقاى 
مهندس سيد سعيد شاهــرخى

استاندار محترم استان همدان
ــيد  ــان س ــدر بزرگوارت ــت پ ــر  درگذش ــف و تأث ــت تأس ــا نهاي ب
ــاهرخى را  ــاب ش ــيد عبدالوه ــاج س ــوم ح ــدر مرح ــل الق جلي
تســليت ميگوييــم و از درگاه خداونــد ســبحان بــراى آن پيرغــالم 
سيدالشــهدا (ع) رحمــت و واســعه الهــى و بــراى شــما و خانــواده 

ــم. ــألت مى نمايي ــل مس ــر جمي ــان صب محترمت

جناب آقاى 

مهندس سيد سعيد شاهرخى 
استاندار محترم استان همدان

جناب آقاى 

مهندس سيد سعيد شاهرخى 
استاندار محترم استان همدان

همكار گرامى

جناب آقاى على آقامحمدى

جناب آقاى 

مهندس سيد سعيد شاهرخى 
استاندار محترم استان همدان

جناب آقاى 

مهندس سيد سعيد شاهرخى 
استاندار محترم استان همدان

جناب آقاى 

مهندس سيد سعيد شاهرخى 
استاندار محترم استان همدان

ــدر  ــت پ ــر درگذش ــف و تاث ــت تاس ــا نهاي ــاً ب  احترام
گراميتــان حــاج ســيد عبدالوهــاب شــاهرخى را بــه 
جنابعالــى و خانــواده محترمتــان تســليت عرض نمــوده و از 
درگاه خداونــد متعــال بــراى آن مرحــوم رحمــت، آمــرزش 
ــرم و  ــواده محت ــراى خان ــى و ب ــعه اله ــرت واس و مغف

ــتاريم.                     ــكيبايى خواس ــر و ش ــدگان صب بازمان

احترامــا بانهايــت تاســف و تاثردرگذشــت پــدر گراميتــان 
ــوده، از درگاه  ــرض نم ــليت ع ــى تس ــت حضرتعال را خدم
ــرت  ــت و مغف ــوم رحم ــراى  آن مرح ــال ب ــد متع خداون
ــر و  ــتگان صب ــى و وابس ــراى جنابعال ــى و ب ــعه اله واس

ــم. ــى نمايي شــكيبايى مســألت م

مصيبــت وارده را خدمــت جنابعالــى و خانــواده محترم 
ــراى  ــان ب ــد من ــوده  و از خداون ــرض نم ــليت ع تس
آن مرحومــه علــو درجــات و رحمــت واســعه و بــراى 
شــما و ســاير بازمانــدگان صبــر جميــل و اجــر جزيل 

مســألت مــى نماييــم.

 شركت تعاونى معدنى زرين ماسه

گروه صنعتى پيروى

روزنامه همدان پيام

شركت كاسپين كوهدشت

چينى نام (گاتريا) 
 نصرت اله ابراهيمى مفتخر

زارعين 
 مديرعامل شركت آرد زرين اسد آباد

احترامــا بانهايــت تاســف و تاثردرگذشــت پــدر گراميتــان 
ــوده، از درگاه  ــرض نم ــليت ع ــى تس ــت حضرتعال را خدم
ــرت  ــت و مغف ــوم رحم ــراى  آن مرح ــال ب ــد متع خداون
ــر و  ــتگان صب ــى و وابس ــراى جنابعال ــى و ب ــعه اله واس

ــم. ــى نمايي شــكيبايى مســألت م

ــدر  ــت پ ــه در گذش ــر ضايع ــف و تأث ــت تأس ــا نهاي ب
ــد تســليت  ــواده ارجمن ــما و خان ــان را خدمــت شـ گراميت

مى كنيــم. عــرض 
ــا عــزت بــراى شـــما و همچنيــن رحمــت  بقــاى عمــر ب
واســعه بــراى آن مرحــوم را از خداونــد متعال خواســتاريم.    

احترامــا بانهايــت تاســف و تاثردرگذشــت پــدر گراميتان را 
خدمت حضرتعالى تســليت عــرض نمــوده، از درگاه خداوند 
متعــال بــراى  آن مرحــوم رحمــت و مغفــرت واســعه الهــى 
وبــراى جنابعالــى و وابســتگان صبــر وشــكيبايى مســألت 

ــى نماييم. م

 عليرضا عقيقى:
شهردارى همدان نگاه جامع ندارد

 مجيد شاكرى كرم:
برخى موارد ريشه فساد از سمت اعضاى شورا بود

 امير رضا يوسفيان :
ظرفيت هاى همدان را به درآمد پايدار تبديل نكرده ايم

 عزيزا... يوسفى:
سازمانى موفق عمل مى كند كه همواره به دنبال آموزش باشد

 رضا ابرار خرم:
حركت به سمت درآمد پايدار رمز موفقيت مديريت شهرى است

 سيد مسعود حسينى:
رفع نيازهاى شهردارى اتفاق افتاده اما رفع نياز شهروندى هنوز اتفاق نيفتاده است
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

چالش شفافيت شورا
 1- شوراى ششم همدان با تركيبى اصولگرا به دنبال آن است تا 
شــهردار همدان را دو هفته زودتر از مهلت قانونى، معرفى كند و تا 
ابتداى شهريور شهردار منتخب را به وزارت كشور براى طى مراحل 

صدور حكم معرفى كرده و از اين روند حمايت كند.
برنامه ريزى انجام شده براى نيل به اين هدف خوب است، 8 گزينه 
نهايى انتخاب شده و به آنها فرصت داده شده تا هر يك جداگانه در 
شــورا حضور يافته و برنامه خود را ارائه دهند تا در نهايت اعضاى 

شورا جمع بندى را انجام و شهردار منتخب را معرفى كند.
2-شوراى ششم با تعيين سرپرستى غير از شهردار شوراى پنجم از 

عزم خود براى تغيير شهردار پرده برداشت.
عزمى كه دليل روشــنى تاكنــون براى آن عنوان نكــرده و تنها بر 

ضرورت تغيير تاكيد داشته اند.
البته در اين موضوع خداحافظى با شــهردار در ساعت ده شب نيز 
بحث ديگرى است كه در مجامع مطرح است و تاكنون دليلى براى 

اين عجله از سوى شورا عنوان نشده است.
3- صوفى و افشــارى دو گزينه انصرافى شــورا براى شــهردارى 

تاكنون بوده اند.
انصراف صوفى با توجه به رفتار شــورا با او، طبيعى است همچنان 
كه انصراف افشارى با توجه به احتمال ارتقاى وى در ساختار دولت 

سيزدهم در استان، طبيعى جلوه مى كند.
اما انصراف افشارى با دعوت از شورا براى محدود نكردن گزينه ها 
به گزينه هاى معرفى شــده، همراه بوده است، موضوعى كه احتمال 

انتخاب شهردار خارج از گزينه هاى فعلى را قوت بخشيده است.
4- شــورا درباره چگونگى رســيدن به ايــن ده گزينه كه اكنون 8

گزينه آنها در حال ارائه برنامه به شورا و رايزنى براى شهردار شدن 
هســتند، متهم به تصميم گيرى محفلى، ناشــفاف و بدون توجه به 

شاخص ها شده است.
در اين زمينه شــورا تاكنون پاســخ قانع كننده اى نداشته است و اين 

ابهامات همچنان درباره عملكرد شورا باقى است.
5- در ايــن زمينــه برخــى تشــكل هاى دانشــجويى نيــز بــا صــدور 
ــورا  ــازى ش ــتار شفاف س ــورا خواس ــس ش ــه رئي ــاب ب ــه خط نام

شــده اند.
ــراى انتخــاب شــهردار  ــه شــورا ب ــدان ب ــن دانشــجويى هم فعالي
نوشــته اند؛ «جنبــش دانشــجويى از آن شــورا تقاضامنــد اســت كــه 
تمامــى مراحــل گزينــش و انتخــاب شــهردار را بــه همــراه ارائــه 
ــار هــاى مدنظــر شــورا در دســترس عمــوم  ــا و معي شــاخص ه
ــه  ــبت ب ــم نس ــا مندي ــورا تقاض ــاى ش ــذا از اعض ــد. ل ــرار ده ق
شــفافيت ايــن مســائل در اســرع وقــت اقــدام نمــوده كــه فرصــت 

ــگان و دانشــگاهيان باقــى باشــد» ــراى نخب اعــالم نظــر ب
6- شورا اكنون در ابتداى راه باز هم با چالش شفافيت مواجه شده 

است و بايد ديد در اين چالش چگونه عمل خواهد كرد.
شــوراى ششم همدان با چالش شــفافيت يكبار در موضوع ليست 
فعاالن فرهنگى مواجه شــد كه با اســتمداد از قانون از اين چالش 
بــا كمترين اعمال شــفافيت عبــور كرد اما بايد توجه داشــت كه 
آن موضــوع بحثى رقابتــى بوده اما انتخاب شــهردار موضوعى از 
اختيارات و وظايف اســت كه شفاف بودن روند آن امكان سنجش 
اســتقالل، وفادارى و ميزان تعهد به وعده ها و برنامه ها را مشخص 

خواهد كرد.
7- عادت به تصميمات محفلى و اطالع رســانى و شــفافيت پس 
از انجام كار اصلى مى تواند جايگاه شــوراى ششــم را به شوراى 

محفل دوستان تنزل داده و از مردم دور كند.
به همين دليل شــورا اگر مى خواهد حمايت مردم را همچنان داشته 
باشــد بايد از تصميمات محفلى دورى كرده و شــفافيت و نظارت 
مردم بر تصميمات و فعاليت ها را جايگزين پنهان كارى و دور كردن 

مردم از واقعيات كند.
روشن اســت شــهردار انتخابى در روندى شــفاف نيز شهردارى 

توانمند و قابل اعتماد خواهد بود.

كاهش تخلفات با اجراى قانون حفظ اراضى زراعى 
و باغ ها   

 اجراى قانون حفظ اراضى زراعى و باغ ها از ورود بسيارى از پرونده  به محاكم قضائى 
جلوگيرى مى كند.

در همين راســتا معــاون قضائى دادگســترى همدان گفــت : اجراى دقيــق قانون منع 
خريدوفروش اراضى زراعى فاقدمجوز مســكونى جهت حل مشكل مسكن در استان از 

راهكارهاى پيشگيرى از وقوع جرم در اين عرصه است.
عباس نجفى در جمع اصحاب رسانه فقدان آگاهى هاى عمومى را اصلى ترين علت وقوع 
جرم تغيير غيرمجاز كاربرى اراضى زراعى و باغ ها دانســت و افــزود: تدابير الزم براى 

پيشــگيرى از تغيير كاربرى در اراضى و باغ ها در راســتاى ورودى پرونده ها به محاكم 
قضائى پيش بينى شده است.

وى با بيان اينكه وضعيت مطلوبى در زمينه پيشــگيرى از تغييــر كاربرى اراضى زراعى 
و باغ ها در اســتان مشاهده نمى شــود و همچنان با افزايش تغيير كاربرى  اين اراضى در 
استان مواجه هستيم گفت: متوليان امر به ويژه سازمان جهادكشاورزى استان بايد نسبت به 

اطالع رسانى مناسب در اين زمينه اقدام كنند.
معاون قضايى دادگسترى همدان بيان كرد: عالوه بر استفاده از ظرفيت هاى دولتى استفاده 
از ظرفيت نهادهاى مردمى، دهياران و شوراى اسالمى شهر و روستا در راستاى آگاه سازى 

اقشار مردم نيز بسيار اثرگذار خواهد بود.
وى با اشــاره به اينكه نياز مردم به فضاى سبز و تفرجگاه ها، سوءاستفاده زمين خواران از 

آگاهى نداشتن عموم جامعه، طوالنى بودن فرايند اخذمجوز، اجرا نشدن قوانين مربوطه از 
سوى متوليان و دست اندركاران و كوتاهى برخى از مسئوالن در اجراى قلع وقمع غيرمجاز 
ساخت  وســازها از ديگر علل بروز جرم است، گفت: برخورد با متخلفان جرايم كالن و 

سنگين تر بايد در اولويت باال قرار گيرد.
نجفــى اجراى دقيق قانون منع خريدوفروش اراضى زراعى فاقدمجوز مســكونى جهت 
حل مشكل مسكن در استان و در نهايت هماهنگى و همراهى همه دستگاه هاى متولى در 
جهت مبارزه با تغيير غيرمجاز كاربرى اراضى زراعى و باغ ها در اســتان را از راهكارهاى 
پيشگيرى از وقوع اين جرم برشمرد و افزود: در صورت اجراى دقيق، به موقع و صحيح 
تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ اراضى زراعى و باغ ها از ورود بسيارى از پرونده  به محاكم 

قضائى جلوگيرى مى شود.

اسناد و آثار مرتبط با آيت ا...مدنى 
در همدان تجميع مى شود

 مديركل اســناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشور از تجميع آثار و 
اسناد به جاى مانده از آيت ا... مدنى خبر داد به طورى كه آثار توليد شده 
مرتبط با اين شخصيت بزرگ در كل كشور، گردآورى و در مركز اسناد 

همدان نگهدارى مى شود.
به گــزارش ايرنا، ميثاق گودرزى در حاشــيه ديــدار مجيد صفدريان 
مديركل بنيادشــهيد و امورايثارگران استان از مركز اسناد همدان با اشاره 
به فعاليت هاى اسنادى و تاريخ پژوهى اين مركز با محوريت شهيدمدنى 
گفت: اسناد، عكس و فيلم هاى مربوط به حضور آيت ا...مدنى در همدان 
و اقدامات ايشــان در مســير پيروزى انقالب و نقش محورى ايشان در 
هدايت فعاليت هاى انقالبى مردم همدان، در اين مركز گردآورى شده و 

در حال حاضر مجموعه قابل توجهى موجود است.
وى افزود: از زمان برگزارى جلسات برگزارى كنگره اين شهيدواالمقام در 
همدان به همت مؤسسه شهيدمدنى و همكارى همه دستگاه هاى اجرايى 
اســتان، موضوع جمع آورى آثار شــهيدمدنى از كل كشور بخصوص 
اســتان هاى آذربايجان شرقى، لرستان و تهران در دستور كار قرار گرفت 
و با دانشــگاه ها، مراكز اسنادى، ثبت احوال و حتى تشكل هاى مرتبط در 

بخش خصوصى ارتباط برقرار و پيگيرى شده است.
گودرزى بيان كرد: كتاب ها، دست نوشته ها، صوت، فيلم، عكس، توليدات 
راديويى و تلويزيونى، پايان نامه ها، مقاالت و يادداشــت هاى رسانه اى، 
خاطرات و هر نوع سند مرتبط با شهيدمدنى(ره) در حال تجميع در مركز 
اسناد همدان است. وى گفت: اين اسناد و مدارك عالوه بر استفاده علمى 
و ســندپژوهى در راستاى كنگره شــهيدآيت ا...مدنى، از طريق امكانات 
گسترده اطالع رسانى اسنادى سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران در اختيار 

محققان و پژوهشگران كل كشور قرار داده مى شود.

استاندار همدان عزادار شد
 حاج سيدعبدالوهاب شــاهرخى پدر استاندار همدان دار فانى را 

وداع گفت.
پس از اعالم خبر درگذشت اين سيد جليل القدر روز پنج شنبه ، سيد 
سعيد شاهرخى استاندار همدان درپيامى ضمن قدردانى از تمامى افراد 
وگروههايى كه پيام تســليت اعالم كردند از عدم برگزارى مراسم به 

دليل شرايط كرونايى خبرداد.
روز گذشته مراسم خاكسپارى مرحوم در خرم آباد برگزارشد.

برخى ازاســتانداران،وزراى دولت،مديــران كل،نماينده هاى مجلس 
،شخصيت هاى نظامى وانتظامى وچهره هاى مردمى وسياسى مذهبى 

باارسال پيام درگذشت پدر استاندار همدان را تسليت گفتند.
همــدان پيام نيز باآرزوى غفران الهى بــراى آن مرحوم طلب صبر از 

خداوند براى بازماندگان رادارد.روحش شاد.

حل مشكالت زيست محيطى
 نياز به نگاه تخصصى دارد

  امروزه تخريب محيط زيســت به بحراني جهاني تبديل شــده كه 
روزبــه روز بر عمق و دامنه اين بحران افزوده مي شــود، به همين دليل 
حفاظت از آن يك ارزش اخالقى مهم است تا جايى كه حمايت كيفري 

از آن  ضروري است.
 از طرفي محيط زيست كه به عنوان يكي از عوامل اصلي توسعه پايدار 
در حيات انســاني نقش مؤثري را ايفا مي نمايد، به راهي براي دستيابي 
به توســعه زودهنگام براساس ديدگاه هاي سودمحور موجود در جهان 
سرمايه داري تبديل شده است به همين دليل حفاظت از محيط زيست به 
عنوان اثربخش ترين سازوكار جامعه براي مقابله با بزرگترين چالش قرن 

يعني توسعه پايدار شناخته شده است.
به گزارش همدان پيام، مديركل محيط  زيســت همدان گراميداشت روز 
خبرنگار را فرصتى مغتنم برشمرد تا در خأل برگزارى اين تجليل رسانه ها 

را نسبت به آنچه پيرامون محيط زيست همدان مى گذرد هوشيارتر كند.
محسن جعفرنژادبسطامى با بيان اينكه بايد به مسائل و مشكالت زيست 
 محيطى به صورت تخصصى نگاه و توجه كرد، بيان كرد: مشــكالت 
تخصصى در ســازمان حفاظت محيط زيســت از ســوى رسانه كمتر 
ديده شــده اســت. وى افزود: با اين حال تغيير نگرش مردم به مسائل 
زيست محيطى نشان دهنده افزايش عالقه مندى مردم نسبت به اين حوزه 
و اهميت آن اســت كه نشان مى دهد خبرنگاران پيشگام تر از مسئوالن 
چالش هاى زيســت محيطى را به خوبى شناسايى كرده و مجدانه پيگير 
علل و عوامل اين چالش ها هستند. جعفرنژادبسطامى با اشاره به اينكه 
حوزه محيط زيســت يك بخش تخصصى اســت و كار خبرنگارى و 
روزنامه نگارى در اين حوزه نيز تخصصى به شمار مى رود، گفت: بايد 
در زمينه چالش هاى زيســت محيطى و مشــكالت مرتبط با اين حوزه 
از جمله مشــكل كمبودآب با ديگر مجموعه ها نشست و ميزگردهاى 
تخصصى و اثرگذار برگزار كرد. مديركل حفاظت محيط زيست همدان 
با بيان اينكه بايد در اين نشســت ها حرف هاى علمى و پژوهشى بزنيم 
هرچند نگران كننده و چالشى باشــد، بيان كرد: محيط زيست بايد تيتر 
رسانه ها شــود چراكه امروز دغدغه  زيســت محيطى در حوزه رسانه، 

جوامع و اقشارمردمى افزايش يافته است.

كرونا جان 4 نفر ديگر را 
در استان همدان گرفت

 ســخنگوى دانشگاه علوم پزشكى استان همدان گفت كه با فوت 4
بيمار ديگر در 24ساعت گذشته آمار مرگ ومير ناشى از كرونا در استان 

از ابتداى اپيدمى ويروس تاكنون به 2هزار و 418 مورد رسيده است.
بــه گزارش همدان پيام، محمد طاهرى افزود: همچنين با شناســايى 
743 بيمار جديد مبتال به كوويد19 در اين اســتان، مجموع بيماران 
بســترى مثبت به 21هزار و 350 و بيماران سرپايى مثبت به 56هزار 

و 582 نفر رسيد.

1- مجمع نمايندگان اســتان قصد دارد در جلســات رأى اعتماد به 
وزرا هماهنگ عمل كند. گويا دعوت از وزراى پيشــنهادى به مجمع 
و هماهنگى براى حمايت از برنامه هاى مجمع است. گفتنى است، در 

اين حمايت وزراى پيشنهادى هم استانى در اولويت قرار دارند.
2- واكسيناسيون، صادرات و خشكسالى دليل گرانى هويج عنوان شده 
اســت. گويا توصيه به مصرف آب هويج پس از ترزيق واكسن كرونا 
از داليل افزايش تقاضا و گرانى هويج اســت. گفتنى است، هويج در 

بازار كمياب شده و قيمت آن به 38 تا 40 هزار تومان رسيده  است.
 3- مجلس نخستين مخالفت خود با رئيس جمهور را انجام داده است. 
گويا نمايندگان مجلس شوراى اسالمى با مسكوت ماندن طرح تشكيل 
وزارتخانه هاى حمل ونقل و ســاختمان و شهرســازى كه درخواست 

رئيس جمهور بوده است، مخالفت كرده اند. 
گفتنى اســت، براساس اين طرح، بخش ســاختمان و شهرسازى از 
وزارت راه  وشهرسازى جدا و وزارت حمل ونقل و وزارت ساختمان، 

شهرسازى و آمايش سرزمين تشكيل خواهد شد.
4- گرانى بيشتر برنج در راه است. گويا پس از افزايش بى رويه بهاى 
شــكر و روغن و مرغ، اكنون خبر از افزايش قيمــت برنج ايرانى تا 

كيلويى 50 هزار تومان مى رسد. 
گفتنى است، اين گرانى در حالى رخ مى دهد كه فعاالن بازار از كاهش 
50 درصدى مصــرف برنج مى گويند و واردات برنج خارجى هم در 

حال حاضر ممنوع است. 
5- مســئوالن دولت جديد نيز پس از انتصاب به توييتر مى پيوندند. 
گويا داشــتن حساب كاربرى در توييتر شرط ادامه مديريت در كشور 
اســت. گفتنى اســت، با آنكه توييتر در كشــور فيلتر است، اما اكثر 

مسئوالن حضور فعالى در آن دارند.

شكوفه رنجبر »
 براساس آمار منتشر شــده ميزان بارش ها 
امسال به نسبت سال گذشته حدود 42 درصد 
كاهش يافته و سبب شــده همدان جزو چند 
اســتان بحران زده آبى در كشــور قرار گيرد و 
مســأله حياتى به شمار رود تا مسئوالن استان 
دغدغــه تأمين كســرى آب را اولويت اصلى 

خود قرار دهند.
فرمانــدار همــدان هم كــه در گذشــته در 
ســمت هاى متفاوتى از جمله معاون عمرانى 
فرماندارى شهرســتان همــدان خدمت كرده 
است گاليه دارد كه در همان بازه زمانى چالش 
آبى استان را به مسئوالن وقت هشدار داده كه 
متأســفانه چون به پايان خدمت برخى از اين 
افراد نزديك بوده است به آن چندان توجه اى 

نشده است.
اكنون هم پس از ســال ها ســرمايه گذارى در 
انتقــال آب از تالوار براى تأمين آب اســتان 
مســئوالن و مديران اين استان متوجه شده اند 
قابليت آبگيرى از اين سد براى همدان چندان 
ميسر نيست با اين حال درصدد هستند حداقل 
با اجراى طرح اضطرارى آبرســانى به همدان 
بتوانند تاحدودى مشكل كمبود آب شرب شهر 

همدان را تأمين كنند.
در همين راستا فرماندار همدان به مناسبت روز 
خبرنگار با قدردانى از فعــاالن اين حوزه در 
جمعى صميمانه به بررســى برخى مشكالت 
آبى شهرســتان همــدان پرداخــت و گفت: 
همدان نيازمند اصالح مصرف كشت و اجراى 
برنامه هايى است كه بتواند از هدررفت آب در 

بخش توزيع جلوگيرى كند.
به گزارش همدان پيــام، محمدعلى محمدى، 
معتقد اســت: تأمين آب همدان از مشكل به 
معضل تبديل شده است از همين رو تأكيد دارد 
همــدان آب پايدار مى خواهد و بايد به دور از 
حاشيه دستگاه هاى اجرايى مرتبط به اين مهم 

توجه داشته باشند.
وى توســعه يافتگى را چون رينگ مسابقه اى 
دانست كه مسئوالن اجرايى با عطش و بدون 
برنامــه به ميدان آن وارد شــده اند كه موجب 
خسارات زيادى شده اند و گفت: اگرچه امسال 
اعتبارات همدان نسبت به سال گذشته 2درصد 
رشد يافته است، اما بايد اعتراف كنيم امروز ما 
وارث نابسامانى هايى هستيم كه مسابقه براى 
عطش توســعه داشتيم و همين مسأله موجب 
شد تا مصرف آب در بخش كشاورزى همدان 
بيش از 92درصد باشد و منجر به نابسامانى در 
حوزه آب به خاطر نداشتن اطلس جامع براى 

كشاورزى شود.

محمــدى همچنيــن افــزود: در قالب طرح 
اضطرارى آبرســانى به همدان بايد 500 ليتر 
در ثانيه آب پــس از مهرماه از طريق چاه هاى 
حفر شــده و چاه هاى استيجارى براى همدان 
تأمين شود و اينكه گفته شده بود 16مردادماه 
قابليت بهره بردارى از طرح وجود دارد اشتباه 
است چراكه هنوز بخشــى از كار باقى مانده 
كه اگر براســاس زمان بندى پيش رود تا پايان 
شــهريورماه امكان بهره بــردارى از اين طرح 

محقق مى شود.
فرماندار همدان هشدار داد كه اگر بارش ها به 
همين شكل باشــد بايد از مهرماه سراغ منابع 
ديگر باشــيم چراكه آب ذخيره ســداكباتان 

پاسخگوى نيازآبى شهرستان همدان نيست.
محمدى همچنين معتقد اســت: موضوعاتى 
چون مسكن در همدان نيازمند بررسى و توجه 
ويژه اســت و گفت: هنوز پروژه مسكن مهر 
مانده و مســكن ملى هنوز در مراحل ابتدايى 
اســت، اما بايد با تدابير الزم به سمت اجرايى 

شدن پروژه ها برويم.
وى با بيان اينكــه در دولت يازدهم در حوزه 
مسكن اتفاقى نيفتاد و برخى مسائل مربوط به 
مسكن نيز بر زمين ماند با ابراز تأسف از اينكه 
هنوز برخى از مســاكن مهر به اتمام نرســيده 

اســت، بيان كرد كه مســكن ملــى در دولت 
دوازدهــم اتفاق افتاد، ولى اين مســكن براى 

ادامه كار اراده مى خواهد.
 محمدى گفت: پروژه مسكن ملى در 3 نقطه 
شهرك بهشتى، انتهاى بلوارسالمت، بخشى در 
مريانج و يكى هم در بلوار فرودگاه اســت كه 
خــاك پروژه واقع در بلوار فرودگاه مناســب 
نيســت و بايد ابتدا استحكام بخشى صورت 

گيرد.
وى در ادامه سخنانش درخصوص انتخابات، 
افزود:  ميثاق نامه  و  معتــرض  كانديداهــاى 
در انتخابات شــهر همدان آنچــه در حيطه 
كار ماســت اتفاقى نيفتــاد، ولى ميثاق نامه و 
موارد اين چنينى به مباحث قبل از انتخابات 

برمى گردد.
محمدى بر اينكه با وجود بســته شدن پرونده 
انتخابات از سوى شوراى نظارت باز حاضرم 
جزئيات آرا را ارائه كنم، اما بايد با ادله خاص 
باشــد تأكيد كرد وگفت: طبق قانون كسى كه 
اعتراض دارد بايد خود اقدام كند تا توضيحات 

الزم به آنها داده شود.
وى همچنين افــزود: در تمام زمينه ها فعاليت 
در يك شــهر بــا جمعيت 700 هــزار نفرى 
دشوار است و مردم هم حق دارند كه خدمات 

موردنياز را از شهر دريافت كنند.
فرمانــدار همدان گاليه مند از اين اســت كه 
باوجود اينكه مدتى است محصول سير همدان 
را براى ثبت جهانى پيشنهاد داده ايم تنها حدود 
80 درصد كار انجام شده است با اين حال كار 
از طريق وزارت صمت و وزارت امورخارجه 
در حال انجام است كه در كنار انگور مالير و 

گردوى تويسركان ثبت جهانى مى شود.
وى درخصــوص ايجاد شــهرك ســير نيز 
توضيحاتى ارائــه كرد از جملــه اينكه براى 
شــهرك ســير نيز مقدماتى الزم بود كه بايد 
نفراتى تمايل به اين كار دارند، وارد اين عرصه 
شوند، زيرا معتقديم نبايد دولتى باشد، بنابراين 
بستر كار را بايد فراهم كنيم تا خود افراد وارد 

شده و به نتيجه برسند.
محمدى همچنين بر اين باور است گرانى نان 
در همدان وجود ندارد با اين حال هزينه نانوايى 
اعم از كارگر، آرد، آب، بــرق، گاز، بيمه و... 
باالســت كه وقتى هزينه   ها از توان نانوا خارج 
باشــد، بايد نانوايى را تعطيل كنــد و آرد را 
بفروشد يا اينكه بگويد ديگر من نيستم برهمين 
اساس افزايش قيمت واقعاً اجتناب ناپذير است 
و بايــد اتفاق بيفتد چراكه اگر اصالح نشــود 
همچنان آردفروشــى و تعطيلى زودهنگام را 

شاهد خواهيم بود.
وى كيفيت نان در همدان را باال معرفى كرد 
و گفــت: ما هم تأييد مى كنيم كه متأســفانه 
بخشــى از نان همدان در اســتان فارس و 
خوزســتان به فروش مى رسد، اما بايد گفت 
علت اين مســأله اين است كه از نظر كيفيت 
نان همدان با اســتان هاى خريدار نان همدان 

فرق دارد.
محمدى در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره 
به ورود شوراى شهر به گزينش شهردار افزود: 
شهردار بايد كارآمد و كاربلد باشد، روزمرگى 

كردن درد مردم را دوا نمى كند.
محمدى درخصوص وضعيت اعتبارات نيز با 
بيان اينكه امسال در تملك دارايى ها 28 ميليارد 
تومــان، در آب روســتايى 40 ميليارد تومان، 
راه روســتايى يك ميليارد و 300 ميلون تومان 
بين ادارات توزيع شــد، گفــت: در اعتبارات 
توازن منطقــه اى 54 ميليارد تومان و اعتبارات 
ارزش افزوده 19ميليارد تومان تخصيص يافته 

است.
اعتبــارات  افــزود:  همــدان  فرمانــدار 
محروميت زدايى 82 ميليارد تومان، پروژه هاى 
ورزشــى و تاالرقــرآن 57 ميليــارد تومــان 
و پروژه هــاى عقب افتــاده 2ميليــارد تومان 

اختصاص يافته است.

 مديركل آموزش وپرورش اســتان همدان 
معتقد اســت: امروز بيــن آموزش وپرورش 
اســتان و رســانه ها يك تعامل دوســويه با 
رويكرد تفكر فلســفى وجود دارد كه در آن 
جامعيت تعمق، كنجكاوى، انعطاف پذيرى و 

انتقادپذيرى كامًال مشهود است.
محمد پورداود در آيين تجليل از خبرنگاران 
استان گفت: رسانه به عنوان واسط ميان مردم 
و نظام، ركن چهارم دموكراســى است و از 
اين جهت مطبوعات را با 3 ركن اصلى نظام 
سياســى يعنى قواى مجريه، قضائيه و مقننه 

همسان دانسته اند.
وى بــا اشــاره به اينكــه در بين رســانه ها 
روزنامه هــا در هدايــت افكارعمومى براى 
رســيدن به اهداف و منافع از نقش ويژه اى 
برخوردارند، بيان كرد: روزنامه ها و مطبوعات 
از مهمترين عوامل شكل گيرى افكارعمومى 
و ارتقاى ســطح آگاهى در جامعه به شــمار 

مى آيند.
 مديركل آموزش وپرورش اســتان نشــريه 
يا رســانه محلــى را ابزارى بــراى انعكاس 
رويدادها، اخبار، تفاســير و وقايع روزمره در 
ســطح منطقه و ملى دانست و گفت: جريان 
رسانه محلى با توجه به محدوده جغرافيايى 
حوزه فعاليت تأثير بيشــترى بر خوانندگان 
محلى مى گــذارد و موضوعات را عميق تر و 
جزئى تر متناســب با نياز و خواست محلى 

پوشش مى دهد.

 وى با بيان اينكه مشــكالت 
و  خبرنــگارى  دشــوارى  و 
فعاليت هاى رسانه اى از جمله 
خبرنگارى محلــى و به تبع 
آن روزنامه نــگارى محلى تا 
جايى است كه ماده 76 قانون 
تأمين اجتماعــى به صراحت 
شغل خبرنگارى را در رديف 
مشــاغل ســخت و زيان آور 
دسته بندى كرده است، افزود: 
اين دشوارى براى خبرنگاران 
شهر  در  كه  روزنامه نگاران  و 

و محيط هاى كوچك محلى فعاليت مى كنند، 
با آسيب ها و مشكالت بيشترى همراه است.

مديــركل آموزش وپــرورش اســتان گفت: 
نشــريات و رســانه هاى محلى در صورت 
برخــوردارى از امكانات مالى، فنى و نيروى 
انســانى متخصص و با بهره گيرى از اصول 
حرفه اى مى توانند تأثيرى مثبت بر توســعه 
اقتصــادى، اجتماعى، فرهنگى و آموزشــى 
داشته باشند و حتى مى توانند بر هويت ملى 
و قومى تأثيرگذار باشند و در جهت تقويت 

امنيت ملى گام بردارند.
وى با بيــان اينكه بيــن آموزش وپرورش 
اســتان و رســانه ها يك تعامل دوسويه با 
رويكرد تفكر فلسفى وجود دارد كه در آن 
انعطاف پذيرى  كنجكاوى،  تعمق،  جامعيت، 
و انتقادپذيرى كامًال مشــهود است، افزود: 

رســانه هاى مرتبط با دستگاه 
بُعــد   2 در  تعليم وتربيــت 
انعــكاس  و  جريان ســازى 
اطالعات  و  اخبــار  صحيــح 
و نقد براى شــناختن سره از 
ناسره در اين حوزه به درستى 
نقش خويــش را ايفا كرد ه اند 
آموزش وپــرورش  اگــر  و 
اســتان در ايــن ســال ها از 
خارج  تعليم وتربيــت  مــدار 
نشــد و همــواره بــه عنوان 
يــك الگــوواره بــر آن پاى 
فشــرد، حاصل آگاهى بخشى و مطالبه گرى 
منصفانــه مطبوعــات محلى بود كــه البته 
ثمرات ارزشــمندى در بُعد افزايش سرمايه 
اجتماعــى، كاهش فاصله صف و ســتاد و 
اينكــه معلمان آموزش وپــرورش را خانه 

خود بدانند، داشته است.
پورداود با اشــاره به بخشى از موفقيت هاى 
آموزش وپرورش اســتان، بيان كرد: پوشش 
بيــش از 99درصــد دانش آموزان، پوشــش 
100درصــد حجــم ابالغى ســوادآموزى، 
پوشش  خبرى-آموزشى،  استوديو  راه اندازى 
حداكثرى شبكه شاد در سطح استان، توسعه 
آموزش هــاى مجازى در شــرايط كرونايى، 
تهيه گوشــى و تبلت براى دانش آموزان كم 
برخوردار كه بخش عمده اى از آن  توســط 
معلمان بوده اســت، اجراى 25 بسته تحولى 

آموزش وپرورش، اجراى 10 اولويت وزارت 
آموزش وپرورش، كسب رتبه برتر كشور در 
بين تمامى دستگاه هاى اجرايى در حوزه نماز، 
كسب رتبه برتر استان در حوزه نماز به مدت 
2ســال پياپى، كسب عنوان مديرنمونه استان 
در جشــنواره شــهيدرجايى، كسب 15رتبه 
برتر كشــور در مســابقات قــرآن، عترت و 
نماز دانش آموزى و فرهنگيان، كســب رتبه 
برتر كشــور در ارتقاى شاخص هاى مدارس 
راه دور، كسب رتبه برتر كشور در پرسش مهر 
رئيس جمهور، توسعه فحك با پوشش حدود 
42درصد، ارزيابــى و پااليش 92 درصد از 
دانش آموزان در طــرح  كوچ، تهيه و تدوين 
كتاب شهداى دانش آموز استان همدان، كسب 
يك مدال نقــره و 5 مدال برنــز در مرحله 
راهيابى  كشــور،  علمى  المپيادهــاى  نهايى 
184 دانش آموز اســتان همدان به مرحله دوم 
المپيادهاى علمى كشور كه در 10سال گذشته 
بى سابقه است، كســب رتبه 4كنكور توسط 
يكى از دانش آموزان همدانى و برچيده شدن 
بخارى هاى نفتى و استانداردســازى سيستم 
گرمايشــى مدارس از جمله اين موفقيت ها 

بوده است.
مديــركل آموزش وپــرورش اســتان گفت: 
تمامى اين موفقيت ها در ســايه همكارى و 
آموزشى  جهادگران  تالش  رسانه ها،  همدلى 
و پيوند 3 مثلث ارزشمند آموزشى، تربيتى و 
اطالع رسانى در مدارس به دست آمده است.

تعامل دوسويه بين آموزش وپرورش استان و رسانه ها برقرار است

فرماندار با اشاره به رقابت تبليغاتى برخى مسئوالن:

همدان به منابع پايدارآبى نياز دارد
■ اعتبارات همدان نسبت به سال گذشته 2درصد افزايش يافته است
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شرايط قرمز آب در اسدآباد
 طبق محاســبات ميانگين خروجى و مصرفى آب شــرب شهر 
اســدآباد 340 ليتر در ثانيه بوده در حالى كه ورودى و توليد آب آن 

240 ليتر در ثانيه است و  100 ليتر در ثانيه كمبود آب دارد.
مديرامور آب وفاضالب شهرســتان اسدآباد از شرايط قرمز آب اين 
شهرســتان خبر داد و گفت:  وضعيت آب شهرستان شرايط خوبى 
ندارد و با وجود قطعى هاى شبانه اُفت چاه هاى آب بيشتر شده و 40
ليتر در ثانيه 12چاه آب شرب اسدآباد كاهش آبى داشته اند و يكى از 

چاه ها دچار ريزش و از مدار خارج شده  است.
على اكبر رحمانى با اشــاره به 254 شهر داراى تنش آبى و 101 شهر 
قرمز در بحث آب در ســطح كشــور، بيان كرد: در شهرهاى داراى 
تنش آبى كشــور ميزان توليد و مصرف برابر بوده و در شــهرهاى 
قرمز ميزان مصرف از ميزان توليد پيشى گرفته است كه در اين رابطه 

شهرستان اسدآباد هم در شرايط قرمز قرار دارد.
وى در ادامــه بــا بيان اينكــه كولرها در ماه هاى گرم ســال حدود 
11درصــد آب مصرفــى را به خود اختصــاص مى دهند، گفت: بر 
اساس برآوردها يك سوم مشتركان شهرستان داراى كولرآبى هستند 
كه به طور متوســط در هر شبانه روز هر دستگاه كولرآبى 300 تا 400

ليتر آب مصرف مى كند و با نصب يك ســايه بان ساده 30 درصد در 
مصرف آب هر كولر صرفه جويى مى شود.

رحمانــى همچنين از افزايش 20درصدى آب به دليل كرونا از زمان 
شيوع كرونا تاكنون خبر داد و بيان كرد: با وجود كاهش پروتكل هاى 
بهداشتى در بين مردم ميزان مصرف آب همچنان باال بوده با اينكه با 
توجه به افزايش دما به ازاى هر درجه افزايش دما ميزان مصرف آب 

هم چند برابر شده است.
وى در ادامه با اشــاره به برخــى از اقدامات امــور آب وفاضالب 
شهرستان اســدآباد براى مديريت وضعيت موجود، بيان كرد: بحث 
شناســايى انشــعابات غيرمجاز شهرى و روســتايى يكى از جمله 
اقدامــات اين امــور بوده كه با جديت در حال پيگيرى اســت و از 
ابتداى مردادماه تاكنون 80 مورد انشــعاب غيرمجاز در شهرســتان 

شناسايى شده است.
مدير امور آب وفاضالب شهرستان اسدآباد تعداد انشعابات غيرمجاز 
شناسايى شــده اين شهرستان از ابتداى ســال تاكنون را 110 فقره 
برشــمرد و افزود: به نسبت سال گذشــته ميزان شناسايى انشعابات 

غيرمجاز در شهرستان صددرصد افزايش داشته است.
رحمانى با بيان اينكه صددرصد شهر اسدآباد و آجين و 74روستاى 
شهرســتان به غير از 28روستا تحت پوشش خدمات آبفا قرار دارند، 
افزود: در حال حاضر امور آب وفاضالب شهرســتان اسدآباد داراى 
33هزار و 500 اشتراك بوده كه از اين تعداد 21هزار و 500 مشترك 

در شهر و 12هزار مشترك در روستاست.

رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
در كبودراهنگ زير 35درصد

 كبودراهنگ -خبرنگار همدان پيام: رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى 
و اســتفاده از ماسك در اين شهرســتان به كمتر از 35درصد رسيده 

است.
فرمانــدار شهرســتان كبودراهنــگ در جلســه پيشــگيرى، كنترل 
و هماهنگــى و مقابلــه با ويروس كرونا گفــت: وضعيت كرونا در 
شهرســتان همچنان قرمز است و برخى عادى انگارى ها موجب شده  
است وضعيت قرمز كشور را فرابگيرد و سالمت مردم به خطر بيفتد.
حجت ا...مهــدوى بيان كــرد: هيأت مذهبى در ايــام محرم و صفر 
حتمًا بايد دســتورالعمل ستاد كرونا را دقيق  انجام بدهند تا سالمت 

عزاداران به خطر نيفتد.
وى از همه افراد داراى اولويت خواست تا براى انجام واكسيناسيون 
هرچه سريع تر اقدام كنند.  مدير شبكه بهداشت ودرمان شهرستان نيز 
گفت: روند افزايشــى مبتاليان به كرونا را در شهرستان داريم و 52 
نفر بيمار كرونايى در بيمارستان بسترى هستند و ظرفيت بيمارستان 

تكميل است.
 احمدى افزود: مركز واكسيناســيون در پايــگاه نوژه هم راه اندازى 
مى شــود و بيش از 19هزار دز واكســن در شهرســتان تزريق شده 
و در حال حاضر بيش از 5 هزار دز واكســن موجود اســت در كل 
حدود 38درصد از گروه هاى سنى و بيش از 17درصد جمعيت كل 

شهرستان واكسينه شدند كه متأسفانه قابل قبول نيست.
وى گفــت: بيش از 65درصد مبتاليــان در دورهمى هاى خانوادگى 
به اين بيمارى مبتال مى شــوند، بنابراين از همه مردم تقاضا داريم كه 
در دوره همى هاى خانوادگى، مراســم عزا و عروسى شركت نكنند و 

پروتكل هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى را جدى بگيرند.

ادامه تجسس براى يافتن جوان ناپديد شده 
در سدكالن مالير 

  مالير - خبرنگار همدان پيام : از روز جمعه 15مرداد ماه با اعالم 
خبر ناپديد شــدن جوان 35 ساله ايى در سد كالن، بالفاصله عمليات 
تجسس غواصان آتش نشانى مالير با حضور در محل آغاز شده است 

و همچنان تا يافتن اين جسد مفقود شده ادامه دارد.
اين جوان به همراه 2 نفر ديگر با قايق بادى اقدام به قايق ســوارى در 
سدكالن مى كنند كه طبق شنيده ها فرد مذكور در پشت قايق بادى اقدام 
به شــنا مى كند، با وزش باد شــديدى قايق از كنترل اين 2 نفر خارج 
مى شــود و از جوانى كه در حال شنا است فاصله گرفته و در نهايت 
به خشكى مى رسد، اما فرد شــناگر از محدوده ديد افراد خارج شده 

و ناپديد مى شود.
پس از گذشــت 6 روز با وجود تالش هاى بى وقفه غواصان مالير و 
شهر بروجرد تاكنون نتيجه ايى حاصل نشده است و عمليات همچنان 
ادامه دارد. دادستان و قاضى پرونده و ضابطان انتظامى در قالب هيأتى 
با حضور در محل ســدكالن به بررســى آخرين وضعيت و اقدامات 
در حال انجام در مورد شــخص غرق شده پرداخته و ضمن اطالع از 
اقدامات انجام شده با پيگيرى هاى مستمر و كمك گرفتن از غواصان 
اعزامى كه از تهران صورت گرفته اســت، طبق آخرين پيگيرى ها بنا 
شــده است غواصان زبده از همدان و تهران براى يافتن فرد موردنظر 
حضور يابند. گفتى است، سدكالن مالير با 45 ميليون مترمكعب حجم 
آب در 30 كيلومترى جنوب شهر مالير احداث شده است و بنابرگفته 
رئيس آتش نشــانى مالير سالى حداقل 2 تا 3 نفر در اين سد مخوف 

غرق مى شوند.

خبرنگاران با جريان انقالب همسو شوند
 نه حزب و جناح

 مالير- خبرنگار همدان پيام: 
خبرنــگاران خــود را با جريان 
انقــالب و آرمان هــاى انقالب 

همسو كنند. 
جانشــين فرمانده ســپاه ناحيه 
ماليــر در مراســم تجليــل از 
اصحاب رســانه كه به مناسبت 
هفته خبرنگار برگزار شد با  بيان 
اينكه خبرنــگاران در كار نبايد 
وابســته و وامدار كسى باشند، 

گفت: اصحاب رسانه بايد خود را با جريان انقالب و آرمان هاى اصيل 
جمهورى اسالمى تنظيم و همسو كنند، زيرا اين عامل مى تواند آنها را 

از انحرافات در امان دارد.
 على اصغر فارســى در ادامه با تسليت فرارسيدن ماه محرم بيان كرد: 
اهميت عزادارى در ماه محرم آنقدر زياد است كه ائمه اطهار(ع) روى 

آن تأكيد ويژه داشته اند.
وى بــا بيان اينكه ماه محرم، ماه عبرت هاســت، گفت: افرادى كه در 
مقابل امام حســين(ع) گرفتند و او را تنها گذاشــتند، جلوى استقرار 

حكومت دينى را گرفتند كه بايد نسبت به اين موضوع حساس بود.
فارســى با اشــاره به اينكه اگر ما مى خواهيم شــرايط را براى ظهور 
امام زمان(عج) آماده كنيم بايد گوش به فرمان نايب ايشــان باشــيم 
بيان كرد: عاشورا زمينه ســاز حكومت امام زمان(عج) است و بايد از 
فرهنگ عاشــورايى به فرهنگ مهدوى و زمينه سازى براى ظهور امام 
عصر(عج)  برســيم. وى در ادامه با بيان اينكه عرصه خبرنگارى يك 
عرصه ارزشــمند است، با توجه به جنگ روانى دشمن از اهميت كار 
اين قشر سخن به ميان آورد و گفت: رسانه، قدرتمندترين ابزار براى 
جنگ با دشمن اســت. فارسى با بيان اينكه دشمن بنابر اعتراف خود 
با جنگ نظامى نمى تواند در مقابل ايران وارد عرصه شود، بنابراين از 
طريق فشار روانى و تبليغات دنبال ضربه زدن به كشور است خطاب به 
خبرنگاران بيان كرد: يكى از وظايف شما انعكاس اخبار روزمره است، 
اما نبايد به اين اكتفا كنيد، معرفى الگوهاى برتر جامعه مانند شــهدا و 

قهرمانان از ديگر وظايفى است كه بايد به آن دقت شود.
وى از مهمترين رســالت هاى خبرنگاران را بررسى مشكالت مردم و 
جامعه دانست و افزود: شما بايد چشم بيدار مسئوالن باشيد و انعكاس 

اخبار توسط شما و انتقال آن به مسئوالن مى تواند مشكل گشا باشد.
جانشــين فرمانده ســپاه ناحيه مالير با بيان اينكه متأسفانه در برخى 
مواقع مى بينيم با منعكس كنندگان مشكالت در جامعه برخورد مى شود، 
گفت: برخى مسئوالن از انعكاس اخبار اين هراس را دارند كه جايگاه 
خود را از دست بدهند در حالى كه غافل شدن از مشكالت مردم خود 

بزرگترين عامل بروز مشكالت است.

توسط قرارگاه پيشرفت و آبادانى سپاه
11پروژه عمرانى و خدماتى در نهاوند اجرا شد

  نشســت خبرى فرمانده ســپاه شهرستان نهاوند با اصحاب رســانه به مناسبت هفته 
خبرنگار برگزار شد.

على مختارى در اين نشست گفت: نقش رسانه ها و خبرنگاران در جنگ نرم و خنثى كردن 
هجمه دشمنان بر ضد انقالب، نقش مهم و اثرگذارى است.

وى افزود: دشــمنان با پخش شــايعات و انتشــار اخباركذب به صورت روزانه بر عليه 
مســئوالن را در دستور كار دارند. مختارى بيان كرد: هدف دشمن از اين اقدامات فاصله 

انداختن بين مردم و انقالب و نااميد كردن مردم اســت.  وى گفت: خبرنگاران به عنوان 
افسران جنگ نرم مى توانند با ارائه اخبار صحيح و پاسخ به شايعات موجب اميدبخشى به 

مردم و نشاط آفرينى در جامعه شوند.
مختارى بيان كرد: طرح شهيدسليمانى همچنان تداوم دارد و 30 نفر از بسيجيان در مراكز 

تزريق واكسن فعاليت دارند تا روند واكسيناسيون شهرستان سريع تر انجام شود.
وى گفت: در زمان كرونا نيز گروه هاى جهادى در بخش كروناى بيمارستان هاى شهرستان 

فعاليت و با كادر درمان همكارى خوبى داشتند.
فرمانده سپاه نهاوند بيان كرد: 13مرحله رزمايش كمك مؤمنانه در شهرستان اجرا شده است 
و بيش از 40 هزار بســته معيشــتى در قالب اين طرح در سطح شهر و روستاهاى نهاوند 

توزيع شــده است. مختارى گفت: طرح شهيدسليمانى از سال گذشته با به كارگيرى 750 
بسيجى آغاز شده است و در حال حاضر هم مشغول فعاليت و كمك به مراكز واكسيناسيون 
در مراكز 16گانه هستند. وى افزود: در دهه محرم نيز رزمايش كمك مومنانه اجرا مى شود 
و شــامل اقالم خوراكى،  بهداشــتى، نذر خون و كمك به كادر درمان است كه در سطح 
حوزه ها و پايگاه ها اجرا مى شــود. مختارى گفت: در ســال گذشــته 5 پروژه و امسال 6 
پروژه عمرانى و خدماتى در ســطح مناطق محروم شهرســتان توسط قرارگاه پيشرفت و 
آبادانى ســپاه انجام شــده و در حال اجراست. وى بيان كرد: با تالش اين قرارگاه مشكل 
آب آشاميدنى چند روستاى نهاوند حل شده است و چند روستاى ديگر نيز تا پايان سال 

مشكل شبكه آشاميدنى آنها حل مى كند.

خشكســالى هاى  وقــوع  ادامــه  در   
طوالنى10هــزار و 720 هكتــار از اراضــى 
كبودراهنگ در معرض خطر بيابانى شدن قرار 

گرفته است.
رئيــس منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرســتان 
كبودراهنگ بيابانى شدن اراضى كبودراهنگ را 
تهديدى براى شهرستان دانست و گفت: براى 
پيشگيرى از بيابان زدايى در سطح اراضى مرتعى 
در پالك هاى كردآباد، نورآباد، گنده جين و شاوه  
در سالجارى 335 هكتار بيابان زدايى انجام شده 
و كشــت گونه هاى  بيابانى و مقاوم به شورى 
گياه آتريپلكس در سطح 75هكتار را در دستور 

كار داريم.
 ابوالقاسم على ويردى افزود: وسعت منابع طبيعى 
اين شهرستان در گستره اى به مساحت  4 هزار 
و25 كيلومترمربع از شمال به شهرستان خدابنده 
استان زنجان و از جنوب به شهرستان هاى بهار 
و همدان، از شــرق به شهرســتان هاى رزن و 
فامنين از غرب به شهرهاى بيجار و قروه استان 

كردستان محدود شده است.
وى  اراضى زراعــى كبودراهنگ را  241هزار 
و165هكتار اراضى برشمرد و بيان كرد:  هرساله 
به طور متوسط 16هزار تُن علوفه در  126هزار 
هكتار اراضــى مرتعى اين شهرســتان توليد 

مى شود. 
على ويــردى در گفت وگو با ايســنا، از وجود  
649 هكتار جنگل دست كاشت در منابع طبيعى 
شهرستان كبودراهنگ در 3سال اخير خبر داد و 
گفت: منابع آب اين جنگل از حوزه هاى آبخيز 

سفيدرود و قره چاى تأمين مى شود.
وى بذرپاشى، كپه كارى، ُقُرق، كودپاشى، ذخيره 
نزوالت، مرمت چشــمه، احداث آبشــخور و 
جنــگل كارى، اجراى طرح هــاى آبخيزدارى، 
مبارزه با بيابان زايى، اجراى كاداستر و اخذ اسناد 
تك برگى براى اراضــى ملى و مبارزه جدى و 
قاطع با هرگونه تخريب و تصرف اراضى ملى را 

از خدمات نيروهاى منابع طبيعى برشمرد.
على ويــردى بيان كــرد: در حال حاضر 11نفر 
پرسنل در حال انجام وظايف سازمانى خويش 
به  منظور حفظ، احيا، اصالح و توسعه همه جانبه 
اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى در خدمت حفظ 

منابع طبيعى شهرستان كبودراهنگ هستند.
 وى درباره احياى گونه گياهان مرتعى، گفت: 
در اســتان همدان هــزار و658 گونه گياهان 
مرتعى داريم كه سهم شهرستان كبودراهنگ از 

اين مساحت،  126هزار هكتار است كه  اغلب 
گونه هاى گياهى و دارويى را در دل خود جاى 

داده است.
رئيس منابع طبيعى و آبخيزدارى كبودراهنگ از 
دامداران شهرستان خواست در چراى دام هاى 
خود به قوانيــن منابع طبيعى براى حفظ مراتع 

بهاى بيشترى دهند. 
على ويــردى دربــاره حفظ گياهــان مرتعى 
و دارويى، بيــان كرد: نيروهــاى منابع طبيعى 
كبودراهنگ به  منظور احيا و توسعه زيستگاه هاى 
اين گياهان مرتعى هرســاله اقداماتى همچون 
بذرپاشــى وكپه كارى، قرق و... انجام مى دهند 
كه از نمونه هاى بارز آن مى توان به بذرپاشــى 
و كپه كارى در مراتع روستاهاى كيتو، قطارآقاج، 
ايالنلو، طاهرلو و قلى آباد اشــاره كرد و امسال 
نيــز در نظرداريم با اجراى طــرح بيابان زدايى 
در ســطح 725 هكتار اراضى ملى كبودراهنگ 
بذرپاشــى و كپه كارى و همچنين براى بيش از 

هزار هكتار قرق داشته باشيم. 
وى افــزود: بــه  دليل چــراى بى رويــه دام و 
برداشت هاى بى رويه، غيراصولى و دست اندازى 
و تخريب هايى كه توســط عده اى ســودجو 
صــورت مى گيرد گياهان دارويى از جمله افرا، 
آذربه، ريشــه ختمى، ريواس وحشــى، ريشه 
شيرين بيان و پيازچه، سيركوهى و ريشه كاسنى 

در حال انقراض هستند.
 على ويردى با بيان اينكه با همكارى و گزارشات 
مردمى در هفته گذشته نيز توانستيم 6 تُن ريشه 
اســتحصال شــده گياه شــيرين بيان به ارزش 
اقتصادى 60ميليون تومان در بخش شيرين سو 
كشف كنيم، بيان كرد: براى حفظ منابع طبيعى 
موجود در كبودراهنگ در  سالجارى هيچگونه 
مجوزى براى برداشــت گياهان دارويى صادر 

نمى شود. 
وى درباره حفظ افزايش مراتع گياهى شهرستان 
نيز گفــت: احيــاى گونه هــاى گياهى چون 
برومئوس، النگاتوم، بابونه، اســپرس،علف بره، 
يوالف وحشى و يونجه ديم و اليموس هرساله 
نسبت به نياز مراتع و منابع طبيعى و احياى مراتع 
سطح  شهرستان از طريق بذرپاشى و كپه كارى 

انجام مى شود.
رئيــس منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرســتان 
كبودراهنگ درباره كاشــت و برداشت گياهان 
دارويى، افزود: در اســتان همــدان هزار و658

گونه گياهى در ســطح مراتع، دشت ها، كوه ها، 
دامنه و كوهپايه گســترده شــده اند كه از اين 
تعداد 313 گونه گياه دارويى است كه از جمله 
شــاخص ترين آنها مى توان به موســير، كتيرا، 
آويشن، آذربه، ريواس، غازياغى، شنگ و كنگر 
اشاره كرد. على ويردى بيان كرد: براى پيشگيرى 
از برداشــت بى رويه گياهان دارويى طرحى با 
طيف برداشت ممنوعه براى الله واژگون، ريشه 
شــيرين بيان در حال اجراست و گياهانى مانند  
شــنگ، غازياغى به دليل وفورشــان در طرح 
برداشت شان آزاد قرار گرفته اند و گياهانى مانند 
موسير، به  علت كاهش بارندگى و خشكسالى 

برداشتشان ممنوع است.
وى گفت: به  منظور پيشگيرى از كاهش گياهان  
دارويى و خوراكى و احيا و توســعه زيستگاه 
گياهان دارويى در منابع طبيعى شهرســتان كار 
بذرپاشى گياهان دارويى به سطح 200 هكتار در 
مراتع  شهرستان را در سالجارى در دستور كار 

خود قرار داده ايم.
 على ويــردى گريزى به بيابانى شــدن اراضى 
كبودراهنــگ زد و بيــان كرد: بــه  دليل وقوع 
خشكسالى هاى پى درپى در سطح استان 65هزار 

هكتار از اراضى اين استان مستعد بيابانى شدن 
است كه  26هزار هكتار آن در اراضى ملى قرار 
دارد و در سطح شهرستان كبودراهنگ نيز مقدار 

10هزار و 720 هكتار است.
 وى گريزى نيز بر پيشگيرى از بيابانى شدن  و  
فرسايش خاكى كبودراهنگ زد و افزود: اجراى 
طرح هاى بيابان زدايى در سطح اراضى مرتعى در 
پالك هاى كردآباد، نورآباد، گنده جين و شاوه به 
ميزان 335 هكتار اقدام شده و در سالجارى نيز 
درصدد هستيم با كشت گونه بيابانى و مقاوم به 
شورى گياه آتريپلكس در سطح 75 هكتار، از 

بيابانى شدن اراضى پيشگيرى كنيم.
رئيــس منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرســتان 
كبودراهنگ درباره توســعه فضاى سبز سطح 
شهرســتان و جنگل كارى گفت: كبودراهنگ 
فاقد جنگل طبيعى است، بنابراين تاكنون 649
هكتار جنگل دست كاشت در سطح شهرستان 
ايجاد شــده و امسال نيز كاشــت 200 هكتار 
جنگل كارى در سطح شهرســتان را در برنامه  

كارى خود داريم.
 على ويردى درباره حفظ منابع طبيعى بيان كرد: 
براى پيشگيرى از تخريب و تصرف غيرمجاز 
اراضى ملى 57 فقره پرونده  تخريب، تصرف و 
چراى غيرمجاز در 5 ماهه نخست امسال براى 
حفظ منابع طبيعى در كبودراهنگ تنظيم شــده 
است.   وى درباره موفقيت در مشاركت مردمى 
براى حفظ منابع طبيعى، گفت: ما در كبودراهنگ 
توانســتيم با به  كارگيرى بهره برداران محلى در 
همه طرح هاى جنگل كارى، بيابان زدايى و ايجاد 
آتش بُر توسط همياران طبيعت در جنگل هاى 
تجرك و آقبالق آقداق و اجراى عمليات قرق 
و جلوگيــرى از ورود دام بــه مراتع كپه كارى 
شــده به صورت داوطلبانه رتبه نخست استانى 

را كسب كنيم.
على ويــردى بيان كــرد: همشــهريان عزيز، 
كشــاورزان زحمتكش، بهره بــرداران محلى و 
دامداران مى توانند با مراجعه به اداره منابع طبيعى 
شهرســتان و ارائه شــماره ملى و يا به صورت 
غيرحضورى از طريق ســامانه هميار طبيعت 
براى ثبت نام خويــش به  عنوان هميار طبيعت 
اقدام كنند تا آموزش هايى براى آنها اعمال شود 
و عموم مردم نيز مى توانند تخلفات برداشــت 
و تخريــب منابع طبيعــى را از طريق تماس با 
خــط رايگان امــداد جنگل به شــماره 1504

اطالع رسانى كنند.

10هزار هكتار از اراضى كبودراهنگ
 در معرض بيابانى شدن

ظرفيت هاى مغفول مانده گردشگرى در نهاوند فعال شود
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى

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

برابر رأي شــماره 593-1400/04/07 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى كامران عزيزى فرزند عيســى به شماره 
شناسنامه 525 صادره از بهار در ششــدانگ يك باب سوله به مساحت 500 مترمربع 
پالك 550 فرعى از 128 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار اراضى آبرومند 
خريدارى از مالك رسمى آقاى سيدهادى قاســمى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 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 196)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/20

*الزم به ذكر است اين آگهى بايد در تاريخ 1400/05/20 چاپ مى گرديده است.
هادى يونسى عطوف - رئيس اداره 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 مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 593-1400/04/07 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى كامران عزيزى فرزند عيســى به شماره 
شناسنامه 525 صادره از بهار در ششــدانگ يك باب سوله به مساحت 500 مترمربع 
پالك 550 فرعى از 128 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار اراضى آبرومند 
خريدارى از مالك رسمى آقاى سيدهادى قاســمى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 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 196)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/20

*الزم به ذكر است اين آگهى بايد در تاريخ 1400/05/20 چاپ مى گرديده است.
هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

 فرماندار نهاوند بــا بيان اينكه در حوزه 
گردشگرى بخشى از ظرفيت هاى شهرستان 
را فعال كرده ايم، گفــت: البته هنوز در اين 
حــوزه ظرفيت هاى زيادى وجــود دارد كه 
اميدواريم در آينده شــاهد شــكوفايى اين 

حوزه باشيم.
به گــزارش پايگاه خبرى تحليلى گرو، مراد 
ناصــرى در جمع خبرنگاران بــا بيان اينكه 
توفيقات شهرســتان نتيجــه و حاصل كار 
جمعى بوده است،بيان كرد: خبرنگاران نيز با 
قلم خود بستر كار را براى فعاليت مسئوالن 

فراهم كردند.
وى با بيان اينكه متأســفانه حوادث طبيعى 
و كرونا در 3 ســال گذشته خدمت بيشتر به 
مردم را تحت شعاع خود قرار دادند افزود: ما 

بخش عظيمى از تــوان و فرصتمان را براى 
عبور از بحران كرونا و ســيل صرف كرديم، 
اما على رغم اين مشكالت بيشترين خدمات 
صورت گرفته به مــردم در اين مدت انجام 

گرفته است.
فرماندار شهرستان نهاوند با اشاره به اجراى 
طرح هاى عمران شــهرى ماننــد بام نهاوند 
و پياده راه ســعدى گفت: طرح هاى عمران 
شهرى كه به اجرا درآمدند همه از مصوبات 
سال هاى گذشــته بود كه به علت مشكالت 
راكد مانــده بودند و ما با يــارى خدا و با 
هدف خدمت به مردم شهرســتان آنها را به 
انجام رسانده و در اين راه سختى هاى زيادى 

كشيديم.
وى بيان كرد: در حوزه عمران شــهرى همه 

ظرفيت هــا در كنار شــهردارى و مجموعه 
شــورا قرار گرفت تا ما توانستيم طرح هايى 
را كه در تاريخ نهاوند كم ســابقه بوده اند را 

اجرا كنيم.
ناصرى افزود: البته اجراى پروژه بام نهاوند 
نتيجه تالش هاى جمعى و به ويژه شهردارى 
نهاونــد و حمايــت خبرنــگاران بــود كه 
اميدواريم در آينده توسعه آن تداوم پيدا كند.
وى بــا اشــاره بــه اينكه ســعى شــده از 
ظرفيت هاى موجود شهرســتان مانند بخش 
شود،  اســتفاده  نحواحسن  گردشــگرى به 
گفت: ما در حوزه گردشــگرى بخشــى از 
ظرفيت هاى شهرســتان را فعــال كرده ايم و 
البته هنــوز در اين حوزه ظرفيت هاى خالى 
زيــادى وجود دارد كــه اميدواريم در آينده 

شاهد شكوفايى اين حوزه باشيم.
فرمانــدار شهرســتان نهاوند با بيــان اينكه 
رســانه ها بايد در راســتاى توليد و نشــر 
خبرهاى ســازنده و تأميــن منافع عمومى 
گام بردارنــد، بيــان كــرد: در ايــن زمينه 
خوشبختانه خبرنگاران شهرستان با حمايت 
از برنامه هاى مسئوالن گام مهمى در موفقيت 

برنامه ها داشته اند.
وى در پايــان بــا تأكيد بر لــزوم همراهى 
خبرنگاران با مســئوالن شهرســتان گفت: 
بــا توجه به جايگاه خبرنــگاران در هدايت 
افكارعمومى و فرهنگسازى در جامعه الزم 
اســت در حوزه توليد و مصرف براى ايجاد 
شــهرى پايدار و ايجاد فرهنگ شــهروندى 

تالش كنند.

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

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

برابر رأي شــماره 140060326005000326 مورخه 1400/04/17 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي نهاوند تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضي آقاى عباس بحيرائى فرزند پوردل به 
شماره شناسنامه 486 و به شــماره ملى 3961785392 صادره از نهاوند در ششدانگ 
يك باب ساختمان به مساحت 43/20 مترمربع قسمتى از پالك 73 فرعي از 4051 اصلي 
بخش يك حوزه ثبتى نهاوند واقع در بخش يك نهاوند خريداري از مالك رســمي على 
شــجائيان محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نســبت 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 رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت 
انقضــاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 1109)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/19

*الزم به ذكر است اين آگهى بايد در تاريخ 1400/05/19 چاپ مى گرديده است.
عليرضا غالمى- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

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

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

برابر رأي شــماره 140060326005000355مورخه 1400/04/23 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتــي نهاوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى احمد ســلگى فرزند يارمراد به 
شماره شناسنامه 1231و به شــماره ملى 3960579365 صادره از نهاوند در ششدانگ 
يك قطعه باغ به مســاحت ششــدانگ17175/32 مترمربع قسمتى از پالك 58 اصلي 
بخش سه حوزه ثبتى شهرســتان نهاوند اراضى روستاى گنبد كبود كه حقوق ارتفاقى 
ندارد خريدارى از مالك رسمي 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 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 تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 1111)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/20

*الزم به ذكر است اين آگهى بايد در تاريخ 1400/05/20 چاپ مى گرديده است.
عليرضا غالمى- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند
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3 همدانى در ليست دولت سيزدهم
■ امين حسين رحيمى، محمدعلى زلفى گل و محمدمهدى اسماعيلى وزراى پيشنهادى هستند

دكتر محمدمهدى اسماعيلى 

وى متولد سال 1354 در شهرستان كبودراهنگ همدان و دانش آموخته 

وهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى و 
دكتراى علوم سياسى از پژ

عضو هيأت علمى دانشگاه تهران است، تحصيالت حوزوى را نيز تا 

ن فرهنگى مركز بررسى هاى 
پايان دوره ســطح ادامه داده است. معاو

ت نهم، معاون پژوهشى مركز 
استراتژيك رياســت جمهورى در دول

اســناد انقالب اســالمى و توليد بيش از 200 اثــر در حوزه تاريخ، 

رگروه تحــول فرهنگى وزارت 
عاون اســتاندار اصفهــان، عضو كا

م

ت نهم، مشــاورفرهنگى توليت آستان قدس رضوى، 
ارشــاد در دول

مشاورفرهنگى و اجتماعى رئيس قوه قضائيه، مديركل نظارت سيماى 

ركل برنامه ريزى مركز تحقيقات صداوسيما از جمله 
صداوسيما و مدي

بق اجرايى و مديريتى وى است. اسماعيلى تأليفات متعددى اعم 
سوا

حوزه فلســفه، انديشه و فرهنگ از خود برجاى 
از كتاب و مقاله در 

گذاشته است.

 پــس از توصيــه مقام معظم رهبرى به تشــكيل 
هرچه سريع تر كابينه دولت سيزدهم در مراسم تنفيذ 
آيت ا... ابراهيم رئيســى، گمانه زنى ها از معرفى كابينه 
پيشنهادى دولت سيزدهم در مراسم تحليف يعنى روز 

14مردادماه حكايت داشت. 
با اين حال در مراسم تحليف رئيس جمهور خبر داد كه 
هرچه سريع تر و در هفته پس از مراسم تحليف(هفته 
گذشته) كابينه را معرفى خواهد كرد. با اين حال رئيسى 
اواخر هفته گذشته(چهارشــنبه 20 مردادماه) كابينه 

پيشنهادى خود را به مجلس شوراى اسالمى معرفى 
كرد.  برخى از نمايندگان اوايل هفته  گذشــته بر اين 
مدعا بودند كه اگر رئيس جمهور كابينه خود را اوايل 
هفته مذكور معرفى مى كرد، تا پنجشــنبه 21مردادماه 
كار بررسى وزراى پيشنهادى، در 2 يا 3 شيف كارى 
در مجلس به اتمام مى رسيد و در هفته جارى و قبل 
از تعطيالت عاشورا و تاسوعاى حسينى(ع)، جلسات 
رأى اعتماد بــه وزرا به پايان مى رســيد و از اين رو 
پرونده كابينه دولت ســيزدهم بسته مى شد.  حال با 

شــرايط پيش آمده احتماالً جلســات رأى اعتماد به 
وزراى پيشــنهادى رئيســى از هفته  آينده و پس از 
تعطيالت عاشــورا و تاسوعاى حســينى(ع) برگزار 
مى شــود.  برخى گمانه زنى ها و شــايعات پيرامون 
تأخير دولت سيزدهم در معرفى كابينه خود با وجود 
تأكيدات صورت گرفته، حكايت از آن دارد كه برخى 
فشار ها بر رئيس جمهور براى سهم خواهى برخى از 
چهره هــاى تأثير گذار در انتخابات 28خردادماه، دليل 

اصلى تأخير معرفى كابينه بوده است. 

با وجــود اين مى تــوان گفت كــه رئيس جمهورى 
توانست تا اندازه اى بر سر ادعاى خود در استفاده از 
افراد متخصص فارغ از نگاه سياسى بايستد. حضور 
متخصصانى همچون پروفســور زلفى گل در كابينه 
رئيســى را مى توان مصداقى از آن دانست. در كابينه 
پيشنهادى رئيسى نام 3 همدانى رؤيت مى شود كه در 
ادامه به معرفــى آنها مى پردازيم: (البته دكتر زلفى گل 
متولد همدان نيست، اما وى سال هاست كه در همدان 

سكونت داشته و خدمت كرده  است.)

دكتر امين حسين رحيمى 
وى متولد سال 1347 مالير و دانش آموخته 
دكترى در رشته فقه و حقوق جزا، قاضى 
دادگســترى با بيش از 35 سال خدمت در 

مشاغل مختلف قضائى است.
امورفرهنگــى  و  منابع انســانى  معــاون 
قوه قضائيه، نماينده مردم مالير در مجلس 
دادستان  قوه قضائيه،  رئيس  مشاور  هشتم، 
ديوان محاســبات كشور، رئيس كل ديوان 
محاسبات كشور، معاون سياسى و امنيتى 
رئيس  مشــاورعالى  و  كشور  دادستان كل 
قوه قضائيــه و رئيس مركز امور هماهنگى 
مجلس از جمله سوابق مديريتى و اجرايى 

وى است.

دكتر محمدعلى زلفى گل 
وى متولد سال 1345 روستاى صالح آباد از حومه شهرستان آشتيان استان مركزى و دانش آموخته 

دكتراى شيمى آلى از دانشگاه شيراز و عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى سيناى همدان است.
قائم مقام معاون اول رئيس جمهور در بنياد نخبگان در دولت نهم، عضو كميسيون مشورتى 
نخبگان و استعدادهاى درخشان شــوراى عالى انقالب فرهنگى، معاون آموزشى دانشكده 
علوم پايه، رياســت و معاونت پژوهشــى و فناورى دانشــگاه بوعلى ســينا همدان، دبير و 
نايب رئيس انجمن شيمى ايران (به صورت انتخابى به مدت 14 سال كه اكنون ادامه دارد) 
از جمله ســوابق مديريتى و اجرايى وى در مراكز علمى، دانشــگاهى و تحقيقاتى كشور 
است. دريافت نشان درجه 2 پژوهش، رتبه نخست جشنواره بين المللى خوارزمى، انتخاب 
به عنوان اســتاد نمونه و پژوهشگر برتركشورى، كســب رتبه شيميدان برجسته، دانشمند 
يك درصــد «آى.اس.آى»، برنده جايــزه عالمه طباطبايى(ره) بنيادملــى نخبگان، انتخاب 
به عنوان دانشــمند برگزيده كشورهاى اســالمى و تأليف كتب و مقاالت متعدد علمى و 
پژوهشــى بين المللى از جمله موفقيت هاى علمى وى اســت. نام برده مقاالت متعددى در 
زمينه سياســتگذارى علم، فناورى و فرهنگى منتشر كرده  است. كتاب«دانش براى دانايى» 

وى برگرفته از مقاالت نام برده در اين زمينه است.

 يك ماهى اســت كه اعضاى شــوراى جديد 
شهر همدان در حال بررسى گزينه ها براى انتخاب 
شهردار هســتند، از بين 60 نفرى كه براى تصدى 
پست شــهردارى همدان اعالم آمادگى كرده بودند 
42 نفر براســاس شــاخص هاى تعريف شده رد 

صالحيت شدند.
حسين افشــارى، عزيزا... يوســفى، سيد مسعود 

حســينى، مجيد شــاكرى كرم، رضا ابــرار خرم، 
عليرضا عقيقى، محمد آيينى و اميررضا يوسفيان از 
گزينه هاى اعضاى شوراى ششم براى تصدى پست 
شهردار همدان هستند، از روز چهارشنبه هر كدام 
از اين گزينه ها در يك فرصت 2/5 ســاعته به ارائه 

برنامه هاى خود براى اداره شهر پرداختند.
اعضاى شــوراى ششــم اعالم كردند مالك هاى 

زيادى در انتخاب شهردار دخالت داشته كه داشتن 
تخصص، رزومــه قابل قبول، پاكدســت بودن و 
داشتن مدرك تحصيلى مورد نياز از مهم ترين آن ها 

است.
گفتنى اســت  در مرحله نهايــى فرآيند انتخاب 
شــهردار، ســوابق فرد منتخب از ســازمان هاى 
چهارگانــه شــامل ســازمان  اطالعــات، نيروى 

انتظامى، دادگســترى و ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمى استعالم شــده و در صورت نبود مشكل 

تأييد نهايى مى شود.
البته حســين افشــارى و محمد آيينى و پيش تر 
صوفى شهردارســابق از ميدان رقابت كناره گيرى 
كردند و در صحن شورا براى ارائه برنامه هاى خود 
حاضر نشدند، مجيد درويشى و مجيد يوسفى نويد 

جايگزين 2 فرد انصرافى شدند و امروز براى ارائه 
برنامه هاى خود به صحن شــورا مى روند تا شورا 
طبق وعده داده شــده براى شــهريورماه شهردار 
منتخب خودرا به وزارت كشورمعرفى وحكم وى 

را ازوزير بگيرد.
گزيده برنامه 6 كانديداهاى تصدى صندلى شهردار 

همدان را مرور مى كنيم.

سيد مسعود حسينى:
رفع نيازهاى شهردارى اتفاق افتاده اما رفع 
نياز شهروندى هنوز اتفاق نيفتاده است

 متأســفانه كوتاه بودن عمر 
مديريت باعث شــده كارهاى 
عمرانــى به صــورت ويترينى 
انجام شود و كارهاى زيرساختى 
كــه طوالنى مدت اســت اجرا 
نشود در شهردارى همدان براى 
انجام پروژه ها مطالعه نمى شود، 
براى مثال پل چراغ قرمز نياز به 
كارشناســى مجدد دارد و سازه 

آن بايد دوباره بررسى شود.
درآمدهاى عمومى 25 درصد درآمدهاى پايدار هســتند، اما 
چالش هايى مثل قوانين ضعيف، نبــود مديريت يكپارچه و 
دخالت دســته هاى مختلف در كار يكديگر براى درآمدهاى 
پايدار وجود دارد، بخشى از درآمدهاى ناپايدار هم بايد براى 
تأمين حقوق كارمندان ذخيره شــود. براى درآمد پايدار بايد 
زيرساخت هاى توسعه مشاغل، دورى از خام فروشى و افزايش 

كيفيت خدمات، مورد توجه باشد. 
اگر بخواهيم به راحتى درآمد كسب كنيم مى توانيم امالك را 
بفروشــيم، اما اگر عوارض به موقع وصول شوند مهمترين و 
راحت ترين بخش براى كســب درآمد است كه نيازمند بانك 

اطالعاتى قوى و كمك از بخش خصوصى است.
شهر يك موجود زنده است و توسعه متوازن بايد در كل شهر 
انجام شود، بافت فرسوده يك قسمت ناكارآمد در شهر است، 
بايد به ســمتى حركت كنيم كه اين قسمت هم توانگر شود. 
براى رسيدگى به هر منطقه بايد به صورت ميدانى عمل كنيم، 

نيازها را ببينيم و براساس شرايط آن منطقه اقدام كنيم.
ســرمايه انسانى نيروى محرك هر ســازمان است، در بحث 
سرمايه انسانى برنامه دارم، بايد كارمندانى داشته باشيم كه رفتار 
استاندارد دارند، به شايسته ساالرى بايد به صورت ويژه توجه 
شــود، خودارزيابى و افزايش انگيزه در كاركنان بايد مد نظر 
قرار بگيرد. با وجود اينكه استفاده از نيروهاى بدنه شهردارى 
در اولويت اســت اما بايد تفكر نو و خون تازه در شهردارى 
دميده شود و اتفاقاتى كه به عادت تبديل شده از بين برود.بايد 
يك بانك اطالعاتى از سرمايه گذاران داشته باشيم و در كنار آن 
به منابع خرد هم توجه كنيم، با اصالح زيرساخت ها مى توان 
همدان را به بارانداز غرب كشــور تبديل كرد، اگر يك مركز 
جذاب براى گردشگرى و خريد طراحى شود مى توان به اين 
مهم به ويژه در صنايع غذايى، پوشاك و چرم دست پيدا كرد.

حمل و نقــل عمومى يكــى ديگر از چالش ها اســت، در 
كالنشــهرها 50 درصد و در همدان 30 درصد مردم از حمل 
و نقل عمومى استفاده مى كنند. امروز مشكل ما با اتوبوس و 
فردا با بى.آر.تى برطرف مى شود و االن زمان استفاده از مترو 
نيست. متاسفانه هنوز در شهردارى از سيستم دستى و سنتى 
استفاده مى شــود، رفع نيازهاى شهردارى اتفاق افتاده اما رفع 

نياز شهروندى هنوز اتفاق نيفتاده است.
جذابيت خريد در مركز شهر و طرح ترافيكى كه همزمان در 
آنجا اجرا مى شود، با يكديگر همخوانى ندارد كه باعث چالش 

در مركزيت شهر شده است.
يكى از برنامه هاى من ايجاد يك خط اعتبارى براى شهردارى 
است كه با اعتبارسنجى براساس حد نصاب بانك ها مى توان 
آن را اجرا كرد. اگــر يك ملك را به عنوان وثيقه قرار دهيم، 
80 درصد مبلــغ را در يك صندوق ذخيره كرده و زمانى كه 
الزم داريم از آن استفاده مى كنيم. احداث شهرك امدادى هم 
يكى ديگــر از برنامه هاى من براى آينده اســت كه رويكرد 
گردشــگرى دارد. درصورتى مى توانيم اعتماد مردم را جلب 
كنيم كه پاسخگو باشيم و از مردم در تصميم گيرى ها استفاده 
كنيم. يكــى از عوامل نارضايتى مردم دســتگاه هاى اجرايى 
هستند. درست و به موقع انجام شدن كارها رضايت مردم را به 
دنبال دارد. هزينه هاى پرسنلى جزو هزينه هايى است كه بايد 
پرداخت شــود، زيرا اگر نيرو در اين زمينه تأمين نشود دچار 

تخلفات مالى خواهد شد.

عزيزا... يوسفى:
سازمانى موفق عمل مى كند كه 
همواره به دنبال آموزش باشد

 تهيــه نقشــه 
هوايــى بايد يكى 
اولويت هــاى  از 
همدان  شهردارى 
با  چــون  باشــد 
تهيــه اين نقشــه 
مى توان از ساخت 
غيرمجاز  ســاز  و 

جلوگيرى كرد.
همه كنش هاى شــهرى در برابر افكار عمومى 
و شــهروندان واكنش خواهد داشت، واكنش ها 
بايد براى بهبود زندگى مردم باشــد و از قانون 
و انعطاف آن براى بهبود زندگى مردم اســتفاده 
كرد، بايد تــالش كنيم تا اطمينان و اعتماد را به 
مديريت شهرى بازگردانيم. در همدان شهروند 
درجه يك و دو نداريم، بايد فرصت هاى برابر در 
اختيار مردم قرار دهيم تا حس اعتماد به مديريت 

شهرى را به مردم بازگردانيم.
برنامه شوراى شــهر تدوين شده و بودجه سال 
1400 هم تصويب شده، برنامه عملياتى 5 ساله 
شهردارى همدان بايد با يك مشاور قوى نوشته 

شود.
در پروژه هايى كه خود شهردارى سرمايه  گذارى 
كرده بايد به علت هاى ناموفق بودن آنها بپردازيم. 
درآمدهــاى ناپايدار يكى از عواملى اســت كه 
درشهردارى وضعيت مالى خوبى نداريم. براى 
ايجاد درآمدهاى پايــدار بايد كميته اقتصادى و 
گردشــگرى و متشــكل از صاحب نظران علم 

اقتصاد داشته باشيم تا به سوددهى برسيم.
در شهردارى ميزهايى تحت عنوان «ميز هم افزايى 
و تداوم خدمت» بايد شكل بگيرد تا از نظر اقشار 
مختلف بهره بگيريم، كميته تخصيص اعتبار هم 
بايد تشــكيل شود، اولويت بندى تأمين اعتبار به 

موقع به پروژه هاى عمرانى بسيار مهم است.
متاســفانه هنوز فرآيندســازى صــدور پرونده 
ساختمانى انجام نشده و همين امر موجب آزار 
شهروندان شــده، صدور پروندها بايد از 6 به 2 

ماه كاهش يابد.
در شــهردارى بايد با توجه بــه تخصص افراد 
به آنها مسئوليت واگذار شــود، سازمانى موفق 
عمل مى كند كه همواره به دنبال آموزش باشــد. 
براى افزايش بهره ورى سازمان ناچاريم ساختار 
سازمانى موجود را بازنگرى كنيم و براى رسيدن 
به وضع مطلوب بايد از وضع موجود شــناخت 

كافى داشته باشيم.
اگر مديريت شهرى براى بحث حاشيه نشينى و 
ساخت و سازهاى غيرمجاز برنامه داشته باشد، 
شاهد اتفاقاتى مثل نبود تناسب اصول شهرسازى 
در محالت نخواهيم بــود، درصورتى مى توانيم 
درباره محالت شناخت داشته باشيم و براى آنها 
راه كارهاى مناسب ارائه دهيم كه دفاتر تسهيل در 
محالت حضور داشته باشند و مردم محالت هم 

در امور مشاركت كنند.
يكى از برنامه هاى من تشكيل كميته تأسيس اعتبار 
در شهردارى است، همچنين يكى از اصولى ترين 
اقدامات براى جلوگيرى از فساد، مكانيزه كردن 

سيستم هاى ارائه خدمت در شهردارى است.
در بحث پروژه هاى عمرانى اصل نظارت اهميت 
زيادى دارد و وظيفه اصلــى در اين پروژه ها بر 
عهده ناظر است بنابراين در تمام پروژه ها نبايد 

كيفيت را فداى هزينه و زمان كنيم.

مجيد شاكرى كرم:
برخى موارد ريشه فساد 
از سمت اعضاى شورا بود

 زمانى كه وارد مجموعه مديريت 
پرونده هاى  شــدم  اطالعات  فناورى 
نوسازى نظمى نداشت اما زيرساخت 
اساســى شــهر الكترونيك را انجام 
دادم. شــهردارى همدان براى كسب 
درآمد پايــدار،  تنها خدمات خاصى 
را ارائه مى دهــد درحاليكه با فروش 
اطالعاتى كه محرمانه نيستند، مى توانيم 

درآمدزايى كنيم.
در برخــى موارد ريشــه فســاد در 
مديريت شهرى از سمت اعضاى شورا 
بود، درباره شــوراى محالت، افرادى 
بودند كه منتفع محله بودند نه معتمد 
محله و فقط به توســعه مكان خاصى 
فكــر مى كردند، در حالــى كه هميار 
محالت يك فرصت خوب اســت تا 
از اين طرح براى افزايش مشــاركت 
شهروندان در مديريت شهرى استفاده 

كنيم.
بــراى كنترل ترافيــك در رينگ اول 
شهر بايد تعرفه عوارض تجارى سازى 
تعرفــه  و  افزايــش  را  اول  رينــگ 
تجارى ســازى رينگ دو و سه شهرى 

را كاهش دهيم.
افزايش ميانگين ســنى شــهروندان، 
تداخل وظايف در حوزه گردشگرى، 
فضاى  نبود  حاشيه نشــينى،  بيكارى، 
ورزشــى و به ويژه در حوزه بانوان و 
نبود حيات شــبانه از معضالت شهر 

همدان است.
راســته  ايجاد  قديمى،  بافــت  احياء 
فرهنگــى هنرى، شناســايى محالت 
جرم خيز و كنترل آن مناطق، حمايت 
از كودكان كار و اقشار آسيب پذير بايد 
در شهر همدان مورد توجه قرار بگيرد.

در بحث درآمــد پايدار بايد بازنگرى 
شــود و هزينه شــهرى بــا مديريت 
شهرى تناسب داشته باشد. مشكالت 
مديريتى، نبود انطباق ساختارى، حجيم 
بودن بخش ســتادى، مــوازى كارى، 
و  شهرى  اراضى  صندوق  محدوديت 
وابستگى شهردارى به صدور مجوز از 
مشكالتى است كه در شهردارى با آن 

مواجه است.
پروژه هاى عمرانى در فرهنگ عمومى 
تأثير زيــادى دارند، اما متأســفانه در 
خيلى از پروژه ها پيوست هاى فرهنگى 
را لحــاظ نمى كنيم و بعدهــا دچار 
مشكل مى شويم. شهر الكترونيك نياز 
به شــهردار و مديران هوشــمند دارد 
و مــا نيازمند اين هســتيم بتوانيم در 
موضوع شــهر الكترونيك پروژه ها را 

يكپارچه سازى كنيم.

رضا ابرار خرم:
حركت به سمت درآمد پايدار رمز 
موفقيت مديريت شهرى است

 ارزش افــزوده از منابع 
مهم درآمد پايدار است ولى 
آنچه كه شهردارى به عنوان 
ارزش افزوده دريافت ميكند 
با ميزانى كه مردم پرداخت 
ميكننــد متفاوت اســت و 
بايد  نظارتى  دســتگاههاى 
بر آن نظارت داشته باشند. 
همياران محــالت در چند 
سال گذشته با كمك سازمان فرهنگى ورزشى شهردارى 
و شورا ايجاد شد، تقويت اين همياران ميتواند در بسيارى 

از امور شهرى راهگشا باشد.
ارتباط با تشــكلهاى مردمى، تقويت حضور شهروندان، 
رشد آگاهى و افزايش مطالبات مردمى و توسعه پايدار از 

مهمترين برنامه هاى من در مديريت شهرى است. 
امروز در حــوزه فرهنگى، نيازمند آموزش شــهروندى 
هستيم، ســاماندهى ورزشهاى محالت يكى از اولويتهاى 
برنامه اجرايى من در شــهردارى خواهــد بود و به دليل 
تخصــص و نزديكى با ورزش قهرمانى به خوبى ظرفيتها 
و كاســتى هاى اين حوزه را مى شناسم و براى آن برنامه 
خواهم داشت.مســاجد يكى از پايگاه هاى مهم فرهنگى 
در محالت و ميتوانيم از اين ظرفيت در تصميم گيريها و 

مشاركتها استفاده كنيم.
در حوزه فرهنگى، اجراى پروژه هاى عمرانى مثل تقويت 
و بازســازى محالت، پيادهراهســازيها و ايجاد مكانهاى 
مطالعه مى تواند نقش مهمى داشته باشد.متاسفانه اطالعات 
دقيقى از امالك تجــارى و غير تجارى در همدان نداريم 
و اين مشكل بزرگى است، همچنين فرهنگسازى مناسب 
در خصوص پرداخت عوارض شهرى صورت نگرفته و 
تا زمانى كه فرهنگ سازى نباشــد عوارض شهرى قابل 
وصول نخواهد بود.بايد قوانين نوسازى و شهرى بازنگرى 
شود، برخى قوانين مميزى به سود شهردارى اصالح شود. 
مديريت بايد براساس علم و دانش باشد و پرسنل بايد بر 
اساس تخصص و شايسته ساالرى انتخاب شوند و هركس 
در جايگاه مخصوص خودش باشد.شهردار بايد هرجا كه 
منافع مردم وســط باشد براساس وظايف خود ورود كند. 
سرمايه مردم در دستان شهردار است و نبايد اين سرمايه با 

ديگران معامله شود. 
پاركينگ آقاجانى بيگ در شهر همدان با 2400 متر فضاى 
تجارى در راســتاى كنترل ترافيك شهرى سرمايه گذارى 
شــد و بزودى محل درآمدى براى شهردارى خواهد بود، 
البته اين طرح به دليل مشــكالت ميراث فرهنگى و قنات 
پيدا شــده در منطقه چند سالى به تعويق افتاد اما در حال 
حاضر مشكالت مرتفع شده و بهزودى تكميل خواهد شد.

ديــدگاه امروز مديريت شــهرى متفاوت و بر اســاس 
عقالنيت اســت، در دنياى امــروز قاطعيت صداقت و 
دلســوزى مديران است.هر پروژه عمرانى نيازمند طرح 
مطالعاتى است، اما بسيارى از طرح ها بدون نيازسنجى 
و طرح مطالعه عملياتى ميشوند. اعتماد بين شهردارى، 
مــردم و ســرمايه گذار با جذب ســرمايه گذارى ايجاد 
ميشــود، شــهردار به تنهايى نميتواند بدون همكارى و 
همراهى اعضاى شــورا و ديگر مســئوالن مربوطه در 
جذب سرمايه گذار موفق عمل كند.در چند سال گذشته 
به دنبال تكميل پروژه فيبر نورى بودم تا با ايجاد شــهر 
الكترونيك سرمايهگذار جذب كنم و از طرفى با استفاده 
از اينترنت و اپليكيشــن گامى مثبت براى ايجاد اشتغال 

بردارم.
 با بازگشايى رينگ سوم شهر ترافيك كنترل ميشود.

براى پروژه قطار شهرى نيازمند مطالعه بيشتر هستيم و اگر 
قصد داريم تا آن را انجام دهيم براى آسايش مردم هم كه 

شده بايد زودتر اجرايى شود.

عليرضا عقيقى:
شهردارى همدان 
نگاه جامع ندارد

 همدان شــهرى است كه نام 
پايتخت تاريــخ وتمدن را يدك 
ميكشــد اما هيچ اثر ثبت شــده 
جهانى ندارد، همدان شهرى است 
كه در گذشــته پر از قنات بوده و 
ميتوانستيم از آن به عنوان جاذبه 
گردشگرى استفاده كنيم نه اينكه 
آنها تبديل به فاضالب شــوند و 

براى شهر مشكل ايجاد كنند.
درصورتى ميتوانيم گردشــگر جذب كنيم كه به گردشــگرى 
سالمت با توجه به حضور پزشكان حاذق در همدان توجه ويژه 
داشته باشيم. در كنار آن بازآفرينى همگتانه در فضاى مجازى، 
حفــظ خانههاى داراى ارزش تاريخــى و راهاندازى تورهاى 
همدانگردى ميتواند گردشــگر را به همدان جذب كند.همدان 
جاذبه توريستى و گردشگرى زيادى ندارد, بايد با ايجاد جاذبه 
مصنوعى بتوانيم در زمره پنج شــهر برتر كشور باشيم.متاسفانه 
رشد جمعيت همدان منفى اســت و از طرفى آمار ازدواج هم 
كاهش يافته، بايد براى فضاهــاى آموزش عالى برنامه بهترى 

داشته باشيم.
اين روزها معضالت شهرنشــينى غربى در زندگيهاى ما ديده 
ميشود و زندگى اصيل ما تحت تاثير قرارگرفته و براى آن بايد 

برنامهريزى كنيم.
همدان ظرفيت اينكه به شهر دوستدار كودك تبديل شود را دارد، 
از طرفى ميتوانيم در كنار شهر هوشمند، شهر مجازى هم داشته 

باشيم تا مشكالت ترافيك و آلودگى را حل كنيم.
ميتوانيم به عنوان اولين بانك ابرى در كشور ميتوان وارد شويم و 
در كنار شهر الكترونيك و مجبور بودن به رايانش ابرى در آينده 

بايد وارد مباحث جديد درآمدزايى شويم.
در شــهردارى همدان متاسفانه نگاه جامع وجود ندارد، فضاى 

سبزى كه ايجاد شده با فرهنگ ما تناسبى ندارد.
نبود انسجام اجتماعى به دليل مهاجرپذيرى همدان،  بى تفاوتى 
اجتماعى در شهر، وجود خرده فرهنگهاى مختلف با معضالت 
متعدد،  وجود شــمار زيادى از NEET ها ( افرادى كه هيچ 
ســرگرمى ندارند و در اغتشاشــات مى توانند وارد شــوند)، 
ونداليسم، نبود ريسكپذيرى در بين شهروندان همدان و از بين 
رفتن فرهنگ فولكوريك از جمله چالشــهاى فرهنگى همدان 

است.
راهكارهايى كــه براى بهبود حوزه فرهنگى وجود دارد، توجه 
جدى به نقش مســاجد، ايجاد و راهاندازى ســراى محالت، 
ايجاد فرهنگسراى محله، توجه ويژه به آموزش به ويژه آموزش 
مهارتهاى زندگى، مديريت مشاركتى و توجه به بيانيه گام دوم 

انقالب است.
اقتصاد بر روى همه موارد در شهر تأثيرگذار است و به تنهايى 
بر عهده شهردارى نيســت، با همكارى ساير دستگاهها شكل 
مى گيرد، در شــهرى كه صنعتى نيست درآمد پايدار و مطلوب 

بودن درآمد بايد در كنار هم مورد توجه باشد.
 همدان زمانى بارانداز غرب كشــور بوده، منطقه آزاد حتما 
نبايد لب مرز باشــد، ميتوان در همدان بارانداز براى توزيع 
كاال ايجاد كرد.در برنامه هاى جامع شــهرى زيردســتان و 
كاركنــان در جريان قرار نميگيرند و توجه بيش از حد روى 
سختافزار اســت در حالى كه تمركز بايد بر روى نرم افزار 
باشــد.براى شــهر الكترونيك بودجه كافى وجود ندارد، در 
بدنه شــهردارى بايد براساس لياقت پســتها تقسيم شود نه 
با استفاده از رانت. در شــهردارى بايد جانشينپرورى داشته 

باشيم تا اطالعات از بين نرود.
براى خواهرخواندگى همدان با شهرهاى ديگر بايد شهرهايى را 
مد نظر بگيريم كه برند باشند و براى ما آورده مالى داشته باشند.

با پلســازى بيش از حد مخالفم چــون فايدهاى براى ترافيك 
شــهرى ندارد و تنها آن را ازنقطهــاى به نقطهاى ديگر منتقل 
ميكند براى مثال پل چراغ قرمز هزينه زيادى داشت و االن هم 

مشكالت هندسى دارد.

امير رضا يوسفيان :
ظرفيت هاى همدان را 

به درآمد پايدار تبديل نكرده ايم
 ما در همدان منابــع زيادى داريم ولى دنبال 

وام مى گرديم تا بتوانيم كارى انجام دهيم.
ظرفيت هاى همــدان را در حوزه هاى مختلف 
نتوانسته ايم شناســايى كنيم كه به درآمد پايدار 

منجر شود.
سياست هاى ما به گونه اى شده كه منابع طبيعى 
از بين رفته و بيش از 20 چاه در همدان اليروبى 

نشده است .
30ميليارد فقط بابت گل كارى فضايرســبز در 
هزينه هاى شــهردارى آمده است بايد دانســت اين مقدار پول در كجا هزينه 
شده است. شهردارى و شورا در رابطه با تعرفه ها بايد زمان هزينه كند اگر به 

فكر مردم هستيم.
واگذارى هايى كه از سوى شهردارى صورت گرفته و مردم در مورد آن اطالعى 

ندارند بايد شفاف شود كه از چه طريقى و به چه علت بوده است.
شهردارى در سال هاى گذشته به ايجاد فرهنگسراها با هزينه هاى زياد پرداخته 
حاال بايد ببينم چه خروجى كارى داشــته اند. پروژه ها در چند ســطح قبل از 
انجام آن بايد تعريف شــود امكان ســنجى، نيازسنجى، اولويت سنجى در هر 

پروژه اى صورت پذيرد.
ماهيت رينگ ســوم هدايت بار ترافيكى اســت و يكى از ضرورت هاى شهر 
همدان مى باشــد و كارشناسان و شورا بايد به عملكرد اين رينگ توجه داشته 

باشند.
در ادامه يوســفيان از برنامه هاى كه براى مديريت شــهر همدان در نظر دارد 

بيان كرد:
1. تغيير مدل: به شــكل سنتى شهردارى را نمى شود اداره كرد و مردم همواره 

در صف انتظار مجوز باشند.
رويكرد توانمند سازى اجتماعى در اين مدل مد نظر است.

2. تغيير چشم اندازها: مطالعات ما در پند سال گدشته بنيادى /كاربردى بوده كه 
بايد به سمت مطالعات راهبردى براى انجام برنامه ها پيش برويم.

نگاه ما به چشم اندازهاى توسعه اى به همراه المان ها و نگاه فرهنگى است.
3.گردشــگرى: مطالعات در اين حوزه راهبردى صورت مى گيرد با توجه به 

الگوهاى موفق بومى مثل اصفهان و مشهد.
از بافت قديمى به عنوان مركز پايدار درآمدى در در ســيما و منظر شــهر مى 

توان استفاده كرد.
4.كريدور ها : با مطالعه دقيق و كارشناسى به اين مسئله توجه ويژه نياز است.

5.الحاق روستا: مطالعاتى در رابطه با الحاق روستاها در سال هاى گذشته نبوده 
و بدون پيوست صورت گرفته است

6.بودجه ريزى: بايد اساس بودجه ريزى مشاركتى باشد، رديف هاى بودجه اى 
تعريف و كوشش شود در تحقق و عملياتى كردن آن چيزى كه بودجه برايش 

تعريف شده است.
ايجــاد و تخصيص منابع عمومى و اختصاصى ، مشــاركت بخش خصوصى، 

تملك دارايى هاى موجود در اين موضوع انجام گيرد.
در پايان يوسفيان مطالب خود را اينگونه جمع بندى كرد:

مدلى كه پياده مى شود بايد؛ شوراى كارامد و شهردار موفق پيش رود و شهردار 
مطيع قانون باشد.

موفقيت شــهردار در گروه همكارى و مشــاركت است و فشارى كه از بيرون 
براى مديريت شهرى است خوشايند شهردارى نيست.

بــراى انتخاب مديران مجموعه كميته اى را با حضور افرادى از اســتاندارى، 
بازرســى، كارگزينى تشكيل مى دهم و ادم ها را براى پست ها خواهم تراشيد 

نه پست ها را براى آدم ها.
بحث شــهر فروشى بايد اصالح شود، بسيارى ار پرونده ها در كميسيون 100 

انباشت شده و هنوز اجراى احكام براى آن نداشته ايم.
برند سازى در يك افق 4 ساله زمانبندى مى شود و ابتدا بايد لوازمش را فراهم 

كرد تا در دوره هاى بعدى نمود پيدا كند.
محالت قديم هويت تاريخى همدان است و اصالت دارند نبايد تغيير كاربرى 

در ان مناطق انجام شود.
مديريت شهرى در انجام هر پروژه اى نگاه نقادانه بايد داشته باشد .

از اولويت هاى انجام پروژه در تصدى شــهردارى ابتدا اتمام پروژه هاى نيمه 
تمام اســت و سپس پروژه ميدان بار، تعريض ها و تملك ها در اولويت انجام 

پروژه هاست.
نقاط قوت كه هميشه قوت است بايد نقاط ضعف شهرى را شناخت و منابع و 

انرژى را به آن اختصاص داد تا تقويت شود

كانديداهاى صندلى شهردار برنامه هاى خود را در صحن شورا تشريح كردند

8 برنامه براى شهردارى همدان
■ امروز درويشى و يوسفى نويد برنامه ارائه مى دهند
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يادداشت ميهمان

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

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

برابر رأي شــماره 140060326005000327 مورخه 1400/04/17 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي نهاوند تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضي آقاى خدارحم موميوند 
فرزند حجت اله به شماره شناسنامه 14 و به شــماره ملى 3962468171 صادره از 
نهاوند در ششدانگ يك باب عمارت مخروبه به مساحت 120/21 مترمربع قسمتى از 
پالك 2048 اصلي بخش يك حوزه ثبتى شهرستان نهاوند واقع در بخش يك نهاوند 
خريداري از مالك رسمي كبرى قبادى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 1108)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/19

*الزم به ذكر است اين آگهى بايد در تاريخ 1400/05/19 چاپ مى گرديده است.

عليرضا غالمى- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

 خبر

«10 اولويت پژوهشى» سازمان آموزش وپرورش 
استثنايى در سال 1400

 رئيس سازمان آموزش وپرورش استثنايى در نشست شوراى معاونين اين سازمان، 
10 اولويت پژوهشى سازمان آموزش وپرورش استثنايى در سال 1400 را اعالم كرد.

به گزارش مهر، سيد جواد حسينى گفت: بازبينى و به روزرسانى گروه هاى كودكان 
و دانش آموزان اســتثنايى تحت پوشش ســازمان، ارزيابى برنامه سنجش سالمت 
جســمانى و آمادگى تحصيلى نوآموزان بدو ورود به دبســتان و پيش دبســتانى، 
شناســايى شــيوه هاى مؤثر و نوآورانه در برگزارى كالس هــاى آموزش خانواده 
دانش آموزان با نيازهاى ويژه به تفكيك گروه ها، از جمله اولويت هاى پژوهشــى 

سازمان در سالجارى است.

مادران در وضعيت شيوع كرونا شير نوزاد را
 قطع نكنند

 رئيــس اداره ســالمت كــودكان معاونت بهداشــت وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــكى به مادران توصيه كرد در زمان همه گيرى بيمارى كوويد19، به شــير 
دادن نوزاد خود ادامه دهند، زيرا پادتن ها و عوامل زيستى فعال در شيرمادر در صورت 

مواجهه كودك با كرونا با اين ويروس مقابله مى كنند.
به گزارش ايرنا، حميدرضا لرنژاد«حمايت از تغذيه با شــيرمادر؛ مسئوليت مشترك» را 
شــعار هفته جهانى تغذيه با شيرمادر اعالم كرد و افزود: يكم تا هفتم آگوست هرسال 
به نام هفته جهانى تغذيه با شيرمادر نامگذارى شده است. شعار سال 1400 هفته جهانى 

تغذيه با شيرمادر"حمايت از تغذيه با شيرمادر؛ مسئوليت  مشترك" است.

مهلت انتخاب رشته هاى بدون آزمون تمديد شد
 اصالحيه دفترچه راهنماى انتخاب رشــته، كدرشــته هاى بدون آزمون و پذيرش با 

سوابق تحصيلى سال 1400 به همراه رشته هاى جديد منتشر شد.
بــه گزارش مهر، داوطلبانى كه مايل به تحصيل در رشــته هاى بدون آزمون و پذيرش 
براساس سوابق تحصيلى هستند كه تاكنون انتخاب رشته نكرده اند، مى توانند تا پايان روز 

جمعه 5 شهريورماه 1400 فرم انتخاب رشته خود را تكميل كنند.
متقاضيان بايد در مهلت مقرر با مراجعه به ســايت سازمان سنجش، دفترچه راهنماى 
انتخاب رشــته آزمون سراسرى سال 1400 و اصالحيه دفترچه، بخش رشته هاى بدون 
آزمون و پذيرش صرفاً براســاس سوابق تحصيلى را مطالعه كنند و كدرشته محل هاى 

انتخابى خود را ثبت كنند.

عناصر اصلى نقشه هاى اجرايى 
براى يك آشپزخانه تجارى

 آشپزخانه تجارى همان چيزى است كه موجب مى شود مشترى به 
رستوران برگردد. در اينجا پيشنهادى ارائه مى شود كه شما براى مفيد 
بودن آشپزخانه در كسب  وكارتان به آن نياز داريد و همه اين پيشنهادها 

در نقشه هاى اجرايى اعمال مى گردد.
اين امر اساسى ترين و به شدت پركاربردترين بخش هر نوع رستوران 
يا غذاخورى است. آشپزخانه محلى است كه غذا در آن ذخيره، آماده، 
پخته و ســرو مى شود. آشــپزخانه همچنين محلى براى ذخيره سازى 
ظروف، كارد و چنگال و تجهيزات پخت و پز است. سازماندهى كليد 

اجراى يكپارچه اين عناصر درون آشپزخانه است.
هنگام تهيه نقشــه اجرايى براى آشپزخانه تجارى، فضاى زيادى نياز 
است تا همه اين عناصر در آن جا داده شود، همچنين بايد فضايى براى 
ورود و خروج كاركنان درنظر گرفته  شود و نمى توان كيفيت چيدمان 

يا طراحى را فداى چيز ديگرى كرد.
هنگام تهيه نقشــه هاى اجرايى چيدمان آشــپزخانه، بايد بســيارى از 
مؤلفه ها را درنظر گرفت. نقشه ســاخت غذاخورى شامل تأسيسات 
آشــپزخانه اســت، مانند تأسيسات الزم براى آبرســانى و زهكشى، 
سيم كشى برق، گازرسانى و... اگر نقشه هاى ديجيتال اين موارد دقيق 
نباشــد، ايجاد هرگونه تغيير پس از ســاخت پيچيده، گران و زمان بر 

خواهد بود.
در حين فرايند نقشه كشــى و طراحى چيدمان آشپزخانه تجارى، بايد 

اين موارد را در نظر گرفت.
 منو را نهايى كنيد

بايد بدانيد كه رستوران شما در حال آماده سازى چه غذاهايى است و 
همچنين موادغذايى موردنياز براى ذخيره كدامند. براين اساس، هنگام 
ترسيم طرح، بايد فضاى مناسبى را براى محل ذخيره سازى و تجهيزات 

در نظر بگيريد.
در واقع، برنامه ريزى غذايى نقش اصلى را در نوع چيدمان آشپزخانه 
ايفا مى كند. شــما بايد فضاى موردنيازى را براى كوره ها، سردخانه و 
ايســتگاه هاى آماده ســازى در نظر بگيريد. اين موضوع به شما كمك 
مى كند نوع تجهيزات موردنياز و جانمايى آنها را تعيين كنيد. به عالوه، 
اگر منوى شــما منويى انعطاف پذير اســت، پس آشــپزخانه نيز بايد 
چنين باشد. يكپارچه سازى آشپزخانه مدولى در نقشه هاى ساختمانى 

مى تواند مفيد باشد.
 فرايند پاكسازى و مرتب كردن

موارد زيادى در طرح آشــپزخانه وجود دارند كه به راحتى آشــفته و 
كثيف مى شــوند. اين فضاى به هم ريخته حتى در نقشــه هاى اجرايى 
نمايان مى شــود، بنابراين بسيار مهم است كه طراحى به گونه اى باشد 
كه فضاى كافى براى نفس كشيدن و راه رفتن در اطراف را در اختيار 
داشته  باشيد. مشخص كنيد كه چه تجهيزاتى را مى توان براى اهداف 

مختلف استفاده كرد و چه عناصرى را مى توان از بين برد.
 فضايى را براى تعمير و نگهدارى كنار بگذاريد

ما چندين پروژه نوســازى داشته ايم كه در آن مجبور شديم آشپزخانه 
را به منظور اختصاص فضايى براى نگهدارى، دوباره طراحى كنيم. اين 
امر به اندازه لزوم اختصاص فضاى الزم براى تهيه غذا حياتى اســت. 
مثًال اگر سردخانه يا اجاق گاز خراب شود، بايد اتاقى را به تعميركاران 

اختصاص داد.
 بهداشت غذايى

اگر بهداشت موادغذايى طبق كدها و استانداردها رعايت نشود، ممكن 
اســت بسيارى از مشترى هاى بالقوه و وفادار خود را از دست بدهيد. 
براى اطمينان از رعايت بهداشــت موادغذايــى، بايد تعداد زيادى از 
ايستگاه هاى شست وشو را در نقشــه هاى اجرايى چيدمان آشپزخانه 

تعبيه كرد.
شــما بايد بدانيد كه رســتورانتان چقدر بزرگ است و در شلوغ ترين 
روزها انتظار چه تعداد مشترى را داريد. اگر حتى به طور تقريبى تعداد 
كارد و چنگال، ليوان، لوازم آشپزخانه، ظروف و سينى هاى انباشته  شده 
روى يكديگر را محاســبه كنيد، مى توانيد اندازه قفسه ها، ايستگاه ها، 

تخته هاى تخليه و ميزهاى بارگيرى را مشخص نماييد.
 به نظام نامه هاى بهداشتى پايبند باشيد

هنگام تهيه نقشه هاى اجرايى براى آشپزخانه تجارى، رعايت نظام نامه 
بهداشــتى بســيار مهم است. اين قوانين از كشــورى به كشور ديگر 
متفاوت اند و هنــگام طراحى چيدمان آشــپزخانه بايد كامًال رعايت 
شوند. آنها شامل نظام نامه هاى كارمندى، نظام نامه هاى آتش نشانى و... 
هستند. اين نظام نامه ها همچنين فاصله بين ايستگاه آماده سازى غذا و 
ايستگاه شست وشــو، طرح و جانمايى مكان هاى ذخيره موادغذايى، 
تعبيه هواكش و تله روغن، دما و اندازه مخازن آب گرم و... را مشخص 

مى كنند.
چه فضاى رســتوران شما كوچك باشد و چه بزرگ، طرح ريزى بايد 
به گونه اى بى نقص انجام شــود تا تمام عناصر اصلى را در خود جاى 
دهد. براى اين منظور مى توان از مواردخاصى مانند تجهيزات چرخ دار 

يا ايستگاه هاى كارى استفاده هاى متعددى كرد.
*اكبر تنهايى
 احمدرضا نوروزى گلدره

دنيا ى اقتصاد: زنگ هشدار سفره خانوار 
 هرچى سفره كوچيكتر صداى زنگ بلندتر!!

همشهرى: طرح اينترنت در تاريكى باقى ماند 
 فعًال گذاشتن تو آب نمك!!

ايران: كرونا بيداد مى كند 
 گويا شمشيرو از رو بسته!!

جام جم: نقشه هايى كه كرونا براى ما كشيد 
 با تُن قرمز فراوان!!

ابتكار: بازار طال، ميزبان بالتكليفى 
 طال هم چشمش به دهن بازار كه طبق دستور اون پيش بره!!

فرهيختگان: كاهش 5درصدى توليد دارو در سال كرونايى
 سالى كه نكوست از بهارش پيداست!!

همدلى: بازى«صيانت»در اوج كرونا
 گل بود و به سبزه نيز آراسته شد!!
تماشاگران: قيمت پيچ ومهره 3برابر شد 

 از كوچيكا شروع شده كه يه وقت ريا نشه!! 
آفرينش : رشته هاى جديد براى كنكور 1400 اعالم شد

 بدون شرح!!
دنياى اقتصاد: موج سياه كرونا تا كى ادامه دارد؟

 فعًال كه چشم، چشم رو نمى بينه!!
امتياز: حاشيه هاى خط توليد واكسن كرونا

 حواستون باشه خط روخط نشه!!
ايده روز: نسل جديدى از واكسن نياز است

 تا نسل جديدى از كرونا ممنوع الورود نشدن!!
آفتاب اقتصادى: قيمت مسكن باال مى رود همه خريدار مى شوند؟

 خوب قانون طبيعت همينه!!
اخباراقتصادى: اوج گرانى در بازار خودرو 

 چراغ اصلى روشن شد!!

تعريق شبانه از عالئم سرطان خون است

 محققان هشــدار مى دهند در صورت تعريق زياد شــبانه حتماً به 
پزشــك مراجعه كنيد چراكه ممكن است نشانه ابتال به سرطان خون 

باشد.
به گزارش مهر، به گفته محققان، اگر شب ها بيش از حد عرق مى كنيد، 
بايد به پزشــك مراجعه كرده و آزمايش خون بدهيد. تعريق شــبانه 
شديد و همراه با عالئم ديگر مانند تب، خستگى، خونريزى و كاهش 
وزن مى تواند نشــان دهنده يك بيمارى زمينه اى پزشكى مانند سرطان 
خون باشد. لوسمى(سرطان خون) اصطالحى است كه براى اشاره به 
سرطان ســلول هاى خونى استفاده مى شود. نوع لوسمى براساس نوع 
ســلول خونى بدخيم تعيين مى شود.سرطان خون شايع ترين سرطان 
در افراد باالى 55 ســال است، اما اين بيمارى در كودكان زير 15سال 

نيز شايع است.
تعريق بيش از حد در شــب مى تواند به داليل مختلفى ايجاد شــود. 
ممكن اســت در برخى موارد، نشــانه اوليه برخى از انواع سرطان، از 

جمله انواع مختلف سرطان خون باشد.
تعريق در شب بخصوص در تابستان غيرمعمول نيست. براساس درجه 
حرارت و مقدار تعريق، فرد مى تواند تشخيص دهد كه آيا تعريق شبانه 

وى با سرطان خون يا ساير بدخيمى هاى خونى ارتباط دارد يا خير.
تعريق شــديد شــبانه كه موجب خيس شــدن ملحفه هاى خواب يا 
لباس خواب در هنگام خواب در فضاى سرد مى شود، گهگاه مى تواند 

نشانه سرطان خون باشد.

 رئيس ســازمان دانش آموزى اســتان به 
مناسبت فرارسيدن 17مردادماه روز خبرنگار 
در دفتــر روزنامه همدان پيــام حضور يافت 
و در ديدار با خبرنــگاران، هفته خبرنگار را 

تبريك گفت.
رضا ميرزايى با تكريم از زحمات خبرنگاران، 
كار خبرنــگارى را انعــكاس رخدادهايــى 
دانست كه قابليت خبر شدن و اطالع رسانى 
به جامعه را دارد و بيان كرد: الزمه خبرنگار 
خوب بودن، داشــتن علم ودانــش و تجربه 
اســت تا در كنــار آن با ســرعت، دقت و 
صحت، كه 3 اصل مهم در كار خبرى است 

بتواند موفق عمل كند. 
وى سازمان دانش آموزى را يك بازوى مهم 
در فعاليت هاى پرورشــى دانســت و گفت: 
اساسنامه  براســاس  دانش آموزى  ســازمان 
مصوب خود زمينه سازى براى تربيت اسالمى 
را برعهــده و تالش دارد در قالب گروهى و 
فعاليت جمعــى زمينه هايى را فراهم كند كه 

منجر به نقش پذيرى دانش آموزان شود. 
ــن  ــاى اي ــب فعاليت ه ــزود: قال ــى اف ميرزاي
ســازمان در حــوزه تشــكيالت دانش آمــوزى 
پيشــتازان، دانش آمــوزان عضــو مجالــس 
عالقه منــد  دانش آمــوزان  و  دانش آمــوزى 
بــه حرفــه خبرنــگارى اســت. مجلــس 
ــدان  ــتين بار در هم ــراى نخس ــوزان ب دانش آم

ــوزان  ــس دانش آم ــه 9 مجل ــد ك ــكيل ش تش
دانش آمــوزان  بــراى  مجلــس   9 و  پســر 
ــر را در 9 شهرســتان هاى همــدان اجــرا  دخت
كرديــم كــه خوشــبختانه توانســتيم از طريــق 
ــنهادات  ــرات، پيش ــى نظ ــس تمام ــن مجل اي
و انتقادهــاى دانش آمــوزان را بــه گــوش 

ــانيم. ــئوالن برس مس
رئيس ســازمان دانش آموزى استان با اشاره 
به همكارى خبرگزارى پانا با اين ســازمان 
بيان كــرد: ايــن مجموعه تــالش مى كند با 
توانمندســازى دانش آموزان در مهارت هاى 
اجتماعــى ســواد رســانه اى، جرأت مندى، 

مشــاركت پذيرى، ســخنورى و نويسندگى 
تحقــق  در  را  كشــور  آموزش وپــرورش 
تربيت اجتماعــى كه در ســند تحول بنيادين 
و توصيه هــاى مقام معظم رهبرى اســت را 
يارى كنــد و با همه ظرفيت هــاى خود در 

تربيت اجتماعى دانش آموزان فعال است.
وى در ادامــه به كســب رتبه برتر توســط 
سازمان دانش آموزى استان در توليد محتواى 
آموزشــى اشاره كرد و افزود: بيشترين تأكيد 
سازمان دانش آموزى اين است كه به صورت 
گروهى در فعاليت هــا و برنامه هاى موجود 
در اين ســازمان شركت كنند كه خوشبختانه 

در ايام كرونا شــبكه شــاد  فرصتى مناسب 
براى نشــان دادن توانمندى هــاى مربيان و 
دانش آموزان و ارائه ظرفيت هاى باالى استان 

است.
ميرزايى در پايان گفت: هرســاله در مهرماه 
ســامانه اى به نام سامانه جذب فعال مى شود 
كه هر استان دانش آموز پيشتاز خود را توسط 
اين ســامانه  ثبت مى كند. ســال گذشته 48
هزار دانش آموز پيشتاز و 2هزار مربى در اين 
سامانه جذب شــدند و پس از جذب شدن 
فعاليت هاى گروهى و پرورشى ويژه اى براى 

آنها ارائه داده مى شود.

رئيس سازمان دانش آموزى استان در دفتر همدان پيام:

سازمان دانش آموزى، بازوى توانمند 
در فعاليت هاى پرورشى است

يام
ن پ

مدا
س: ه

عك
/

 مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان 
همدان با اشــاره به تشــكيل اكيپ بازرسى و 
بازديــد و كنتــرل مصــرف ادارات، بانك ها، 
مراكزتجارى و نماى ســاختمان ها گفت: در 
اين راستا 958 انشــعاب برق پرمصرف قطع 

شده است.
شيرزاد جمشــيدى در بازديد دادستان همدان 
از مركز ديســپاچينگ و امور فوريت هاى برق 
شــركت توزيع برق استان همدان بيان كرد: با 
توجه به افزايش دماى هوا كه منجر به افزايش 
بى ســابقه مصرف برق در كشور شده، برنامه 
مديريت اضطرارى بار طبق برنامه تعيين شده 
از طريق ديسپاچينگ ملى كشور در حال انجام 
است.وى با بيان اينكه سهميه پيك بار مصرفى 
به صورت روزانه از سوى مديريت بار شبكه 
كشور با توجه به ظرفيت توليد برق و مصرف 
كشور به شــركت هاى توزيع اعالم مى شود، 
افزود: حداكثر ميزان سهميه اعالم شده استان 
همدان تاكنون 660 مــگاوات و حداقل 600
مگاوات بوده و اين درحالى است كه حداكثر 
پيك روز استان همدان 752 مگاوات و حداكثر 

پيك شب 760 مگاوات است.
مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق استان 
همدان گفت: ميزان آمادگى براى خاموشى ها 
از طريق ديســپاچينگ ملى به نســبت ميزان 
بار هر اســتان اعالم مى شــود كه در صورت 
تمكين نكردن شــركت هاى توزيع و اعمال به 
موقع مديريت بار، توســط شركت هاى برق  
منطقه اى مديريت بار بــه صورت اضطرارى 
و از طريــق قطع پســت هاى 63كيلوولت و 
بدون برنامه انجام مى گيرد.وى افزود: از طرفى 
نيــز در صورت رعايت نكردن ســقف پيك 
كشور توســط هر شركت، موازنه بين توليد و 
مصرف بر هــم مى خورد و اين عمل منجر به 
افت فركانس مى شــود كه مديريت بار شبكه 
براى جلوگيرى از فروپاشــى شــبكه اقدام به 
نصب تعدادى رله فركانسى در پست هاى 63
كيلوولت كرده كه در صورت افت فركانس، به 
صورت خودكار عمل كرده و پست را از مدار 

خارج مى كند.
3هزار مگاوات توليد نيروگاه برق آبى 

را از دست داده ايم
جمشــيدى با بيان اينكه بــا توجه به كاهش 
بارندگــى بيــش از 3 هزار مــگاوات توليد 
نيــروگاه برق آبى را از دســت داده ايم، گفت: 
براى برقرارى توازن بين توليد و مصرف بايد 

مديريت مصرف انجام شود.
وى با اشاره به اجراى برنامه مديريت اضطرار 
بار از 7 خردادماه سالجارى افزود: اطالع رسانى 
گســترده درخصــوص برنامه خاموشــى ها، 
راهكارهاى مديريت مصرف و جلب مشاركت 
و همراهى مــردم از راه هاى مختلف ارتباطى 

صورت گرفته است.
مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق استان 
همدان با اشاره به اقدامات حوزه روابط عمومى 
گفت: پخش 2هزار و 286دقيقه برنامه متنوع 
معادل 137هزار و 160ثانيه از صداوســيماى 
مركــز همدان، حضــور در برنامه هاى خبرى 
201 دقيقه معــادل 12هــزار و60 ثانيه براى 
اطالع رسانى و تنوير افكارعمومى و پخش 50
نوبت نشان آگهى، 19هزار ثانيه تيزر تلويزيونى 
و10هزار و 288 ثانيه آگهى راديويى در بخش 

پيام بازرگانى از جمله اقدامات بوده است.
وى بــا اشــاره بــه انتشــار اينفوگراف ها و 
موشن گرافيك هاى توليدى مديريت مصرف و 
اعالم برنامه هاى خاموشــى در فضاى مجازى 
بيان كرد: اطالع رســانى خاموشى ها با ارسال 
انبــوه پيامك به ميزان 5ميليــون و 820 هزار 
پيامك براى مشتركين و مديران كل استان ها نيز 

از ديگر فعاليت ها بوده است.
جمشيدى در ادامه با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته درخصوص برخورد با رمزارزها گفت: 
از ابتداى سالجارى تاكنون 66مزرعه با تعداد 
398 ماينــر با توان 836 كيلووات در اســتان 
توزيع  شركت  اســت.مديرعامل  شده  كشف 
نيروى برق استان همدان با اشاره به برگزارى 
3مانور سراســرى و كشورى افزود: در اجراى 

اين مانورها نيز 34 مزرعه رمزارز در اســتان 
همدان كشــف شد.وى با اشــاره به برخورد 
شــركت توزيع با برق هاى غيرمجاز بيان كرد: 
در سالجارى هزار و 615 انشعاب غيرمجاز با 
ميزان مصرف 6/9 مگاوات جمع آورى شــده 
است.جمشــيدى گفت: در حــوزه مديريت 
مصرف براى كاهش خاموشــى ها، 12صنعت 
بزرگ مديريت بار شــدند و قــدرت آنها را 
161مگاوات كاهش داديم و 3 صنعت باالى 3
مگاوات استان همدان نيز به ميزان 5/8مگاوات 

قدرت خود را كاهش داده اند.
 تشكيل اكيپ بازرســى و بازديد و 

كنترل مصرف ادارات و بانك ها
وى تشــكيل اكيپ بازرسى و بازديد و كنترل 
مصــرف ادارات و بانك ها را از ديگر اقدامات 
عنوان كرد و افزود: از 2هــزار و 462 اداره و 
بانك بازديد شــده است كه هزار و 411 مورد 
الگوى مصرف را رعايت كرده بودند، هزار و 
52مورد تذكركتبى و شفاهى دريافت كردند و 

109 مورد منجر به قطع شد.
مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق استان 
همدان بيــان كرد: از17هــزار و 443 مورد 
مركــز تجارى نيز بازديد شــد كه نتيجه آن 
7 هــزار و 8 مورد تذكــر و 611 مورد قطع 

برق بود.
وى افــزود: بازديد از نماى ســاختمان ها نيز 
2هــزار و 733 مورد بازديد صورت گرفته كه 
نتيجه آن هزار و 112 مورد تذكر و 238 مورد 
قطع شد.جمشــيدى با اشاره به ارائه خدمات 
غيرحضــورى گفت: 26 خدمت شــركت به 
صورت غيرحضورى ارائه مى شود كه در اين 

زمينه شركت توزيع نيروى برق استان همدان 
داراى رتبه چهارم كشور است و در حال حاضر 
58 هزار مشــترك ما از طريق اپليكيشن«برق 

من» خدمات دريافت مى كنند.
وى بــا بيــان اينكه بــراى جلب مشــاركت 
كشــاورزى  و  ادارات  صنايــع،  مشــتركين 
نيــز برنامه هاى تشــويقى اجرا مى شــود، از 
جلــب مشــاركت 10هزار و 290 مشــترك 
در برنامه هــاى پاســخگويى بار افــزود: در 
بخش كشــاورزى84/3مگاوات، صنعتى 31/8

مگاوات، عمومــى و ادارى 55.8/8 مگاوات، 
تجارى و ســاير مصــارف 0/8 مــگاوات و 
2/1مگاوات و در بخش  CNG ايستگاه هاى
اســتفاده از مولدهاى خودتأمين 6/4 مگاوات 
مشــاركت و كاهش مصرف صــورت گرفته 
كه در مجمــوع 131/3 مگاوات از طريق اين 

برنامه ها كاهش ديماند داشته ايم.
مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق استان 
همدان گفت: تعطيلى روزهاى پنجشنبه و آغاز 
بــه كار ادارات يك ســاعت زودتر، 14 تا 18

مگاوات بار استان را كاهش داد و مؤثر بود.
دادســتان عمومى و انقالب همدان نيز افزود: 
اگــر برق را از مردم بگيريم زندگى را از مردم 
گرفته ايم چراكه زندگى امروز به برق وابســته 
است. حســن خانجانى با بيان اينكه اقدامات 
خوبــى در حوزه مديريــت مصرف صورت 
گرفته اســت، گفت: وظيفه و مسئوليتى كه ما 
داريم اين اســت كه پيگيــر حقوق عامه مردم 
باشــيم. وى با تأكيد بر برخورد با رمزارزها و 
برق هاى غيرمجاز افــزود: ما آمادگى هرگونه 
همكارى با شــركت توزيع نيروى برق استان 

را در اين زمينه داريم.
دادســتان عمومى و انقــالب همــدان گفت: 
در صــورت ضرورت مديريت بــار و اعمال 
خاموشــى نيز بايد طبق برنامه مشــخص و 
ســاعات اعالم شــده عمل شــود تا به مردم 

كمترين خسارت وارد شود.
وى افزود: بايد تمام مصارف غيرضرورى مانند 
ســردرب ادارات و مراكز تجارى، روشــنايى 
نماهاى ســاختمانى و... شناســايى شــده و 

مديريت مصرف صورت گيرد.
خانجانى بــا تأكيد بر برخورد با مشــتركين 
پرمصــرف بيان كــرد: بســيارى از ادارات ما 
ديزل ژنراتور دارند كه بايد از اين ظرفيت ها و 

امكانات آنها استفاده شود.
وى مديريت مصرف را امرى مهم و ضرورى 
دانســت و گفــت: مصارف غيرضــرورى و 
پرمصرف بايد مديريت شــود، اگر مديريت 
انجام شود ما به خاموشى ناخواسته نمى رسيم، 
بنابراين همه نيروها بايــد ميدانى كار كنند و 
پرمصرف ها را شناســايى كرده و به سراغ آنها 

بروند.

مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان خبر داد
قطع برق 958 مشترك پرمصرف 

در بازديد اكيپ هاى برق

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

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

برابر رأي شــماره 601-1400/04/07 هيأت پنجــم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
على خاشع فرد فرزند شاحسين به شماره شناسنامه 1 صادره از بهار در 
44 و يك چهارم شعير مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى 
به مســاحت 52789/16 مترمربع پالك 16 فرعى از 158 اصلى واقع در 
بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار اراضــى هارون آباد خريدارى از مالك 
رســمى آقاى حاج آقا فضلى 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 ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 190)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/20

*الزم به ذكر است اين آگهى بايد در تاريخ 1400/05/20 چاپ مى گرديده 
است.

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار
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خبر

واردات كاالى قاچاق با بيمه، خدمات پس از 
فروش و ارزان تر از مشابه داخلى!

 دبير انجمن صنايع لوازم خانگى ايران با بيان اينكه كاالى قاچاق 
بــه دليل نپرداختن حقوق دولتى، ماليات بر ارزش افزوده و ســاير 
هزينه ها ارزان تر تمام مى شود، گفت كه برخى شركت هاى بيمه اى 
كاالهــاى قاچــاق را بيمه مى كنند و مواردى هــم خدمات پس از 

فروش دارند!
عباس هاشمى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه لوازم خانگى توليد 
داخل بايد با كيفيت الزم و قيمت مناســب، رضايت مصرف كننده 
را جلب كند، گفت: در حال حاضر كاالى قاچاق به دليل نپرداختن 
حقــوق دولتى، ماليات بر ارزش افزوده و ســاير ماليات ها ارزان تر 
تمام مى شــود. در اين شــرايط مصرف كنندگان بيشــتر به سمت 
برندهاى خارجى ســوق پيــدا مى كنند؛ چراكه هزينــه  آن پايين تر 
است، ماليات ندارد و حتى برخى شركت هاى بيمه اى اين كاالها را 

بيمه مى كنند و مواردى هم خدمات پس از فروش دارند!
دبير انجمن صنايع لوازم خانگى در پاســخ بــه اينكه آيا كاالهاى 
قاچاق بــا خدمات پس از فــروش براى نهادهــاى نظارتى قابل 
تشــخيص اند؟ تصريح كرد: ايــن كاالها عمومــا از طريق فضاى 
مجــازى تبليغ مى شــود و در دســترس مصرف كننــدگان قرار 

مى گيرند و از فرايند نظارتى دور هستند.
 لزوم فرهنگ سازى براى مصرف كاالى داخلى

البته به گفته وى بخشى از تمايل مصرف كننده به كاالهاى خارجى 
علت فرهنگى دارد كه بايد در اين زمينه ســتاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز اقدامــات فرهنگى الزم را انجام دهــد. اگر از نظر فرهنگى، 
مصرف كننده اقناع شــود كه تهيه اقــالم خارجى نيروى كار خارج 
از كشــور را تقويت مى كند؛ در حالى كه اشتغال جوانان و معيشت 
بســيارى از خانواده ها به توليدات داخلى وابســته اســت، داشته 
خــود را صرف تهيــه محصول خارجى نمى كننــد. از طرف ديگر 
توليدكننــدگان هم بايد كيفيت، قيمــت و خدمات پس از فروش 
محصوالت خود را متعادل ســازند كه رضايت مصرف كننده كامال 

تأمين شود.
ــا اشــاره  ــوازم خانگــى ايــران در ادامــه ب دبيــر انجمــن صنايــع ل
بــه مطــرح شــدن بحــث اقتصــاد بــدون نفــت تصريــح كــرد: در 
ــدات  ــه صــورت جــدى اشــكاالت تولي ــد ب ــن شــرايطى باي چني
داخلــى آسيب شناســى و برطــرف شــود كــه در رقابــت بــا 
ــر  ــه فك ــى ب ــاز داخل ــن ني ــر تأمي ــالوه ب ــى، ع ــدات خارج تولي

ــيم. ــادرات باش ــت ص تقوي
 لزوم ممنوعيت كوتاه مدت

 ورود لوازم خانگى مشابه داخل
هاشــمى در ادامه با تاكيــد بر اينكه انجمن صنايــع لوازم خانگى 
تنها با ممنوعيت كوتاه مدت ورود لوازم خانگى مشــابه ســاخت 
داخل موافق اســت، گفــت: امروز در شــرايط تحريم،  واحدهاى 
توليــد داخلى از نظــر افزايش توليــد و تعميق ســاخت داخل، 
ســرمايه گذارى هاى مناســبى انجام داده ند كه نبايد تالش آنها در 
رفع نياز كشور فراموش شــود؛ بلكه بايد با مديريت درست براى 
مــدت زمان معقول محدوديت واردات ادامه يابد كه توليدكنندگان 
در برخى كاالهاى توليدى به بلوغ كامل برسند و پس از ايجاد توان 

رقابتى واردات آزاد شود.
وى افــزود: اين انجمن به هيچ عنوان مخالف همكارى و ارتباط با 
شــركت هاى صنعتى دنيا نيســت چراكه تعامل هوشمندانه در همه 
عرصه ها به نفع كشــور است، اما بهتر اســت به جاى محصوالت 
نهايى، مواد اوليــه و تكنولوژى هاى مورد نياز صنايع لوازم خانگى 

وارد شود.
به گفته دبيــر انجمن صنايع لوازم خانگى، در حال حاضر واردات 
برخى اقــالم همچون كولرگازى و بخشــى از اقالم لوازم خانگى 
كوچك به علــت محدوديت توليد، آزاد اســت؛ چراكه توليدات 

داخل پاسخگوى نياز كشور نيست.

رئيس بانك كشاورزى استان خبر داد
19 درصد رشد در پرداخت تسهيالت

 رئيس بانك كشاورزى استان همدان گفت: تعداد كل تسهيالت پرداختى از ابتداى سال جارى تا 7 
مرداد ماه در اســتان را 5887 فقره، مجموعًا به مبلغ 5872 ميليارد ريال (با 19٪ رشد در تعداد و ٪11 

رشد در مبلغ نسبت مدت مشابه سال قبل) دانست.
ــداد  ــزود: تع ــگار اف ــه خبرن ــك هفت ــن تبري ــگاران ضم ــع خبرن ــان در جم ــنگ حيدرنژادي هوش
ــزان  ــه مي ــًا ب ــره جمع ــاه 363 فق ــرداد م ــا 7 م ــالجارى ت ــداى س ــى ازدواج از ابت تســهيالت پرداخت
318800 ميليــون ريــال (كــه 58 درصــد از اعتبــار تخصيصــى اســت و در مبلــغ 48 درصــد نســبت 

ــه مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد داشــته اســت) ب
حيدرنژاديان در بخش ديگر صحبت هاى خود اظهار كرد: تعداد تســهيالت اشــتغالزايى، كميته امداد، 

بهزيستى و ايثارگران 30 فقره به ميزان 1100 ميليون ريال از ابتداى سالجارى دانست.
وى بيــان كــرد: تعــداد تســهيالت اعطايــى در بخــش زراعــت 975 فقــره جمعــًا بــه مبلــغ 718180 
ــزان 1117442 ميليــون  ــه مي ــال، تســهيالت پرداختــى در بخــش دامــدارى 236 فقــره ب ــون ري ميلي
ريــال، تعــداد تســهيالت پرداختــى در بخــش باغــدارى 133 فقــره جمعــًا بــه ميــزان 46928 ميليــون 
ريــال، تعــداد تســهيالت اعطايــى در بخــش مرغــدارى 54 فقــره بــه ميــران 180301 ميليــون ريــال 
ــال در  ــون ري ــزان 8398 ميلي ــه مي ــوردارى 15 فقــره ب و تعــداد تســهيالت پرداختــى در بخــش زنب

ابتــداى ســالجارى تــا 7 مــرداد مــاه عنــوان كــرد. 

آگهى مزايده عمومى
(نوبت دوم)

مركز كشتارگاه صنعتى دام همــدان

آگهى مناقصه عمومى 
(نوبت دوم)

مركز كشتارگاه صنعتى دام همــدان

آگهى مناقصه عمومى 
(نوبت دوم)

مركز كشتارگاه صنعتى دام همــدان

مركــز كشــتارگاه صنعتــى دام همــــدان در نظــر دارد بهــره 
ــل  ــع در داخ ــون واق ــودر خ ــد پ ــالن تولي ــردارى از س ب
ــه  ــده ب ــق مزاي ــال از طري ــك س ــدت ي ــه م ــتارگاه را  ب كش
ــورت  ــه ص ــرايط ب ــد ش ــى واج ــا حقوق ــى ي ــخاص حقيق اش

ــد. ــذار نماي ــاره واگ اج
ــات بيشــتر و  ــد جهــت كســب اطالع ــى توانن ــان م  متقاضي
ــا هفــت روز كارى پــس از انتشــار  دريافــت اســناد مزايــده ت
ــه  ــنبه 1400/06/01)  ب ــت ادارى روز دوش ــان وق ــى (پاي آگه
مركــز كشــتارگاه صنعتــى دام همــدان واقــع در كيلومتــر 15 
ــروى  ــاد - روب ــح آب جــاده همدان-كرمانشــاه - دوراهــى صال
ــماره  ــا ش ــا ب ــه و ي ــى مراجع ــهيد زارع ايســت بازرســى  ش

ــد. ــل نماين ــاس حاص 09186094405 تم

مركز كشــتارگاه صنعتــى دام همــــدان در نظــر دارد تعميرات 
ســردخانه آمونياكــى خــود  واقــع در داخــل كشــتارگاه را  از 
طريــق مناقصــه بــه شــركت هــاى واجــد شــرايط و مرتبــط با 

موضــوع مناقصــه واگــذار نمايــد. 
ــان مــى تواننــد جهــت كســب اطالعــات بيشــتر  متقاضي
ــس  ــت روز كارى پ ــا هف ــه ت ــناد مناقص ــت اس و درياف
از انتشــار آگهــى (پايــان وقــت ادارى روز دوشــنبه 
ــدان  ــى دام هم ــتارگاه صنعت ــز كش ــه مرك 1400/06/01) ب
 - همدان-كرمانشــاه  جــاده   15 كيلومتــر  در  واقــع 
دوراهــى صالــح آبــاد - روبــروى ايســت بازرســى شــهيد 
ــا شــماره 09186094405 تمــاس  ــا ب ــه و ي زارعــى مراجع

ــد. ــل نماين حاص

ــر دارد  ــدان در نظ ــى دام همــ ــتارگاه صنعت ــز كش مرك
تمامــى امــور مربــوط بــه تصفيــه خانــه مركــز كشــتارگاه  
ــه  ــه ب ــق مناقص ــتارگاه را  از طري ــل كش ــع در داخ واق
شــركت هــاى واجــد شــرايط و مرتبــط بــا تصفيــه خانــه  

ــد.  ــذار نماي واگ
متقاضيــان مــى تواننــد جهــت كســب اطالعــات بيشــتر و 
دريافــت اســناد مناقصــه تــا هفــت روز كارى پس از انتشــار 
ــه  ــنبه 1400/06/01) ب ــت ادارى روز دوش ــان وق ــى (پاي آگه
مركــز كشــتارگاه صنعتــى دام همــدان واقــع در كيلومتــر 15 
جــاده همدان-كرمانشــاه - دوراهــى صالــح آبــاد - روبــروى 
ايســت بازرســى  شــهيد زارعــى مراجعــه و يــا بــا شــماره 

09186094405 تمــاس حاصــل نماينــد .
كارت پرسنلى به شماره پرسنلى 78561689 مربوط به اداره 
آموزش و پرورش منطقه جوكار به نام معصومه اسماعيلى

،فرزند يد اهللا ،به شماره ملى 3931715175 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهي حصر وراثت
آقاى حسين احمدى صفدر داراى شماره شناسنامه 2460 به شرح دادخواست به كالسه 208/1400/112 از 
اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسن احمدى صفدر به 
شماره شناسنامه 2077 در تاريخ 1400/04/05در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى منحصر اســت به: 1- محسن احمدى صفدر فرزند حســن متولد 1374 به شماره شناسنامه 
4040274271 فرزند متوفى،2- فاطمه احمدى صفدر فرزند حســن متولد 1384به شــماره شناسنامه 
4040476697 فرزند متوفى،3- احســان احمدى صفدر فرزند حسن متولد 1372 به شماره شناسنامه 
4040195841 فرزند متوفى،4- شهين دلشاد فرزند حسن متولد 1351 به شماره شناسنامه 2169 همسر 
متوفى.اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 215)
قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

بادامى؛ به مناسبت روز صنايع كوچك اعالم كرد

شهرك هاى صنعتى استان 
در حال توسعه هستند

 در حال حاضر صنايع كوچك و متوســط بيش از 96 درصد صنايع كل اســتان و حدود 50 درصد از اشــتغال را در 
برگرفته و حمايت از صنعتگران و كارآفرينان شــاغل در صنايع مذكور به نحوى حمايت از ايجاد اشتغال صنعتى پايدار 
و گســترش عدالت اجتماعى در همه مناطق به ويژه مناطق محروم و كمتر توسعه يافته است. در عصر توسعه نقش آفرينى 
صنايع كوچك قرار داريم، يك چهارم اشــتغال كل جهان و يك ســوم مجموع سرمايه گذارى ها در صنايع كوچك است. 
صنايع كوچك با توجه به سرمايه اوليه پايينى كه نياز دارند، فشارمالى سنگينى به دولت وارد نمى كنند، اما در مقابل ظرفيت 

اشتغالزايى بااليى دارند.
امروز ســهم صنايع كوچك در ارزش افزوده ايجاد شده كشــوررقمى نزديك به 17درصد است و تقريباً 18درصد از كل 
صــادرات را در اختيار خود گرفته انــد، اما اين ارقام باتوجه به نمونه هاى موفق بين المللى واقعاً ناچيز اســت و بايد به 
گونه اى سياســت گذارى كنيم تا با ايجاد نشاط توليد جايگاه قابل قبولى به آنها اختصاص دهيم. در ادامه به مناسبت روز 

صنايع كوچك بخشى از عملكرد شهرك هاى صنعتى استان در اين حوزه آمده است.

 اجراي طرح توسعه 
5 شهرك و ناحيه صنعتي

 مديرعامل شــركت شهرك هاي صنعتي استان 
همدان از اجرايي شــدن طرح توسعه 5 شهرك و 
ناحيه صنعتي در استان همدان از ابتداي سالجاري 

خبرداد.
حميدرضــا بادامي گفت: به دليل اســتقبال باالي 
ســرمايه گذاران و كمبــود زميــن در برخــي از 
شهرســتان هاي استان طرح توســعه شهرك هاي 
صنعتي بهاران و اللجين در شهرستان بهار، شهرك 
صنعتي مالير 2 در شهرستان مالير، ناحيه صنعتي 
فرسفج در شهرســتان تويسركان و شهرك صنعتي 

بوعلي در شهرستان همدان اجرا شد.
وى افزود: شــهرك صنعتي تويســركان و ناحيه 
صنعتي فرســفج با حضور ســرمايه گذاران جديد 
و تأســيس كارخانجات متعــدد دارويي به قطب 
توليد دارو در غرب كشــور تبديل شــده است و 
زيرســاخت هاي الزم در اين خصوص نيز توسط 
شــركت شــهرك هاي صنعتي با توجه به شرايط 

خاص شهرك فراهم است.
بادامي بــا تأكيد بر اينكه در تمامي شــهرك ها و 
نواحي صنعتي استان زيرساخت هاي موردنياز فراهم 
شده اســت گفت: در شهرك صنعتي حاجي آباد با 
افتتاح واحدهاي نمايشــگاهي مبل  ومنبت و توليد 
مبلمان و عرضه آن بدون واسطه شاهد رونق توليد 
در شهرستان مالير و استقبال مناسب خريداران در 
اين شهرك هستيم به طوري كه محصوالت توليدي 
در اين شــهرك در سطح اســتان و كشور از بازار 

مناسبي برخوردار است.
وي درخصوص ناحيه صنعتــي صالح آباد افزود: 
ناحيه صنعتــي صالح آباد در محور اصلي همدان- 
ســنندج قرار دارد كه واگذاري هــا در اين ناحيه 
صنعتي از ابتداي ســالجاري آغاز شــده و قالب 
آنها منجر به ساخت وساز شده است كه پيش بيني 
مي شود تا پايان ســال شاهد بهره برداري برخي از 

اين كارخانجات و واحدهاي توليدي باشيم.
بادامــي درخصوص شــهرك صنعتي رزن گفت: 
شــهرك صنعتي رزن با 100هكتار وسعت و دارا 
بودن تمامي زيرســاخت هاي الزم آماده پذيرش 
سرمايه گذاران است كه اميدواريم با پيگيري هاي 
اســتان و رايزني هاي نماينده اين شهرستان شاهد 
حضور ســرمايه گذاران بيشــتر در اين شــهرك 

باشيم.

رشد 83 درصدى سرمايه گذاري
 در شهرك هاى صنعتي 

 وى افــزود: صنايع مســتقر در شــهرك هاى 
صنعتى همدان در 7 ســال اخير رشد 83 درصدى 
يافت و شــمار واحدهاى توليــدى در اين مناطق 
از 564 واحد به هزار و30 واحد رســيد تا سندى 
بر حمايت و پشــتيبانى بى چون و چراى دولت از 

توليدات وطنى و توليدكنندگان ملى باشد. 
مديرعامل شــركت شــهرك هاي صنعتي اســتان 
همدان گفت: راه اندازى نخســتين شهرك صنفي 
بنكدارى كشــور در اســتان، ايجــاد منطقه ويژه 
اقتصادى جهان آباد با قابليت جذب سرمايه گذاران 
كشــورى، برخــوردارى از شــهرك تخصصــى 
مبل ومنبت، گشودن چترحمايت دولت بر سر 12 
خوشــه صنعتى و روشن بودن چراغ 26 شهرك و 
ناحيه صنعتى همگى نشــان از ميل و رغبت وافر 
اين ديار براى صنعتى شدن دارد و در دولت تدبير 
و اميد اين استعداد و عالقه شناسايى و موردتوجه 

ويژه قرار گرفت.  
 وى افــزود: در دولــت تدبيرواميــد منطقه ويژه 
اقتصادى جهان آباد سروســامان گرفت و با تكميل 
زيرساخت هاى موردنياز 100هكتار از اراضى اين 
منطقــه صنعتى آماده واگذارى به ســرمايه گذاران 
كشور شد و صنايع پتروشــيمى ابن سينا به عنوان 

نخستين واحد چراغ اين منطقه را روشن كرد. 
 بادامى گفت: توســعه 40 هكتارى شهرك صنعتى 
بهاران و ساخت وســاز 70 واحد جديد و توسعه 
شــهرك صنعتى تويســركان از كارهاى ارزشمند 
ديگــري اســت كه با تــالش مجموعه شــركت 
شهرك هاي صنعتي استان همدان انجام شده است.

وى بيــان كرد: در ســالجاري اراضــى موردنياز 
ناحيــه صنعتى صالح آباد آماده ســازي و به تازگى 
30 متقاضى براى احــداث كارخانه در اين ناحيه 
صنعتي با شركت شهرك هاى صنعتى استان قرارداد 
منعقد كرده اند و همچنين در ناحيه صنعتى فامنين 
46 قــرارداد واگذارى زمين براى ساخت وســاز 

واحد توليدى امضا شده است. 
بادامــي به راه اندازى مركــز تخصصى مبل ومنبت 
در ناحيــه صنعتى اُشــترمل واقع در شهرســتان 
تويســركان اشــاره كرد و گفت: تشــكيل خوشه 
صنعتى مبل ومنبت در اين شهرســتان كار بزرگى 
براى پشــتيبانى از اين هنر صنعــت اصيل بود كه 
شــاهد به ثمر نشستن آن در سال هاى اخير هستيم 

و  با حمايت دولت يك واحد چوب 
مواداوليه  تأمين  هدف  با  خشك كنى 
در اين روستا هم ايجاد شده است. 

وي  با اشاره به تكميل زيرساخت ها 
از قبيــل آب، برق، گاز، آســفالت، 
شــبكه فاضالب و تلفن در شهرك 
صنعتي اللجين بيــان كرد: در حوزه 
شهرستان بهار و اللجين 3 شهرك و 
ناحيه صنعتي داريــم كه با توجه به 
تقاضاي بســيار صنعتگران در شهرســتان اللجين 
علي رغم كمبود اعتبــارات الزم در كمترين زمان 
ممكن مراحــل تملك شــهرك صنعتي اللجين2 
بــه وســعت 50 هكتار انجام شــد و بــا تكميل 
زيرساخت هاي موردنياز در اين شهرك در آينده اي 

نزديك واگذاري آن آغاز مى شود.

صنعتي  ناحيه  از  همدان  اســتاندار  بازديد 
قروه درگزين

 مديرعامل شــركت شهرك هاي صنعتي استان 
همــدان در بازديدى كه اســتاندار، لطفي، نماينده 
مردم رزن در مجلس شوراي اسالمي و  ناظري پور، 
فرماندار شهرستان درگزين حضور داشتند، گفت: 
ناحيه صنعتي قروه درگزين در57 هكتار مســاحت 
تملك شــد و زيرســاخت هاي مربــوط با تالش 
مجموعه شــركت شــهرك هاي صنعتي در حال 
اجراست كه با تكميل آنها واگذاري جهت استقرار 

صنايع انجام مى شود.

قرارداد اراضى بلوكه  شــده در شهرك  هاى 
صنعتى همدان فسخ مى شود

 بادامى افزود: اراضى صنعتى كه در ســال هاى 
گذشــته به متقاضيان واگذار شده، اما صاحبان به 

دنبال فعاليت صنعتى نبودند، پس گرفته مى شود.
ــذارى اراضــى  ــه در واگ ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
صنعتــى شــهرك ها براســاس قــرارداد منعقــد 
شــده بــه خريــداران مهلــت خاصــى بــراى 
ــان  ــود، بي ــى داده مى ش ــد صنعت ــدازى واح راه ان
كــرد: اگــر متوجــه شــويم خريــداران قصــد 
سوء اســتفاده از خريــد زميــن در شــهرك هاى 
ــم.  ــخ مى كني ــرارداد را فس ــد، ق ــى را دارن صنعت
مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى استان همدان 
درباره پس گيرى اراضى حبس  شده در شهرك هاى 
صنعتى گفت: از ابتداى فعاليت شهرك هاى صنعتى 
حدود 200 قطعه زمين بلوكه شده بوده كه البته تا 
ســال 1396 همگى تعيين تكليف شدند و اراضى 
بلوكه  شده از ســال 1396 به بعد در حال بررسى 
هســتند كه اگر بدانيم افراد توان اجرا ندارند و يا 
با هدف سوء اســتفاده زمين را نگهدارى كرده اند، 

قرارداد فسخ مى شود.
بادامى از ايجاد 4 شــهرك صنعتى جديد در استان 
همدان خبر داد و بيان كرد: ايجاد 4 شهرك صنعتى 
در اســتان در حال پيگيرى بوده كه فعًال در حال 

مطالعه امكان سنجى و مكان يابى است.

تصفيه خانه  پساب  استحصال  پروژه  افتتاح 
فاضالب شهرك بوعلي 

 وى گفــت: به منظور حفظ محيط زيســت و 
صرفه جويي در مصرف آب شهرك صنعتي بوعلي 
پــروژه اســتحصال پســاب تصفيه خانه فاضالب 
اين شــهرك با اعتباري بالغ بر 6 ميليارد تومان و 
ظرفيت 500 مترمكعب در روز عملياتي شــد كه 
امروز با تالش همكاران در كمترين زمان ممكن به 

بهره برداري رسيد.
بادامــى افزود: 9 شــهرك و ناحيه صنعتي اســتان 
همدان از تصفيه خانه فاضالب برخوردار هســتند 
كه استان همدان در كشور جزء استان هاي برتر در 
حفظ و نگهداري محيط زيست و ايجاد تصفيه خانه 

فاضالب به شمار مي رود.
بادامي بيان كرد: خروجي پساب فاضالب شهرك 
صنعتــي بوعلي با نصب دســتگاه هاى پيشــرفته 
و تكنولــوژي مــدرن و طي فراينــدي خاص كه 
بــا دقت و حساســيت بااليي انجام مي شــود در 
مصرف صنعتي آب موردنيــاز واحدهاي صنعتي 

قابل استفاده است.

شناسايى 30 خوشه صنعتى در همدان
 مديرعامل شــركت شهرك هاى صنعتى استان 
همدان از شناسايى 30 خوشه صنعتى در اين استان 
خبــر داد و گفت: 2خوشــه صنعتى چرم و فرش 

همدان در دست اجراست. 
 بادامى بيان كرد: 6 خوشه صنعتى سفال و سراميك 
اللجين، مبل ومنبت تويســركان، مبل ومنبت مالير، 
قطعات الستيكى رزن، كشــمش مالير و پوشاك 

كردآباد ايجاد و پايان يافته است.
وى درباره شــهرك خياطى ازندريــان نيز گفت: 
پوشــاك ازندريان قابليت خوشــه شدن را دارد و 
تاكنــون فرايند مطالعاتى و زميــن در حال انجام 
اســت، فرايند خوشه 3 تا 5 ســال زمان نياز دارد 
و براساس اولويت بندى اين فرايند انجام مى گيرد.

عقد قرارداد سرمايه گذاري جديد 
در شهرك ها و نواحي صنعتي

 مديرعامل شــركت شهرك هاي صنعتي استان 
همدان از عقد قراردادهاي جديد ســرمايه گذاري 

در 3 ماهه نخست سالجاري خبرداد.
بادامــي گفــت: در 3 ماهه نخســت ســالجاري 
در شــهرك ها  زمين  جديد واگذاري  قراردادهاي 
و نواحــي به متراژ 27هزار مترمربــع با متقاضيان 
ســرمايه گذاري در شــهرك ها و نواحــي صنعتي 
اســتان همدان امضا شد كه انشــاءا... با راه اندازي 
وبهره برداري اين واحدها گام هاي مؤثري نسبت به 

كاهش نرخ بيكاري در استان برداشته شد.

آيين كلنگ زني 3 پروژه مهم 
در منطقه ويژه اقتصادي جهان آباد

 اين پروژه ها شامل ساخت سردر، زيرسازي و 
آسفالت و ديواركشي منطقه ويژه اقتصادي با اعتبار 
بيش از 15ميليارد تومان به زمين زده شــد تا مسير 
توسعه و پيشــرفت استان به ويژه شهرستان فامنين 

هموارتر گردد.
مديرعامل شــركت شــهرك هاي صنعتي همدان 
ابراز اميدواري كرد: تا پايان شــهريورماه امســال 
پروژه هاي ساخت سردرب، آسفالت و ديواركشي 
به بهره برداري رسيده و مورداستفاده توليدكنندگان 

مستقر در منطقه ويژه قرار گيرد.      
ناحيــه  در  ســالجاري  ابتــداي  از  افــزود:  وي 
صنعتي فامنين بيــش از80 قطعه زمين صنعتي به 
متقاضيان واگــذار گرديد و با توجه به اســتقبال 
از ســرمايه گذاري در اين ناحيه صنعتي 40 قطعه 
ديگر نيز پس از تكميل مراحل واگذاري در اختيار 

سرمايه گذاران قرار مي گيرد.
بادامي بيان كرد: شهرستان فامنين از ظرفيت بسيار 
مطلوبي براي ســرمايه گذاري و توســعه صنعتي 
مســير100هكتار  همين  در  اســت كه  برخوردار 
از اراضي منطقه ويژه اقتصــادي جهان آباد با دارا 
بودن تمامي زيرســاخت هاي الزم مهياي حضور 

سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي است.

تعدادى از بازديدهاى مسئوالن از شهرك هاى صنعتى 
استان و برخى فعاليت ها در ماه هاى اخير

■ بازديد على رسوليان معاون وزير صمت و رياست سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران 
به همراه محمدزاده معاون فني سازمان صنايع كوچك، از خوشه صنعتي پوشاك كردآباد

■  بازديد دين پرست از واحدهاي توليدي استان همدان
تقدير از مديرعامل شــركت شهرك هاي صنعتي استان همدان در سالن اجتماعات استانداري با حضور 

دين پرست معاون اقتصادي وزيركشور و قائم مقام وزير صمت
■ وبينار تخصصى «خوشه مبل ومنبت و فرصت هاى كارآفرينانه» برگزار شد

اين برنامه با ســرفصل هاى معرفى خوشه مبل ومنبت در استان همدان، معرفى مركز تخصصى آموزش 
مبل ومنبت، نيازهاى فناورانه خوشه مبل ومنبت، فرصت هاى كسب وكار مبل ومنبت همدان برگزار شد.

■ نامگذاري همزمان 10ميدان و خيابان در شــهرك هاي صنعتي اســتان همدان به نام شهداي گرانقدر8
سال دفاع مقدس
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

حاجيلوييان مسافر روسيه شد
 تركيــب تيــم كشــتى آزاد 
حضور  بــراى  كشــور  جوانان 
روســيه  جهانى  رقابت هاى  در 

مشخص شد.
رقابت هــاى كشــتى جوانــان 
قهرمانى جهان از روزهاى 25 تا 
اوفاروسيه  شهر  در  مردادماه   31

برگزار مى شود
آزاد  كشــتى  ملــى  تيــم  و 

جوانــان كشــورمان امــروز بــراى حضــور در ايــن رقابت هــا راهــى 
مى شــود. روســيه 

بنابر اعالم فدراســيون كشــتى در تركيب تيم ملى كشورمان نام يك 
كشتى گير از همدان به چشم مى خورد.

مهدى حاجيلوييان كشتى گير 92 كيلوگرم همدانى در تركيب تيم ملى 
قرار دارد و پس از ســال ها دوباره يك كشتى گير همدانى در تركيب 

تيم هاى ملى قرار مى گيرد.
اسامى تيم ملى جوانان:

57 كيلوگرم................................................................  على قلى زادگان
61 كيلوگرم........................................................ رحمان عموزادخليلى
65 كيلوگرم.....................................................................  حسن عبادى
70 كيلوگرم.......................................................................  عرفان الهى
74 كيلوگرم.....................................................................  سبحان يارى
79 كيلوگرم.................................................................... محمد نخودى
86 كيلوگرم........................................................... اميرحسين فيروزپور
92 كيلوگرم............................................................. مهدى حاجيلوئيان
97 كيلوگرم................................................................. عليرضا عبدالهى
125كيلوگرم.....................................................................  على اكبرپور
مدير تيم ملى....................................................................  محسن كاوه
مربيان: مصطفى ميرعماديان، فردين معصومى، احسان امينى، مصطفى 

آقاجانى

مسى  به طور رسمى به پارى سن ژرمن پيوست
 PSGمثلث مسى، نيما و راموس در

 «ليونل مســى» با امضاى قراردادى 2ساله به عنوان بازيكن آزاد به 
پارى سن ژرمن ملحق شد.

باشگاه بارسلونا اواخر هفته گذشــته از پايان همكارى 20ساله مسى 
با اين تيم خبر داد و نشســت خبرى خداحافظى مرد آرژانتينى نيز با 
اشك آغاز و پايان گرفت.به دنبال جدايى مسى، باشگاه پارى سن ژرمن 
كه مالكيت آن در اختيار گروه ســرمايه گذارى ورزشى قطر است، به 
طوررسمى پيشــنهاد خود را مطرح كرد و پس از چندروز گمانه زنى 

سرانجام قرارداد مسى با تيم پاريسى امضا شد.
اين قرارداد 2ســاله است و 25ميليون پوند(حدود 35 ميليون دالر) به 
ازاى هرفصــل ارزش دارد؛ ضمن اينكــه در آن بندى براى پرداخت 
25ميليــون پوند در زمان امضاى قــرارداد و همچنين 25ميليون پوند 
ديگر در صورت توافق ســال ســوم گنجانده شده كه ارزش مجموع 

قرارداد را به حدود 105 ميليون دالر مى رساند.
مســى با توافق با «پى اس جى»، به نيمار ســتاره برزيلى سابق بارسا و 
همچنين«كيلين امباپه» ستاره فرانسوى  اين تيم ملحق شده و به همراه 

هم خط حمله وحشتناك تيم پاريسى را تشكيل مى دهند.
همچنين با حضور راموس كاپيتان رئال مادريد در اين تيم مثلث مسى، 

نيما و راموس در اين تيم فرانسوى شكل گرفت.

ايتاليا به دنبال ميزبانى جام جهانى 2030
 قهرمــان 4 دوره جام جهانى قصد دارد پس از 4 دهه دوباره ميزبان 

مهمترين رويداد فوتبالى جهان باشد.
نشريه مساجروى ايتاليا اعالم كرد كه اين كشور درصدد ارائه پيشنهاد 

ميزبانى از جام جهانى 2030 است.
ايتاليايى ها پيش از اين در نظر داشتند روى كسب امتياز ميزبانى يورو 
2028 تمركز كنند، اما ظاهراً از اين كار منصرف شده اند و مى خواهند 

امتياز ميزبانى جام جهانى را به دست بياورند.
اگر ايتاليا موفق به كســب امتياز ميزبانى جام جهانى 2030 شود، دقيقًا 
40 سال پس از آخرين ميزبانى اش از اين رويداد(سال 1990) دوباره 
آن را برگــزار مى كند.آخرين بارى كه اســتاديوم هاى فوتبال ايتاليا به 
ميزان قابل توجهى بازســازى شــدند، براى جام جهانى 1990بود و به 
همين دليل مسئوالن فدراسيون فوتبال ايتاليا اميدوارند كه كسب امتياز 
ميزبانى از جام جهانى بهانه اى شود تا آنها بتوانند مقامات محلى هريك 
از اســتان هاى كشورشان را براى ارتقاى زيرســاخت هاى نه چندان 
به روز فوتبال اين كشــور مجاب كنند.ايتاليا پيش از اين در سال هاى 
1934(دوره دوم) و 1990(دوره چهاردهــم) ميزبان جام جهانى بوده 
اســت و به همراه آلمان، مكزيك، فرانســه و برزيل تنها كشورهايى 

هستند كه 2 بار ميزبان اين رقابت ها بوده اند.

بسكتبال همدان از صعود بازماند
 تيم همدان با قبول شكســت در ديدار نيمه نهايى ليگ دسته دوم 

بسكتبال كشور، از حضور در بازى فينال بازماند.
خانه بســكتبال همدان در مرحله نيمه  نهايى مسابقات ليگ دسته 2 به 

مصاف تيم شاهين شهر رفت و متحمل شكست شد.
تيم خانه بســكتبال همدان كه با درخشــش و عملكرد خوب به اين 
مرحلــه صعود كرده بود در پايان بازى مقابل شاهين شــهر اصفهان با 
نتيجه 81 بر 49 مغلوب شد.اين شكست در شرايطى بود كه همدانى ها 
در مرحله گروهى نيز مقابل شاهين شهر شكست را پذيرا شده بودند.

همچنيــن در ديگر بازى اين مرحله شــهداى بابل با نتيجه 80 - 72 
خانه بسكتبال زنجان را شكست داد.

به اين ترتيب بسكتباليســت هاى همدانى در بازى رده بندى به مصاف 
خانه بســكتبال زنجان مى روند و 2تيم شهدا بابل و شاهين شهر براى 

كسب عنوان قهرمانى در مقابل هم صف آرايى مى كنند.
بازى رده بندى ليگ دســته دوم بسكتبال كشــور در ورزشگاه آزادى 
تهران برگزار  شــد و چهره تيم سوم فصل جارى مسابقات مشخص 
شد. تيم هاى همدان و بهار در اين دوره از مسابقات شركت داشتند كه 

البته تيم بهار موفق به صعود نشد.

شناسايى استعدادهاى ورزشى از مدارس
 بهره گيرى از تخصص مربيان براى كشف استعدادهاى ورزشى 

در مدارس الزم است.
رئيس هيأت تنيس روى ميز اســتان در جلســه مشترك با معاونت 
تربيت بدنى آموزش وپرورش اســتان به لزوم بهره گيرى از تخصص 
مربيان براى كشف استعدادهاى ورزشى در مدارس استان همدان تأكيد 
كرد.  زهره ابوطالبيان گفت: هيأت تنيس روى ميز استان با رويكرد 
جديد در زمينه استعداديابى تخصصى و استفاده از مربيان جوان و 
باتجربه در كنار هم اقدام به به كارگيرى فضاهاى جديد و افزودن 

مدارس براى ورزش پينگ پنگ همدان كرده است.
وى قهرمانان دختر ملى پوش همدان را براى اســتان در اين رشته 
ورزشــى ظرفيتى حايزاهميت مطرح كرد و افزود: اميد اســت با 
پيگيرى مسئوالن آموزش  وپرورش و سازمان ورزش وجوانان استان 
در زمينه معرفى ملى پوشان تنيس روى ميز در بخش پسران نيز به 

موفقيت هاى چشمگيرى دست پيدا كنيم.
ابوطالبيــان همچنين به لزوم ارتقاى ســطح كيفى دانش مربيان و 
داوران در رشته ورزشى پينگ پنگ اشاره كرد و به نقش تأثيرگذار 
برگزارى جشنواره هاى متعدد خارج از فضاى سالن نيز تأكيد كرد. 
در ادامه اين نشســت، معــاون تربيت بدنى و ســالمت اداره كل 

آموزش وپرورش اســتان با اشاره به تنظيم يك تفاهم نامه مشترك 
در پيشــبرد اهداف مشترك بين 2 ســازمان بيان كرد: ارتقاى فضا 
وتجهيزات در اســتان، برگزارى رويداد مشــترك مســابقات با 
محوريت مسابقات خانوادگى پينگ پنگ در فضاى آزاد از اهداف 

اين همكارى ها خواهد بود.
عبدا...جعفرى همچنين به هماهنگى بين مديران كل هر 2سازمان 
براى  دســتيابى آسان مربيان ورزشــى در راستاى استعداديابى و 
ورود به مدارس اشــاره كرد و گفت: اين پيشــنهاد كه از ســوى 
ســازمان ورزش وجوانان استان مطرح شــده است در برنامه هاى 

اجرايى قرار مى گيرد.

سليمان رحيمى »
 پرونده رســمى و دومين دوره مسابقات 
المپيك تابســتانى 2020 توكيــو با قهرمانى 
آمريكا بسته شــد و 3 كشور آمريكا، چين و 
ژاپن بيشترين مدال هاى رنگارنگ را تصاحب 
كردند و كاروان جمهورى اســالمى ايران با 
كسب 7 مدال رنگين نمايش متوسطى در اين 

آوردگاه بزرگ ورزشى داشت.
در ايــن دوره از مســابقات 11هزار و90 نفر 
ورزشــكار از 205 كشور گرد هم آمده بودند 
تا با برپايى بزرگترين رويداد ورزشــى دنيا، 

براى كسب هزار و80 مدال تالش كنند.
رنگ هــا،  از  دور  بــه  جدالــى  در  آنهــا 
ــراى صلــح  قوميت هــا، نژادهــا و مذاهــب ب
ــد  ــاف كردن ــم مص ــا ه ــل ب ــتى مل و دوس
تــا شــايد شــعار المپيــك را تاحــدودى 
ــه  ــتى اســت را ب ــح و دوس ــان صل ــه هم ك
ــس از 17روز  ــك پ ــد. المپي ــش بگذارن نماي
ــا  ــيد، تيم ه ــر رس ــه آخ ــرده ب ــت فش رقاب
بــه كشــورهاى خــود بازگشــتند تــا خــود را 
ــا 3 ــه تنه ــس ك ــك 2024 پاري ــراى المپي ب

ــد. ــاده كنن ــده اســت آم ــى مان ــال باق س
كاروان 65 نفــره المپيــك كشــورمان نيز با 
كارنامه متوســط به وطن بازگشت. كسب 7

مدال شــامل 3 طال، 2 نقــره و 2 برنز يعنى 
تقريبــًا صدم درصد و اكنون با توجه به تغيير 
دولت و ســاختار دستگاه ورزش كشور اميد 
مى رود با شناســايى ضعف هــا، برنامه ريزى 
مدونى براى المپيك آينده داشــته باشند و به 
دنبال حضــور قوى در المپيك 2024 پاريس 

باشند.
اســتان همدان كه در ادوار گذشــته حضور 
پررنگــى در المپيك ها داشــت و از المپيك 
2هزار تا 2016 نمايندگان شايســته اى را در 
رشــته هاى مختلف در فهرست المپيكى هاى 
كاروان ايران داشــت در 4 سال گذشته افت 
محسوســى داشــت و با غروب ســتارگان 
حكيمى،  جامه بزرگ،  همچون  استان  ورزش 
گودرزى نتوانســت جايگزين هاى مناســبى 
داشته باشد و پس از 16ســال كاروان ايران 
بدون ورزشــكاران همدانى در المپيك توكيو 
شــركت كرد كه اين جاى بسى تأسف است 
هرچند ورزشــكارانى همچون شيما صفائى 
در تنيس روى ميز و كيميا زارعى در قايقرانى 

مى توانستند سهميه بگيرند كه ميسر نشد.
حال بايد اداره ورزش وجوانان دورنماى خود 
را براى المپيك 2024 پاريس ترســيم كند و 
با بهره گيــرى از بازوان پرتوان خود كه همانا 
شايسته اى  قهرمانان  است  ورزش  هيأت هاى 
را پرورش داده و براى قرار گرفتن در كاروان 

المپيك ايران تالش كند.
فرصت 3 ساله هرچند كوتاه و زودگذر است، 

اما اگر برنامه ريزى باشد و كارها اصولى پيش 
برود مى توان از ايــن فرصت بهترين بهره را 
برد و بار ديگر توانايى ورزش استان را به رخ 

جهانيان كشيد.
دولت جديد با انتخاب وزيرجديد تا چند روز 
ديگر كار خود را آغــاز مى كند و برنامه هاى 
كوتاه و بلندمدت خود را براى تعالى ورزش 

كشور ترسيم خواهد كرد.
 در استان همدان نيز مديركل ورزش وجوانان 
كه خود از قهرمانان خوش نام ورزش اســت 
با ســود بردن از حمايت ســاير دســتگاه ها 
و مجــاب كردن هيأت ها بــر قهرمان پرورى 
مى تواند كارنامه اى درخشان از خود بر جاى 
گذارد و در 3 ســال آينده جاى هيچ عذر و 

بهانه اى براى كم كارى نخواهد داشت.
ورزش اســتان توانايى هــاى بااليــى دارد و 
اگر خوب مديريت و هدايت شــود مى تواند 
حرف هاى زيادى در كشور و حتى در جهان 

داشته باشد.
انفــرادى  رشــته هاى  در  اســتان  ورزش 
ايــن  و  كنــد  كســب  ســهميه  مى توانــد 
ــتگاه ورزش و  ــه دس ــت ك ــتلزم آن اس مس
ــند  ــته باش ــه داش ــاى ورزشــى برنام هيأت ه
قدم هــاى  اســتعدادها  شناســايى  راه  در  و 

ــد. ــى بردارن محكم
مديــران ناتــوان و كــم كار بايــد جــاى خــود 
باانگيــزه  و  تازه نفــس  نيروهــاى  بــه  را 
بدهنــد و بايــد نيروهــاى بازنشســته از بدنــه 
ــان  ــوند و جوان ــته ش ــار گذاش ــا كن هيأت ه
پرانــرژى زمــام امــور را در دســت بگيرنــد.

دســتگاه ورزش با كمك فدراســيون ها در 
ساختار انتخابات بايد تغييراتى به وجود آورد 
تا نيروهاى كاروان رغبت بيشترى بر حضور 
در رأس هيأت ها داشــته باشند و رؤسايى كه 

در چند ســال اخير هيچ استعدادى را معرفى 
نكرده اند كنار گذاشته شوند. 

اســتان  ورزش  دســتگاه  اميدواريــم 
چشــم انداز روشــنى از آينــده ورزش كشــور 
را ترســيم كنــد و بــه جــاى وعده ووعيــد در 
عمــل كارهــاى بنيــادى انجــام داده و ورزش 
اســتان را از ايــن رخــوت و خمودگــى رهــا 
كــرده و بالندگــى و رشــد را در كالبــد ايــن 

ــد. ــار بدم ورزش بيم
اگر امكانــات مالى به موقع فراهم شــود و 
مديران دلســوز در رأس ورزش قرار بگيرند 
اســتان همدان ايــن توانايــى را دارد كه در 

رخدادهاى داخلى و خارجى حضور پررنگى 
داشــته باشــد و نام همدان در آوردگاه هاى 

جهانى بدرخشد.
المپيك ها كارنامه ورزش هر كشــور است و 
تالش و كار هر فدراسيون در المپيك ارزيابى 

مى شود.
ورزشــكاران اســتان بايد ابتدا بــا حمايت 
مسئوالن براى كسب ســهميه تالش كنند و 
سپس براى كسب عنوان راهى المپيك شوند 
و اميدواريــم كه در المپيــك 2024 پاريس 
نمايندگان شايسته اى در رشته هاى مختلف از 

ورزش استان داشته باشيم.

براى رفتن به فرانسه برنامه داريم؟

چشم انداز استان براى المپيك 2024
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فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

اسپيس ايكس يك استارتاپ توسعه 
اينترنت اشيا را خريد

 Swarm)"يك شــركت كوچك به نــام "ســوارم تكنولوژيز 
Technologies) مى تواند شركت "اسپيس ايكس" را در مسابقه 
توســعه ماهواره هاى كوچك يا همان تاسواره ها و اينترنت اشيا جلو 

بياندازد.
به گــزارش انگجــت، به نظــر مى رســد "اســپيس ايكس" براى 
حضــور در عرصه اينترنت اشــيا مصمم اســت، چراكــه گزارش 
 Swarm" شــده كه "اســپيس ايكس" شــركت كوچكى به نــام
Technologies"  را خريدارى كرده كه استارتاپى است كه بيشتر 
به استفاده از سرويس هاى اينترنت اشيا در شبكه هاى كوچك معروف 

است.

كاهش مرگ ومير ناشى
 از سرطان بدون دارو

 محققان بزريلى در مطالعه اخيرشان بيان كرده اند تقويت عضالت 
و تمرينات هوازى مى تواند مرگ ومير ناشى از سرطان را كاهش دهد.

به گزارش ايســنا، براساس يافته هاى مطالعه جديد محققان دانشگاه 
فدرال سائوپائولو، انجام منظم تمرينات تقويت عضالت فعاليت هاى 

هوازى مى تواند مرگ ومير ناشى از سرطان را كاهش دهد.
انجام تمريناتى مانند اسكوات، دستگاه قايقى، پالنك، تمرين با وزنه 
و ديگر موارد مى تواند احتمال مرگ ناشــى از سرطان را تا 14درصد 
كاهــش دهد. اين درحالى اســت كه انجام ايــن تمرينات به همراه 
فعاليت هاى هوازى بسيار مفيدتر است و مى تواند مرگ ومير ناشى از 

سرطان را تا 28درصد كاهش دهد.

رونمايى از سگ رباتيك "شيائومى"
 شــركت "شيائومى" از نخستين سگ رباتيك خود رونمايى كرد. 
اين ربات چهارپا از كوچكترين ابررايانه هوش مصنوعى جهان نيرو 

مى گيرد.
به گزارش «آى اى»، شــركت چينى "شيائومى"(Xiaomi) از سگ 
رباتيك خود موسوم به "سايبرداگ"(CyberDog) رونمايى كرد 
كه يك ربات چهارپاى منبع باز اســت كه توسعه دهندگان مى توانند 

براى آن برنامه هاى كاربردى خود را ايجاد كنند.
همانطور كه در وب سايت "شــيائومى" اشاره شده است، اين ربات 
با اســتفاده از نسخه "Jetson Xavier NX NVIDIA"  كه به 
عنوان كوچكترين ابررايانه هوش مصنوعى جهان شــناخته مى شود، 

اداره مى شود.

خودروى پرنده اى 
با قيمت يك شاسى بلند لوكس

 هزينــه يك خودروى پرنده برقى جديد تقريبــاً هم اندازه با يك 
خودروى شاســى بلند لوكس است و حتى براى پرواز با آن نيازى به 

گواهينامه خلبانى نيست.
به گزارش ايســنا، يك خودروى پرنده الكتريكى جديد و عجيب با 
بال هايى كه آن را شبيه به يك قايق پرنده كرده است، در ويسكانسين 
آمريكا به پرواز درآمد و شــركت سازنده آن مى گويد هنگامى كه به 
بازار بيايد، قيمتى تقريباً برابر با يك شاسى بلند لوكس خواهد داشت.
بنابراين اگر مى توانيد يك شاسى بلند لوكس بخريد، ممكن است دور 
نباشــد آن روزى كه تصميم بگيريد بدون نيــاز به مجوز خلبانى به 

آسمان پرواز كنيد.

شبيه ترين موجود به "اژدها" در دنياى واقعى
 دايناســور "دهان نيزه اى" كه ميليون ها ســال پيش مى زيســته، 
شــبيه ترين چيزى اســت كه ما به عنوان يك اژدهاى افســانه اى در 

زندگى واقعى مى شناسيم.
ــرى و  ــده كــه بال هــاى 7 مت ــده پرن ــه گــزارش مهــر، يــك خزن ب
دهانــى نيزه ماننــد دارد، نزديك تريــن چيــزى اســت كــه بــه اژدهــا 
ــه  ــتراليا ب ــمان اس ــش در آس ــال پي ــا س مى شناســيم و ميليون ه

ــت. ــده اس ــرواز درمى آم پ
فســيل فك اين جانور كه در ماه ژوئن سال 2011 توسط معدن چيان 
محلى در اســتراليا كشف شد، به دست محققان دانشگاه "كوئينزلند" 
مورد مطالعه قرار گرفته اســت و آنچه آنها كشف كرده اند حكايت 

جالبى دارد. 

اشتران با علل البدل 
شناسانده شد 

 روز گذشــته خبرنگاران همدانى از محل ساخت 
ســريال علل البدل بازديد كردند. سريال نوروز1398 
با عنوان "على البــدل" را قريب به اتفاق ايرانى ها در 

خاطرشان هست.
بسيارى از مردم در سراسر كشور با ديدن اين سريال از 
خود مى پرسيدند كه مكان هاى زيبايى كه لوكيشن فيلم 
محسوب مى شوند، متعلق به كدام نقطه از ايران است.
اين فيلم در 3روســتاى هدف گردشــگرى اشتران، 
وركانه و شــورين ساخته شد و شورين و وركانه در 
همدان و روستاى اشــتران در شهرستان طالى سبز 

ايران يعنى تويسركان واقع شده است.
عمده فيلمبردارى خانه خــان مربوط به خانه اردالن 
از خانه هاى قديمى در اين روســتا است. تصاويرى 
بى نظير از قلعه تاريخى اشــتران هــم هرچند كه با 
كم توجهى مســئوالن تويسركانى رو به نابودى نهاده، 
جلوه هايى از قدمت تاريخى اين روســتا را نمايانگر 
شده است.از آنجا كه اين روستا ظرفيت گردشگرى و 
طبيعى بسيارى را در دل خود نهفته است، ارديبهشت 
ماه1387به عنوان يكى از روستاهاى هدف گردشگرى 
مصوب شد. 4 خانه يا 4 امارت از خان هاى قجرى در 
كنار قلعه تاريخى اشتران زيبايى هاى روستا را دوچندان 
كرده است تا تلفيق تاريخ و طبيعت، جلوه نمايى كند.

در حقيقت همان خانــه اردالن با معمارى صفوى و 
قاجارى است، خانه تاريخى و قديمى كه ساكن اوليه 
آن مرحوم حمزه خان بود.اين خانه در 2 طبقه بيرونى 
و 3 طبقه  اندرونى بنا شده كه با حياط مصفا و درختان 
كهــن و باغ و قنات اختصاصى و اتاق هاى بســيار و 
اصطبل و جاى علوفه و كاهدان و...، دوران پرشــكوه 
و جــالل و بياوبروهــاى حاج محمد حســين خان 
و فرزنــدش حمز ه خان و خدم و حشــم آن زمان را 
زنده مى كند.خاندان اردالن در كردستان شهر ”سنه يا 
سنندج“ را بنا نهاده اند و آثار و بناهاى فراوان از خود به  
يادگار گذاشته اند كه مسجد داراالحسان(مسجدجامعه) 
و مســجد داراالمان(مســجد والى) و قصر و چمن 
خســروآباد و... كه در فهرست آثار ملى ثبت شده اند 

از آن جمله هستند.
مجموعه تلويزيونى "على البدل"به كارگردانى مقدم و 
تهيه كنندگى الهام غفورى در روستاهاى زيباى همدان 
روايت شد و داستانى طنز داشت كه مخاطبان بسيارى 
را به خود جذب كرد و موجب معرفى روســتاهاى 

همدان شد. 

شعار روز جهانى توريسم 2021 اعالم شد
رشد در پساكرونا با رونق گردشگرى

 دنياى اقتصاد: با توجه به اهميت گردشــگرى در رشد فراگير جوامع 
به ويژه مشاغل، سازمان جهانى گردشگرى شعار روز جهانى توريسم 2021 
را با عنوان «گردشگرى براى رشد فراگير» برگزيد. همه گيرى كوويد-19 در 
سراسر جهان تأثيرات اجتماعى و اقتصادى گسترده اى به همراه داشته است 
كه برتمامى  كشورهاى جهان اعم از كشورهاى توسعه يافته و كشورهاى 
در حال توسعه تأثير گذاشته و آسيب رسانده است. در اين ميان بيشترين 
ميزان آسيب به گروه هاى در حاشيه و آسيب پذيرهمچون زنان، جوانان و 
معلوالن وارد شــده است. از اين رو بازيابى گردشگرى به آغاز بهبودى و 
رشد كمك مى كند، اما آنچه در اين امر ضرورى است برخوردارى عادالنه 

همه اقشار و فعاالن گردشگرى از مزايا به طور گسترده است.
 بنابراين ســازمان جهانى گردشگرى روز جهانى گردشگرى 2021 را به  
عنوان روزى براى تمركز بر«رشد فراگير گردشگرى» تعيين كرده است و 
اين فرصتى اســت براى فعاالن گردشگرى كه فراتر از آمارها و اشخاص 
عمــل كنند. از اين رو اين ســازمان از تمامى  اعضــاى خود و همچنين 
غيراعضا، سازمان هاى تبعه سازمان ملل، مشاغل و افراد دعوت مى كند تا 
با توجه به توانايى منحصربه فرد گردشــگرى از اينكه كسى عقب نماند 
اطمينان حاصل كند؛ زيرا جهان دوباره(در پســاكرونا) بازمى شــود و به 
آينده نگاه مى كند. روز جهانى گردشــگرى كه هرساله در 27سپتامبر (5 
مهرماه) برگزار مى شود، روزى است كه در جهت آگاه سازى از ارزش هاى 
اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى گردشگرى و سهم اين بخش در 

دستيابى به اهداف توسعه پايدار اقدام مى كند.
روز جهانى گردشــگرى 2021 يك فرصــت منحصربه فرد براى ارتقاى 
گفت وگو درباره نقش گردشــگرى در بهبود وضعيت اقتصادى و رشــد 
است. از اين رو سازمان جهانى گردشگرى با دعوت از تمامى  كشورهاى 
عضو، اعضاى وابســته، انجمن هاى تبعه سازمان ملل و ديگر سازمان هاى 
بين المللى، مشــاغل و مقاصد و حتى گردشگران مى خواهد تا برنامه ها، 
تجربه ها و موفقيت هاى خود در رشــد فراگير را به اشــتراك بگذارند و 
از اين فرصت براى نشــان دادن نقش گردشــگرى در تجارت عادالنه، 
اقدامات اقليمى، برابرى جنسيتى، حقوق بومى  و فرصت هايى براى جوانان 
اســتفاده كنند. در سال 2020، اين ســازمان شعار روزجهانى گردشگرى 
را«گردشــگرى و توسعه روســتايى» تعيين كرده بود تا در نبود سفرهاى 
بين المللى، گردشگرى داخلى در قالب بوم گردى و روستاگردى زمينه را 
براى بازيابى بازار گردشــگرى فراهم كند و با توجه به رونق گردشگرى 
داخلى در برخى از كشــورها، اين شعار به نتيجه نسبى رسيد. همه گيرى 
كرونا، جهان را با چالش هاى بســيارى همراه كرده است و در سال 2020 
حدود 32 ميليون نفر ديگر دچار فقر شــديد شــده اند. اين امر بيشتر در 
كشــورهاى كم توسعه رخ داده كه زنان بيشــترين آسيب را از اين بحران 
جهانى ديده اند. يكى از مهمترين داليل اين آســيب ها اين است كه زنان 
عمدتاً در بخش هايى كه بيشتر تحت تأثير همه گيرى قرار گرفته اند از جمله 

گردشگرى فعاليت مى كردند.
 از اين رو آسيب پذيرترين اعضاى جوامع كمترتوانستند با تأثيرات اجتماعى 
و اقتصــادى همه گيرى كنار بياينــد. عالوه بر اين، كارگــران كم درآمد، 
ســالمندان، جوامع بومى  و افراد داراى توانايى هاى متفاوت، در بسيارى 
از موارد منابع يا فرصت هاى كمترى براى نجات و رهايى از مشــكالت 
دارند. سازمان ملل در اهداف برنامه هاى توسعه پايدار 2030 خود، دومين 
اصل را بر«حمايت از تمامى  اقشار(كسى را پشت سر نگذاريد)» گذاشته 
اســت. اين برنامه و تعهد كه توســط همه كشورهاى عضو سازمان ملل 
و آژانس هاى مختلف از جمله ســازمان جهانى گردشــگرى تعيين شده 
اســت در حال حاضر بيش از هر زمان ديگرى اهميت دارد. كشــورها و 
سازمان هاى جهان موظفند از بازگشت در مسير رشد و بهبود زندگى افراد 
اطمينان حاصل كنند. گردشــگرى در بازيابى فراگير نقش اساسى را ايفا 
مى كند، زيرا داراى توانايى منحصربه فردى است و بموجب مى شود هيچ 

قشرى از رشد و توسعه عقب نماند.
به  همين دليل روز جهانى گردشگرى 2021 را با شعار«گردشگرى براى 
توســعه فراگير» به رسميت شناخته اند. اين بخش براى رسيدن به توسعه 
پايدار 4 هدف از اهداف 17 گانه خود از جمله اهداف يك(رفع يا كاهش 
فقر)، 5 (برابرى جنسيتى)، 8 (كار مناسب و رشد اقتصادى) و 10(كاهش 
نابرابرى) را به  اين منظور قرار داده اســت. سازمان گردشگرى به  عنوان 
آژانس تخصصى گردشگرى در سازمان ملل، اين بازار را به سمت بهبودى 
و رشد فراگير هدايت مى كند. اين سازمان تضمين مى كند از تمامى  اقشار 
مســتعد از جمله جوامع محلى، اقليت ها و جوانان حمايت كند، زيرا در 
غير اين صورت در خطر عقب ماندگى قرار مى گيرند. از اين رو براى آغاز 
مجدد و رشــد گردشگرى تمركز خود را بر 3 مورد مشاركت، حمايت و 
نگاه به آينده قرار داده اســت. ارتباطات در گردشگرى هيچ گاه به اندازه 
زمان حاضر اهميت نداشته است و اكنون زمان افزايش نقش گردشگرى 
در ساير بخش هاى برنامه توسعه است كه اين امر با همكارى و مشاركت 
همه جانبه تمامى  سازمان هاى بين المللى همچون سازمان ملل، برنامه توسعه 
ســازمان ملل، سازمان بين المللى كار، كنفرانس تجارت و توسعه سازمان 

ملل و ديگر سازمان ها تحقق مى بايد.
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■ حديث:
امام على (ع):

حســن و حســين، دو نــوه [پيامبــر در] ايــن اّمــت انــد. آنهــا نســبت بــه محّمــد، چونــان جــاى دو 
چشــم اند در ســر و مــن چونــان جــاى دو دســتم در پيكــر و فاطمــه چونــان قلــب بــراى جســم 
اســت. َمَثــل مــا همچــون كشــتى نــوح اســت كــه هــر كــس بــدان ســوار شــود، نجــات يافــت و 

هــر كــه از آن بــاز مانـْـد، غــرق شــد.
وسائل الشيعة ج 8 ص 10 ح 394

 ثبت جهانى شــدن يك اثر تاريخى به طورقطع 
به افزايش احساسات ملى گرايانه و هويتى نيز كمك 
زيادى مى كند؛ همچنين ريشــه دار بودن آن تاريخ را 
اثبات مى كند و اين گونه شد كه رؤساى كشورها به 

اين ثبت ها عالقه مند شدند .
در ســال هاى اخيــر رقابت شــديد و رايزنى هاى 
پيچيده اى بــراى ثبــت آثارتاريخى در فهرســت 
ميراث جهانــى يونســكو رقم خورد؛ تــا جايى كه 
بسيارى از كشورها با ظرفيت ميراث جهانى از قافله 
عقــب مى مانند و برخى كشــورها حاضرند هزينه 

سنگينى براى اين ثبت بپردازند.
در اين كارزار پر رقابت، با تاريخى غنى و داشته هاى 
فراوان تا امروز همدان، اما جايى در ميان آثار جهانى 
ندارد. اين در حالى اســت كــه هگمتانه در همدان 
مستعد جهانى شــدن بود، اما چالش هاى متعدد راه 

را برايش سد كرده است .
اجالس راه ابريشــم و حضور نمايندگان يونسكو در 
همدان منجر به گشــايش راه شد و مقرر شد همدان 
با هگمتانه و منظرفرهنگى جهانى شود. وعده ها براين 
اساس بود كه همدان در سال 2021 با هگمتانه جهانى 
شود، اما نتيجه بررسى ها در يونسكو بيانگر آن بود كه 
امسال هم نوبت جهانى شدن به هگمتانه همدان نرسيد.
 منظــر تاريخى همــدان در راه جهانى 

شدن
مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 

استان همدان گفت: پرونده ثبت جهانى«منظر تاريخى 
همدان» تكميل شــده و براى ترجمه و ارســال به 

يونسكو تحويل وزارتخانه شده است.
على مالمير افزود: تركيب سايت باستانى تپه هگمتانه، 
بافــت تاريخى شــهر و بازار قديمــى پرونده اى با 
عنوان«منظر تاريخى همدان » تشــكيل داد كه براى 
نخســتين بار ميراث فرهنگى به دنبال ثبت جهانى آن 

است.
وى گفت: اين عرصه هســته اصلى شــهر است كه 
شامل تپه هگمتانه، بازار و بافت تاريخى شهر است 
كه در قالب«منظر تاريخى همدان» براى ثبت جهانى 

آماده  شد.
مالمير افــزود: در كنار ثبت جهانــى منظر تاريخى 
همدان، ثبت 2كاروانسراى فرسفج و تاج آباد نيز در 

دست پيگيرى است.
  برداشتن موانع از پيش راه هگمتانه

  آبان ماه 1398 بود كه اســتاندار همدان از بررســي 
راهكارهــاي ســريع شــدن مراحــل ثبت جهاني 
تپه هگمتانه در نشســتي با وزيــر ميراث فرهنگي، 

گردشگري و صنايع دستي به رسانه ها خبر داد.
در زمان ياد شــده سيدسعيد شــاهرخي در ديدار با 
وزيرگردشــگري عنوان كرده بود،«باألخره برداشتن 
موانع پيش رو براي جهاني شدن هگمتانه در همدان 

در رديف برنامه هاي مهم قرار گرفت.»
در همان سال با دستور وزير ميراث فرهنگى قرار شد 

در اسرع وقت با رفع مشــكالتي كه در ثبت جهاني 
منظرفرهنگــى همدان تا هگمتانــه وجود دارد، اين 
محدوده تعيين  شده در دســتور كار ثبت جهاني در 

وزارت ميراث فرهنگي قرار گيرد.
از آن روز بــه بعــد تكميــل پرونــده ثبت جهانى 
منظرفرهنگــى هگمتانــه تا همدان در دســتور كار 
ارگان هاى مرتبط در استان با نظارت استاندار همدان 

قرار گرفت.
براســاس تفاهمى كه در اين نشســت مشترك بين 
وزير ميراث فرهنگى و استاندارى همدان رقم خورد، 
مقرر شد پرونده ثبت جهانى منظرفرهنگى هگمتانه تا 

همدان تكميل و به وزارتخانه ارائه شود.
روال بــه اين ترتيــب بود كه پرونــده ثبت جهانى 
هگمتانه پس از ورود به وزارتخانه و بررســى هاى 
الزم از وزارتخانه ميراث فرهنگى در ســالجارى به 
يونسكو ارســال شــود، اما اين مهم محقق نشد و 
هگمتانه روى جهانى شدن را در سال 2021 به خود 

نديد. 
 مزيت ثبت در فهرســت ميراث جهانى 

يونسكو چيست؟
 وقــوع 2 جنگ جهانى ســبب تخريــب و نابودى 
بســيارى از آثارتاريخى در سراسر جهان بخصوص 
در كشــورهاى اروپايى شــد؛ براى مقابله با همين 
مســأله پس از پايان جنگ جهانى دوم، كشور هلند 
به ســازمان ملل پيشــنهاد داد كه براى حفاظت از 

ميراث فرهنگى و باســتانى كشورها قانونى تصويب 
كند و ســازمان ملل نيز 2 پروتكل مختلف در اين 
رابطه تصويب كرد، البته با شــدت گرفتن جنگ در 
ســال هاى اخير ســازمان ملل قانون ديگرى در اين 
راستا تصويب كرد كه براساس آن، هرگونه تخريب 
آثار عضو فهرســت ميراث جهانى يونسكو، جنايت 

جنگى حساب شود.
ايرينا بوكووا، مديركل وقت يونسكو در اين رابطه، 
گفته بود: تخريب عمــدى ميراث يك جرم جنگى 
اســت و اين كار ديگر به يك تاكتيك جنگى براى 
نابودى فرهنگى مناطق تبديل شــده است. به همين 
دليل حفاظــت از ميراث فرهنگى بيش از يك اقدام 
فرهنگى، يك اقــدام امنيتى جدايى ناپذير از زندگى 

انسان است.
مديــركل دفترحفــظ و احيــاى بناهــا، بافــت و 
محوطه هاى تاريخى در پاســخ به پرسشى مبنى بر 
اينكه ثبت جهانى شــدن آثار چه منافعى دارد، گفت: 
جلوگيــرى از تخريــب و حفاظــت از آن، اعطاى 
كمك هاى مالى، حفاظتى و اطالعاتى براى حفاظت 
از اثر ثبت  شده از جمله اين مواهب است. در زمان 
وقوع زمين لرزه بم، ايران توانســت از يونسكو براى 

مرمت اثر كمك بگيرد.
ســيد هادى احمدى بــركات اقتصادى ناشــى از 
ثبت هاى تاريخى را از ديگر نتايج ثبت جهانى دانست 
و  با تأكيد بر اينكــه روندى رو به تكامل در جهان 

و ايران در جريان اســت و مردم حفظ ميراث بشرى 
را مطالبه مى كنند، افزود: مردم در بيشتر موارد پيش 
از مسئوالن از تخريب ميراث فرهنگى جلوگيرى مى 

كنند.
احمــدى در ادامه با بيان اينكــه ثبت ميراث جهانى 
نه تنها براى مردم، بلكه براى سياستمداران نيز اهميت 
بااليى دارد، گفت: سياستمداران نيز عالقه مند هستند 
ثابت كنند كه كشورشان كشورى ريشه دار است و در 

تأسيس تاريخ بشريت سهم داشته است.
وى در مورد تاريخچه آثار ثبتى ايران در يونســكو 
و نخستين موارد ثبت جهانى افزود: ايران در دومين 
اجالس يونســكو يعنــى در ســال 1358موفق به 
ثبت جهانى شد و براى نخســتين بار در سال 1358 
شمسى، ميدان نقش جهان، پرسپوليس و چغازنبيل را 
با همت شهريار عدل در فهرست آثارجهانى يونسكو 

به ثبت رساند.
مديــركل دفتر حفــظ و احيــاى بناهــا، بافت و 
محوطه هــاى تاريخى بــا بيان اينكه پــس از آن تا 
24ســال هيچ اثرى از ايران ثبت جهانى نشد، گفت: 
به دليل وقوع جنگ تحميلى 8 ســاله و تبعات آن و 
نيز نبود دغدغه حفاظت از ميراث در آن ســال ها تا 
مدت هــا اثرى از ايران ثبت جهانى نشــد. اين روند 
در دولت اصالحات تغيير كرد و تخت ســليمان در 
ســال 1382 چهارمين اثر ايران شد كه در فهرست 

ميراث جهانى يونسكو به ثبت رسيد.
ايــران با ثبت 24 اثر ملمــوس فرهنگى، تاريخى و 
طبيعى در فهرســت جهانى سازمان علمى، فرهنگى  
و آموزشى ملل متحد(يونســكو) در رتبه نهم جهان 
قرار دارد. ايتاليا، چين، اســپانيا، آلمان، فرانسه، هند، 
مكزيك، انگليس و روسيه داراى بيشترين ثبت آثار 

ميراث جهانى هستند.

 براســاس پيش بينى ها، امــكان آن وجود دارد 
واكسيناســيون در كشــور تــا زمســتان به طول 
انجامــد، به هميــن دليل برآن شــديم تــا زمان 
برگزارى بيست وهفتمين جشنواره بين المللى تئاتر 
كودك ونوجوان همدان را به اسفندماه موكول كنيم.

امير مشهدى عباسى گفت: رويكردمان در برگزارى 
جشــنواره امسال كيفى اســت. قصد ندارم، بگويم 
ســال هاى گذشــته اين گونه نبوده اســت، اما اين 
دوره در نظر داريم تا براساس استانداردهاى جهانى 
اين جشــنواره را برگزار كنيــم. بخش هاى مختلف 
اين جشــنواره در دوره هاى گذشته ميزان عملكرد 

گروه هاى نمايشى را پوشش نمى داد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل هنرهاى نمايشى، 
جلسه ســتاد برگزارى بيســت وهفتمين جشنواره 
بين المللى تئاتر كودك ونوجوان همدان با حضور امير 
مشهدى عباس، دبير جشــنواره، احمدرضااحسانى، 
مديركل فرهنگ وارشــاد اســتان همدان و ســتاد 

برگزارى جشنواره برگزار شد.
مشــهدى عباس دبير بيســت وهفتمين جشــنواره 
دربــاره  كودك ونوجــوان  تئاتــر  بين المللــى 
تصميم گيرى هايى كه در اين جلسه انجام شد، گفت: 
شاخه هاى  در  كودك ونوجوان  نمايشــى  گروه هاى 
مختلف، اثر توليد مى كنند، اما تمام اين شاخه ها در 
جشنواره ديده نمى شد. به عنوان مثال براى توليدات 
آيينى و سنتى بخش مجزايى درنظرگرفته نشده بود 
يا توليدات كودكان ونوجوانان كم توان و استثنايى در 

اين رويداد به چشم نمى خورد.
وى بــا بيــان اينكه اين جشــنواره بايــد ماحصل 
فعاليت هاى حرفه اى تئاتر كودك ونوجوان در سطح 
كشــور باشد، بيان كرد: در 2- 3 سال گذشته بخش 
كودك ونوجوان با يكديگر داورى و رقابت مى شد، 
اما امســال در نظر داريم تا اين 2 بخش به صورت 

مجزا داورى شوند.
دبيــر بيســت وهفتمين جشــنواره بين المللى تئاتر 
كودك ونوجوان در بخشــى از صحبت هايش گفت: 
در يك سال ونيم گذشته به دليل شيوع و همه گيرى 
ويروس كرونا، تئاتــر كودك ونوجوان توليد جدى 
نداشته اســت، با اينكه براساس پيش بينى ها، امكان 
آن وجود دارد واكسيناسيون در كشور تا زمستان به 
طول انجامد، از ايــن رو تمهيداتى را درنظر گرفتيم 
تا به توليدات شايســته و مطلوبى در اين جشنواره 
دســت يابيم به هميــن دليل برآن شــديم تا زمان 
برگزارى بيســت وهفتمين جشنواره بين المللى تئاتر 
كودك ونوجوان همدان را به اســفندماه موكول كنيم 

كه تاريخ دقيق آن در فراخوانى كه بزودى منتشــر 
خواهد شد، اعالم مى شود.

مشهدى عباس با بيان اينكه پذيرش آثار متقاضى از 
اواخر مهرماه آغاز مى شود، بيان كرد: بخش هايى از 
جمله پژوهش، به اين دوره از جشنواره اضافه شده 

است. 
اين بخش عموماً در ديگر جشــنواره ها وجود دارد، 
اما به دليل نبود زمان كافى معموالً آثار شركت كننده 
سفارشــى هستند، اما در اين دوره از جشنواره تئاتر 
كودك ونوجــوان، زمــان الزم را درنظــر گرفتيم تا 

پذيراى آثار مطلوبى باشيم.
وى  در ادامه افزود: بخش نمايشنامه نويسى جشنواره 

تئاتر كودك ونوجــوان نيز با حضور اســتادراهنما 
برگزار مى شود. آثار پذيرفته شده در مرحله نخست 
با راهنمايى استاد راهنما به مرحله بعد وارد مى شوند.

اين نويســنده و كارگردان تئاتر كودك ونوجوان در 
پايــان صحبت هايش گفت: تالش ما بر اين اســت 
تا بيست وهفتمين جشــنواره تئاتر كودك ونوجوان 
همدان را هرچه بهتر و با استانداردهاى الزم برگزار 
كنيم تا در سال آتى شاهد اجراهاى عمومى مطلوبى 

از اين آثار در سطح كشور باشيم.
تئاتــر  بين المللــى  جشــنواره  بيســت وهفتمين 
كودك ونوجوان همدان به دبيرى امير مشهدى عباس 

اسفندماه سالجارى برگزار مى شود.

زمان جشنواره بيست و هفتم تغيير كرد

برگزارى جشنواره تئاتر كودك و نوجوان 
اسفندماه

مدير ميراث فرهنگى: 

پرونده«منظر تاريخى همدان» براى ثبت جهانى تكميل شد
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