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آگهـى مناقصه عمومى 

شركت سياحتى عليصدر

ــام  ــر دارد انج ــدر در نظ ــياحتى عليص ــركت س ش
ــه  ــبز و ارائ ــاى س ــدارى فض ــات كاشــت و نگه عملي
خدمــات تنظيــف، جمــع آورى و حمــل زبالــه مجتمــع 
تفريحــى عبــاس آبــاد را از طريــق مناقصــه عمومــى 
ــه  ــذا كلي ــد. ل ــذار نماي ــى واگ ــش خصوص ــه بخ ب
شــرايط  داراى  حقيقــى  اشــخاص  و  شــركت ها 
ــد  ــركت نماين ــه ش ــد در مناقص ــل دارن ــه تماي ك
و  بيشــتر  اطالعــات  كســب  جهــت  مى تواننــد 
دريافــت اوراق مناقصــه از مــورخ 1399/11/18 لغايــت 
ــوع  ــور قراردادهــاى شــركت متب ــه ام 1399/11/25 ب
ــماره 40  ــيد، ش ــه رش ــوار خواج ــدان بل ــع در هم واق

ــد. ــه نماين مراجع

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

تاج آباد و فرسفج در يك قدمى يونسكو

بازگشايى قفل جهانى شدن همدان با 2 كاروانسرا

شت
ددا

ضوابط غلط اقتصاد را يا
به بيراهه كشانده است 

 در وضعيت دشــوار اقتصادى روز جامعه 
ما، همه تالش دولتمردان بر اين اســت تا به 
هر طريق ممكن كاالهاى ضرورى مردم چه از 

طريق واردات و چه تأمين مواد اوليه...

6

افزايش شهرهاى نارنجى زنگ خطر آغاز پيك چهارم كرونا 

 رعايت پروتكل ها 
بهترين راه پيشگيرى است

عمليات اجرايى نيروگاه 500 مگاواتى 
سيكل تركيبى مالير آغاز شد

تعيين ظرفيت جذب وكال در 
اختيار كانون وكالت نيست

نه انحصارطلبيم 
و نه نجومى بگير!

■ تشكيل اداره نظارت بر وكال 
توسط قوه قضاييه خالف قانون است
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باز در باد تبليغات مانديم!
 1- در همدان رسم است، برخى مديران بيش از آنچه كار مى شود، 
تبليغ انجام دهند و كارى را كه نهايى نشده، تمام شده اعالم كنند و به 

يكديگر هم تبريك بگويند.
در اين فضا تفاوت بين آنچه هســتيم با آنچه تبليغ مى شــود و آنچه 

واقعيت دارد با آنچه در ذهن برخى مديران است، بسيار زياد است.
2- سال ها در همدان با مطالبه يكى از نمايندگان براى كالنشهر شدن 
همدان و برخوردارى از امتيازات آن، همدان از ســوى مديران مورد 

مطالبه، كالنشهر اعالم شده است.
هرچند اين كالنشــهرى تنهــا در بين همين مديــران و در بيان آنها 
رســميت داشــته و در زمان توزيع اعتبارات كالنشهرها يا احتساب 

امتيازات كالنشهرى، هيچ دستاوردى براى همدان نداشته است.
3- همدان سال ها به عنوان استانى تاريخى و يكى از 5 استان تاريخى 
ايران تبليغ شــده اســت اما تنها اين عنوان كاربرد درون استانى داشته 
اســت. اين وضعيت به گونه اى بوده كه از اين عنوان براى ثبت اثرى 
تاريخى در جهان استفاده نشده و جهانيان كمتر از تاريخ همدان آگاه 

هستند.
4-سال هاست همدان را به عنوان استانى با مزيت هاى گردشگرى بسيار 
معرفى مى كنند و از مزيت ها و داشته هاى بسيار آن در اين حوزه تبليغ 
بيان مى شــود. اما اين استان به رغم تمام گفته ها هرگز به عنوان مقصد 
گردشــگرى تعريف نشده و اين موضوع آسيبى جدى به گردشگرى 

استان زده است.
5- در مواردى در همدان كارى در ســطحى بين المللى آغاز شده اما 
بــا اعتراضات و انتقادات راه به جايــى نبرده و ثابت كرده در مواقعى 
هم كه قصــد تبليغ در اولويت نبوده و ابتــدا كارى واقعى قرار بوده 
انجام شــود، مخالفت ها مانع شده است. به ثمر نرســيدن راه اندازى 
دفتر وزارت خارجه، دفتر يونســكو، دفتر سازمان جهانى گردشگرى، 
دبيرخانه جشنواره  فيلم فجر و دبيرخانه جشنواره پويانمايى و مواردى 
از اين دســت، نشانگر جايگاه قدرتمند مخالفان در وتو اقداماتى است 

كه هر كدام در توسعه استان مى توانست نقشى مهم ايفا كند.
6- چندسالى است همدان به عنوان شهر دوستدار كودك تبليغ مى شود 
و اقداماتى نيز براى مناسب سازى شــهر در راستاى همخوانى با اين 

عنوان انجام مى شود.
حاال خبرى منتشر شده كه شــهردارى اصفهان با عضويت در شبكه 
جهانى ابتكار شهر دوســتدار كودك يونيسف به عنوان نخستين شهر 
نامزد دوستدار كودك در ايران معرفى شد و نشان كانديداتورى شهر 
دوســتدار كودك از سوى رئيس دفتر يونيســف در ايران به شهردار 

اصفهان اعطا شد.
 پس از دريافت رســمى لوگوى كانديداتورى ابتكار شــهر دوستدار 
كودك يونيســف، شهردارى اصفهان متعهد مى شود طى 2 سال آينده 
برنامه اقدام مرتبط را كه براســاس تفاهم نامه امضا شــده بين وزارت 
كشور، دفتر كشورى يونيســف در ايران و شهردارى اصفهان را اجرا 

كند.
7- همدان در خردادماه 1399 همراه 12 شــهر اصفهان، بندرعباس، 
تبريز، تهران، رشــت، ســمنان، شــيراز، كرمان، گرگان، مشهد و يزد 
به عنوان شهرهاى پايلوت ابتكار شهر دوستدار كودك در ايران انتخاب 

شدند.
اما اكنون اصفهان از 11 شــهر ديگر گامى جلوتر است و همدان براى 
كسب عنوان شهر دوستدار كودك بايد در پى اين شهر طى مسير كند 
تا اقدامى واقعى و نه تبليغى براى شــهر انجام شود و از دستاوردها و 
نتايج طرح ابتكار شهر دوستدار كودك كه با حمايت دولت هاى ملى 
و محلى، سازمان هاى مردم نهاد، بخش خصوصى، رسانه ها، دانشگاه ها 
و با همكارى يونيســف، بيش از 30 ميليون كودك را در 3 هزار شهر 
و جامعه محلى در بيش از 58 كشــور تحت پوشش قرار داده است، 

بهره مند شود.

7 واحد توليدى و خدماتى در همدان 
افتتاح و كلنگ زنى شد

 هفت واحد توليــدى و خدماتى با ســرمايه گذارى 118 ميليارد 
تومان همزمان با پنجمين روز از دهه مبارك فجر در شهرستان همدان 

بهره بردارى و كلنگ زنى شد.
فرمانــدار همدان در آئين افتتاح و كلنگ زنــى اين طرح هاى توليدى 
و خدماتى، گفت: براى اجــراى اين طرح ها در مجموع 118 ميليارد 
تومان ســرمايه گذارى شده كه بخشى از اين منابع مالى توسط بخش 
خصوصى و بخشــى نيز از طريق تسهيالت بانكى ارزان قيمت تأمين 

شده است.
بــه گزارش روابط عمومى فرماندارى همــدان، محمدعلى محمدى، 
افزود: از اين تعداد، 4 طرح توليدى با حمايت صندوق كارآفرينى اميد 

به مرحله توليد و اشتغال رسيده است.
وى خاطرنشــان كرد: واحد دانش بنيان توليد ساكشــن هاى روغنى و 
تجهيزات پزشكى در روستاى گرچاقه، يك واحد گلخانه در روستاى 
دهريــز، يــك واحد دامدارى در روســتاى ده پياز و واحد ســاخت 
مصونوعات چوبى در روستاى آبشينه از جمله اين طرح ها هستند كه 

با بهره بردارى 69 نفر در آنها مشغول به كار شده اند. 
فرماندار شهرســتان همدان گفت: عالوه بر اين، گلخانه 7 هكتارى در 
روســتاى يكن آباد كلنگ زنى و عمليات ساخت نخستين پايگاه امداد 

جاده اى خيرساز در شهرستان همدان نيز آغاز شد. 
محمدى با اشاره به آماده شدن 111 پروژه عمرانى، توليدى و اقتصادى 
اين شهرســتان براى افتتاح در دهه فجر امســال، افزود: 206 ميليارد 
تومان اعتبار از محل اعتبارات استانى و ملى براى اجرا و بهره بردارى 

از اين طرح ها هزينه شده است.

رشد 115 درصدي مشتركين صنعتي گاز در همدان
 مديرعامل شركت گاز استان همدان ضمن تشريح دستاورد هاي شركت گاز استان همدان در دولت هاي يازدهم و دوازدهم در سطح 

استان از رشد 115 درصدى مشتركين صنعتي گاز استان از سال 92 تاكنون خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شــركت گاز استان همدان، عبدا... فياض با بيان اينكه گازرساني به تمامي شهر ها و روستاهاي واجد 
شــرايط استان در ســال 1397 به اتمام رسيده است، افزود: شركت گاز استان همدان با شــعار «گاز محور توسعه» گازرساني 
به صنايع را در اولويت قرار داد و مفتخر اســت كه تعداد مشــتركين صنعتي گاز اســتان همدان در دولت تدبير و اميد 115 

درصد رشد داشته است. 
وي در بخــش ديگــري از بيانــات خــود بيــان كــرد: تعــداد مشــتركين صنعتــي گاز در ســطح اســتان همــدان اعــم از نيــروگاه 
و كارخانه هــاي ســيمان و مشــتركين ُخــرد و عمــده تــا پايــان آذرمــاه ســالجاري بــه بيــش از 3 هــزار و 200 مشــترك رســيده 

اســت.

رفع مشكالت كار تشكيالتى الزم دارد
 نماينده ولى فقيه در استان همدان از لزوم كار تشكيالتى براى رفع مشكالت در استان خبر داد.

به گزارش مهر، حجت االسالم  والمسلمين حبيب ا.. شعبانى در مراسم تجليل از جمعى از بانوان بسيجى استان، اظهار كرد: اسالم معتقد 
است جامعه بايد بسترى براى حضور انسان ها بر پايه روابط انسانى و نه روابط جنسيتى باشد.

وى با بيان زندگى مبتنى بر عقالنيت روابط اجتماعى همراه با حيا را به دنبال دارد، ادامه داد: در پيروزى انقالب اسالمى اگر نقش زنان 
از مردان بيشتر نباشد، كمتر هم نبوده است.

نماينده ولى فقيه در استان همدان با اشاره به اينكه حضور بانوان در فعاليت هاى اجتماعى استمرار حركت انقالب به سوى پيشرفت را 
به دنبال دارد، افزود: انقالب اسالمى توانست با شكستن ابهت استكبار، تمام معادالت دشمنان را بر هم بزند.

وى حضور طالبى از اروپا و آمريكا در قم را تأكيدى بر نفوذ و اثرگذارى انقالب در سراسر دنيا دانست و ادامه داد: براى رفع مشكالت 
نيازمند يك كار تشكيالتى قوى و ايجاد يك جبهه منسجم هستيم.

تعيين ظرفيت جذب وكال در اختيار كانون وكالت نيست

نه انحصارطلبيم و نه نجومى بگير!
■ تشكيل اداره نظارت بر وكال توسط قوه قضاييه خالف قانون است

دانشنامه همدان ميزبان روايت روزهاى 
انقالب از نگاه عكاسان

 كتاب «انقالب از نگاه عكاســان همدان» توسط حوزه هنرى استان 
همدان، آماده انتشــار است و در هفته هنر انقالب در فروردين ماه سال 

1400 رونمايى مى شود.
رئيــس حوزه هنرى اســتان همدان همزمان با روزهــاى دهه فجر از 
انتشــار يكى ديگر از مجموعه كتاب هاى دانشــنامه همدان خبر داد و 
گفت: تهيه فهرســت اوليه از عكاسان فعال همدانى در دوران انقالب 
اســالمى و جمع آورى آثار ايشان از حدود يك سال پيش توسط فرزاد 
سپهر، پژوهشگر همكار با دانشنامه انجام شد و در ادامه سميرا سبزى 
با داشتن تجربه نويسندگى كتاب «تاريخ عكاسى در همدان» گفت و گو 
با عكاسان شناسايى شده را بر عهده گرفت تا انتشار كتاب «انقالب از 

نگاه عكاسان همدان» به نتيجه برسد.
ســيدمحمدباقر حسينى ســير توضيح داد: رخدادهاى انقالب اسالمى 
در ســال هاى 1357 تا 1359 در عكس هايى ماندگار از نگاه عكاسان 
همدانى به تصوير كشيده شــده است. اهميت جمع آورى عكس ها با 
تأييد شوراى علمى و اجرايى دانشنامه كتاب «انقالب از نگاه عكاسان 
همدان» را در دستور كار قرار داد كه مراحل پايانى انتشار را مى گذراند.

مدير دانشــنامه همــدان گفت: شناســايى نــام عكاســان به همراه 
عكس نوشــت هاى هر كدام از عكس ها از جمله موارد هدف گذارى 
شده بود تا در كنار تأكيد بر اهميت عكاسى خبرى و ثبت رويدادهاى 
تاريخى، كتاب صرفا آلبوم عكس نباشــد و بتواند بخش هاى مهمى از 

تاريخ معاصر ايران را به ويژه در همدان بازگو كند.
حسينى سير با اشــاره به مخاطبان كتاب، بيان كرد: عالقه مندان به هنر 
عكاسى و تاريخ عكاسى انقالب در همدان با مطالعه روايت عكاسان 
نام آشــنا از جمله زنده ياد محمدمهدى اســتعدادى، مجيد عبدنكويى، 
جواد قلــى زاده، رحيم ندافى و حميدرضا رهبر براى نخســتين بار با 
عكس نوشــت هاى عكاســانى از جمله شمســعلى حسنى پرست كه 
به شــكل خودجوش بخش هايى از وقايع انقالب اســالمى را تصوير 

كرده اند، آشنا مى شوند.
به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى همدان، مدير دانشــنامه همدان 
دربــاره روند پژوهش كتاب گفت: گفت وگو با عكاســان همدانى در 
سال هاى انقالب اسالمى و مراجعه به آرشيو روزنامه ها، سازمان اسناد 
منطقه غرب كشور و كتابخانه ملى ايران توسط نويسندگان كتاب مورد 

توجه قرار گرفته است.
رئيس حوزه هنرى اســتان همدان با دعوت از مردم براى مشــاركت 
در اطالع رســانى و همراهى با مجموعه دانشنامه اعالم كرد: عكاسان 
همدانى و شــهروندانى كه عكس هايى از روزهاى انقالب در همدان 
در آلبوم شــخصى خود دارند، مى توانند با حوزه هنرى به شماره تلفن 
32517290 تماس بگيرند تا نويســندگان كتــاب ضمن گفت وگو با 
ايشان،  مجموعه آرشــيو عكس هاى انقالب اسالمى در استان را براى 

انتشار نهايى كتاب كامل كنند.

1- ميزان وام هــاى بانكى ديگر با قيمت هــا همخوانى ندارد. گويا 
به روز رســانى ميزان وام ها در دستور كار دستگاه هاى مسئول است. 
گفتنى اســت با تســهيالت خريد مســكن اكنون در برخى شهرها 

مى توان يك اتاق اجاره كرد!
2- افزايش 2 برابرى يارانه منتفى شده است. گويا با رد كليات بودجه 
در صحــن مجلس، مصوبه دوبرابر شــدن يارانه نيز به حالت تعليق 
درآمده است. گفتنى اســت قرار بود يارانه ها در سال آينده دوبرابر 

شود و بسيارى از مردم نسبت به اين تصميم اميدوار بودند.
3- مرغداران باز هم مقابل وزارت كشــاورزى تجمع كرده اند. گويا 
اين تجمع براى مذاكره درباره تأمين خوراك دام و طيور بوده است؛ 
زيرا مرغداران براى بازار شــب عيد هنوز نتوانســته اند برنامه ريزى 
كنند و چنانچه بخواهند نيازشــان را از بازار آزاد تهيه كنند بهاى هر 
تخم مرغ در شب عيد ممكن است تا 4500 تومان برسد. گفتنى است 
واردات خــوراك دام و طيور از بزرگ ترين اقالم وارداتى اســت و 

بازارى با بزرگى 130 هزار ميليارد تومان گردش مالى دارد. 
4- بحث درباره طرح مجلس درباره مهريه داغ شده و مفاد اين طرح 
در بين فعاالن حقوقى و اجتماعى، چالش برانگيز شده و اعتراضاتى 
را برانگيخته اســت. گويا به تازگى كميسيون حقوق قضايى مجلس 
به دنبال تصويب طرحى اســت كه با توجه به افزايش قيمت سكه، 
مهريه بيش از 5 ســكه زندان نداشته باشــد. گفتنى است براساس 
اين طرح، چنانچه شــوهر داراى اموال باشد، اموال او براى پرداخت 
مهريه، توقيف شــده و در اختيار زن قرار مى گيرد ولى درصورتى كه 
شوهر اموال قابل توقيفى نداشــته باشد، تنها تا حد 5  سكه، مهريه 

داراى ضمانت اجراى حبس است.
5- اصفهان نخستين شهر دوستدار كودك در ايران شده است. گويا 
شهردارى اصفهان توانســته اين عنوان را از يونيسف دريافت كند. 
گفتنى است چند سالى است همدان به عنوان شهر دوستدار كودك 

تبليغ مى شود.
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 تضعيف جايگاه مدنى وكالت و از بين بردن 
اســتقالل آن كه اين روزها با عناوينى ازجمله 
تشكيل اداره نظارت در قوه قضاييه كه خالف 
قانون است تا ايجاد نهاد هاى موازى با عملكرد 
كانون هاى دادگســترى از موضوعات بســيار 
مهمى به شــمار مى رود كه سعى دارد مستقل 
بودن وكال را از بين ببرد. اين درحالى است كه 
اگر اســتقالل وكيل در هر كشورى دستخوش 
تغيير واقع شــود به هيچ عنــوان اجازه وكالت 
در دعاوى بين المللى را نخواهد داشــت و اين 
مصداق بارز خلع سالح كردن قدرت قانونى و 

قضايى كشور در مجامع بين المللى است.
در هميــن راســتا رئيس اتحاديه سراســرى 
كانون هاى وكالى دادگســترى ايران (اسكودا) 
در جريان سفر خود به همدان و ديدارى كه با 
رئيس دادگسترى استان و فعاالن جامعه وكالت 
در استان داشت به نقش مؤثر مستقل بودن اين 
جامعــه فرهيخته تأكيد ويژه كرد و ماهيت كار 

وكالت را عدالت و قانون معرفى كرد.
جعفر كوشا همچنين در جمع اصحاب رسانه 
همدان، از غيرقانونى بودن تشكيل اداره نظارت 
در قوه قضاييه سخن گفت و افزود: در كانون 
وكالى دادگسترى براساس قانون خودنظارتى 
را تشديد كرده و به صراحت معتقديم نظارت 
توســط قوه قضاييه استقالل وكال را زير سؤال 

مى برد زيرا برخالف قانون است.
وى با بيان اينكه نهاد وكال مظلوم واقع شــده 
اســت زيرا 2 نگاه منفى مبنى بر انحصارطلب 
بودن وكال و دريافت حق وكالت هاى نجومى 
درباره آنها مطرح است، بيان كرد: اين مجموعه 
نه انحصارطلب و نه نجومى بگير اســت؛ زيرا 
هم اينــك از 60 هزار وكيل فعــال در كانون 
دادگســترى بخش زيادى حتى توان پرداخت 

هزينه تمديد پروانه وكالت را ندارند.

كوشا با بيان اينكه كار وكيل 
ارائه خدمات حقوقى است، 
اينكه  جهت  به  كرد:  مطرح 
امسال، ســال جهش توليد 
اســت، به تبعيت از اين نام 
يك كميســيون ويژه به نام 
كميســيون جهش توليد در 
مجلس تشــكيل شده است 
كه كسب وكارها را مشخص 

كند.
چالشــى  داد:  ادامــه  وى 

كه وجود داشــت اين بود كــه آيا كانون وكال 
مى تواند تحت عنوان كسب وكار باشد يا خير؟ 
كه براى پاسخ به اين پرسش 2 رويكرد وجود 
دارد. برخى معتقدند انعقــاد قرارداد يك نوع 
كار اســت بنابراين در دسته كسب وكارها قرار 
مى گيرد اما در اصل 35، فصل 3 قانون اساسى 
جمهورى اســالمى دربــاره خدمات حقوقى 
صحبت شده درصورتى كه فصل چهارم مربوط 

به مسائل اقتصادى است.
وى افزود: ماهيت كار وكال حقوقى است و با 
عدالت، حق، انصاف و دادرسى عادالنه سروكار 
دارد؛ بنابراين كسب وكار نيست. اگر قرار باشد 
فقط يك شغل صنفى باشد ديگر چرا بايد وكال 
ســوگند ياد كنند؟ درست است كه حق الوكاله 

مى گيرند اما معاضدت هم مى كنند.
رئيس اســكودا دربــاره حق الزحمه وكال بيان 
كــرد: براى انجام فعاليت هــاى حقوقى تعرفه 
و آئين نامــه داريم، هيچ وكيلى خارج از تعرفه 
نمى توانــد هزينه اى دريافت كنــد و در امور 
غيرتعرفه اى مانند پرونده هاى كيفرى حق الوكاله 

به صورت توافقى است.
كوشا با اشــاره بر ينكه درحال حاضر 60 هزار 
وكيل در كشــور فعاليت حقوقى دارند، گفت: 

امنيت شغلى در اين رشته 
ضعيف اســت و نيــاز به 
حمايــت دارد و اميدواريم 
اين نهاد بتواند طورى سرپا 
بماند كــه بتواند از حقوق 
كند،  دفــاع  مردم  عمومى 
به همين دليــل با ايجاد هر 
نهادى كه با كانون فعاليتى 
موازى داشته باشد، مخالف 
هســتيم و معتقديــم اگر 
بيشترى  وكيل  مى خواهند 
تربيت كنند بايــد امكانات كانون ها را افزايش 

دهند نه اينكه نهادى موازى به وجود آورند. 
وى با بيان اينكه شرايط به گونه اى نيست كه ما 
كمبود وكيل داشته باشيم، بلكه تعداد وكاليى 
كه داريم در برابر پرونده هاى قضايى زياد است، 
تأكيد كرد: متأســفانه تاكنون در قانون، وكالت 
الزامى نشــده است از همين رو مردم مى توانند 
هم خودشــان طرح پرونــده كنند و هم وكيل 
داشته باشــند، درحالى كه طرح الزامى وكال در 

اشتغالزايى جوانان تأثير بسزايى دارد.
وى در ادامه به رعايــت تعرفه ها تأكيد كرد و 
گفت: وقت آن رســيده تا فرهنگ وكالت در 
جامعه ترويج داده شــود، ضمــن اينكه تغيير 
ديدگاه نســبت به وكال ضرورى است زيرا در 
هر قشــرى افراد خوب و بد فعال هستند پس 

نبايد يك تخلف را به همه تعميم داد.
نايب رئيس اتحاديه سراسرى كانون هاى وكالى 
دادگسترى ايران نيز با بيان اينكه تعيين ظرفيت 
پذيرش در آزمون وكالت در اختيار كانون وكال 
نيســت، گفت: براى تعيين ظرفيت كارآموزى 
وكالت، كميسيونى تشكيل مى شود كه بيشترين 
افراد حاضر از قوه قضاييه هســتند و اين يك 
اشتباه است كه همه فكر مى كنند ظرفيت آزمون 

وكالت توسط كانون وكال مشخص مى شود.
ابراهيــم كيانــى تصريح كرد: تعــداد ورودى 
پرونده ها را نبايد با رسيدگى آنها يكى دانست 
زيرا از 7 ميليون پرونده اى كه ســاليانه تشكيل 
مى شــود 30 تا 40 درصد پرونده هاى قضايى 

مربوط به تصادف و نداشتن گواهينامه است. 
وى بــا بيان اينكه به بســيارى از وكال پرونده 
نمى رسد، توضيح داد: براى 177 هزار پرونده 
در ماه قرارداد الكترونيكى ثبت شــده اســت، 
درصورتى كه ما صد هــزار وكيل داريم و اين 
درحالى اســت كه مواردى هم وجود دارد كه 
وكيل توانايى پرداخت اجاره دفتر خود را ندارد.

نايب رئيس اســكودا خاطرنشــان كرد: طبق 
مصوبه مجمع عمومى اسكودا ساختار اتحاديه 
و نحوه كاركرد آن بايد به روزرســانى شود كه 

درحال انجام اين كار هستيم.
رئيس كانون وكالى دادگسترى استان همدان 
نيز با اشــاره به اينكه نظارت بــر كار وكال بر 
عهده كانون وكال است، گفت: ممكن است در 
قوه قضاييه بگويند، مى توانيم بر فعاليت وكال 
نظارت كنيم اما فقــط در برخى موارد به اين 
نهادها اجازه نظارت داده شده و تشكيل شوراى 
نظارت بر كانــون وكال در قوه قضاييه به اين 
معناســت كه اصل قانون و استثناى آن درحال 

تغيير است.
ســعيد آئينه وند همچنين عنوان كرد: از همان 
سال هاى اوليه تشكيل كانون وكال، عضو مجامع 
بين المللى هســتيم و وكالى وابسته به دولت 
به لحاظ بين المللى و اخذ وكالت و حضور در 
مجامع بين المللى پذيرفته شده نيستند، بر همين 
اساس اگر روزى حقوقى از ملت تضييع شود، 
بايد وكاليى از اين حق دفاع كنند كه داراى نرم 
بين المللى باشند و اين نرم نيازمند مستقل بودن 

وكال است.

 افزايش يكباره تعداد شــهرهاى نارنجى 
رنگ كرونايــى به اين واقعيــت تأكيد دارد 
كه زودتر از انتظار و برآوردهاى مســئوالن 
بهداشــت و درمان وارد پيك چهارم شيوع 

كرونا خواهيم شد.
بررسى آخرين وضعيت همه گيرى كرونا در 
سراسر كشور نشان مى دهد به داليل مختلف 
يك باره تعداد شــهرهاى نارنجى رنگ يعنى 
مناطق پرخطر كرونايى رشــد قابل توجهى 
داشته و تقريباً در سراسر نقشه كشورمان ديده 

مى شود.
اين درحالى است كه پنجشنبه گذشته تنها 2
اســتان مازندران و گيالن به عنوان كانون هاى 
پرخطــر همه گيرى كرونا شناســايى شــده 
بودند و قوانين و محدوديت هاى سختگيرانه 
كرونايى در اين مناطق اجرايى شــده بود و 
به ظاهــر بى توجهــى هموطنان بــه رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى به ويژه در زمانى كه 
آمار تردد ميان شــهرهاى كشــورمان يكباره 
جهشــى قابل توجهى داشت موجب شده تا 
امروز رنگ نارنجــى يا همان مناطق پرخطر 
كرونايى در شــهرهاى بيشــترى از نقشــه 

كشورمان خودنمايى كند.
 رشد صد درصدى تعداد شهرهاى 

نارنجى
بررســى نقشــه تهيه شده از ســوى وزارت 
بهداشت نشــان مى دهد كه با توجه به رشد 
تعداد مراجعه بيماران سرپايى به مراكز درمانى 
و همچنين رونــد صعودى تعداد مبتاليان به 

بيمارى كوويد-19 رنگ بندى كرونايى نقشه 
ايران تغييــرات معنادارى را بــه خود ديده 
نارنجى  شــهرهاى  تعداد  به طورى كه  است، 
رنگ يا همان مناطق پرخطر ناگهان با رشــد 
صد درصدى از 18 شــهر به 36 شهرســتان 

رسيده است.
اين درحالى است كه به همين تناسب تعداد 
شــهرها با خطر متوســط يا همان زردرنگ 
نيز رشــد قابل توجهى داشته و به رقم 178
شهرســتان رســيده اســت تا به اين ترتيب 
شهرســتان هاى كم خطر يا آبى رنگ از عدد 
300 در هفته گذشــته به رقمى معادل 234

شهرستان برسد.
بــه گفته متخصصان بهداشــت و درمان اين 
تغيير معنادار رنگ بندى كرونايى در نقشــه 
ايران نشــان مى دهد كه احتمــاال بايد خيلى 
زودتــر از برآوردهاى گذشــته منتظر آغاز 
موج چهارم همه گيرى باشــيم و درصورت 
پروتكل هاى  رعايت  به  هموطنان  بى توجهى 
بهداشــتى اين موج سخت تر و البته با موارد 
فوتى بسيار بيشتر روزهاى پايانى سال 1399

را تلخ خواهد كرد.
به گزارش تســنيم، برهمين اســاس اكنون 
عالوه بر اســتان هاى مازنــدران و گيالن كه 
از هفته گذشــته در محــدوده نارنجى رنگ 
كرونايى قرار داشتند بخش هايى از استان هاى 
تهران، آذربايجان شــرقى، خراسان شمالى، 
اصفهان، همــدان، قزوين، كرمانشــاه، يزد، 
كرمان، هرمزگان و جزاير كيش و قشم نيز به 

اين فهرست اضافه شده اند.
پروتكل هــاى  بــه  بى توجهــى   

بهداشتى
متخصصــان تأكيــد مى كننــد ورود اغلب 
اســتان ها به محدوده آبى و زرد كرونايى با 
توجه به محدوديت هاى سختگيرانه گذشته 
سبب شد تا تردد ميان جاده ها رشدى باال را 
تجربه كند و همين جابه جايى مســافران در 
كنار كاهش مشــاركت هموطنان در اجراى 
پروتكل هاى بهداشتى به ويژه در كالنشهرها 
و شــهرهاى گردشــگرپذير مانند اصفهان، 
ســارى، رشت، كيش و قشــم باعث ايجاد 

كانون هاى جديد همه گيرى شده است.
به عنوان مثال آمارها نشــان مى دهد در شهر 
اصفهان ميزان مشــاركت مردمى در اجراى 
پروتكل هاى بهداشــتى 15 درصد نســبت 
به گذشــته كاهش يافته و در مركز اســتان 
مازندران نيز اكنون ميزان مشــاركت مردمى 

نزديك به 55 درصد برآورد شده است.
اين درحالى اســت كه دقيقاً 2 هفته پيش با 
كاهش محدوديت ها شــاهد هجوم مسافران 
غيربومى به جزاير كيش و قشم بوديم تاجايى 
كه مســئوالن براى جلوگيرى از بروز بحران 
ورود خودروهاى شخصى به اين 2 جزيره را 

ممنوع اعالم كردند.
بنابرايــن با درنظــر گرفتن نزديك شــدن 
تعطيالت پايان بهمن توصيه تمام مســئوالن 
بهداشتى كشــورمان اين است كه هموطنان 
حتــى در مناطــق كم خطر جــدا از تردد و 

و  كنند  خــوددارى  غيرضرورى  ســفرهاى 
بهترين راه مقابله بــا ويروس منحوس فعًال 
استفاده از ماسك، رعايت كامل پروتكل هاى 
برگــزارى  و  تجمــع   نبــود  و  بهداشــتى 

دورهمى هاى خانوادگى است.
 آمار پايان هفته  گذشــته كرونا در 

همدان چه مى گويد
سخنگوى دانشــگاه علوم پزشكى همدان از 
شناسايى 12 بيمار جديد مبتال به كوويد-19
تا پايان روز پنجشنبه خبر داد كه سبب شده 
است در مجموع موارد مثبت بسترى از ابتداى 
همه گيرى ويروس كرونا تاكنون در اســتان 

همدان به ده هزار و 212 نفر برسد.
محمــد طاهــرى همچنين اظهار داشــت: 
همچنين با فوت 3 نفر ديگر از مبتاليان قطعى 
كرونا، شــمار متوفيان كرونا در اين استان به 

يك هزار و 486 نفر رسيد.
وى دربــاره آخريــن وضعيــت بيمــاران 
كرونايى در شهرســتان هاى اســتان همدان 
نيز گفت: شــمار بيماران كرونايى بسترى(از 
ابتــداى همه گيرى ويروس كرونــا تاكنون) 
در بيمارستان هاى اســدآباد 366، بهار 583، 
تويســركان 644، رزن 434، درگزين 194، 
فامنيــن 178 و كبودراهنــگ 652 نفر بوده 

است.
وى افزود: همچنين يك هزار و 884 نفر در 
ماليــر، يك هزار و 130 نفــر در نهاوند و 3

هزار و 872 نفر نيز در شهرســتان همدان به 
اين ويروس مبتال و بسترى شده اند.

افزايش شهرهاى نارنجى زنگ خطر آغاز پيك چهارم همه گيرى كرونا 

 رعايت پروتكل ها بهترين راه پيشگيرى است
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برگزارى 150 برنامه فرهنگى 
در رزن و درگزين همزمان با دهه فجر

 150عنــوان برنامــه فرهنگى و اجتماعــى در ايام دهــه فجر در 
شهرستان هاى رزن و درگزين برگزار مى شود.

فرمانده ســپاه ناحيه رزن اظهار كرد: ايــن برنامه ها با محوريت تبيين 
اهداف، آرمان ها و رويكردهاى انقالب اســالمى در ســطح پايگاه ها، 
مدارس، مساجد و فضاى مجازى با رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى 

برگزار مى شود.
داود مهدوى با بيان اينكه انقالب اســالمى طليعه پيروزى بزرگ جبهه 
جهانى مقاومت بر جبهه اســتكبار است، ادامه داد: در سال هاى گذشته 
الگوگيرى جريان هاى مبارز و مقاومت در برابر ظلم و ستم سرمايه دارى 

از انقالب اسالمى نمايشى از حقيقت مسير ملت ايران بوده است.
وى ايســتادگى مردم ايران و به ويــژه ايثار و ازخودگذشــتگى مردم 
شهرستان هاى رزن و درگزين در برابر مشكالت و سختى ها را ستودنى 
دانست و گفت: با همه مشكالتى كه براى مردم پيش آمده است اما آنان 

بر سر آرمان ها و اهداف خود ايستادگى كرده اند.
مهدوى مجاهدت در مسير رفع مشكالت مردم را وظيفه همه دستگاه ها 
دانســت و گفت: بــراى اين مردم نبايد از هيچ خدمتــى فروگذار بود 
زيرا اين مردم با همه توانشــان در مسير دستيابى به عزت حقيقى قدم 

برداشته اند.
مهدوى با اشاره به تقارن دهه فجر با روز زن و تولد حضرت زهرا(س)، 
گفت: قطعاً الگوى مبنايى جوانان انقالبى اين كشــور به ويژه دختران و 
زنان در ايســتادگى در دوران انقالب و دفاع مقدس، در مسير اعتالى 
كلمه توحيد و بالندگى انقالب با تأســى به بانوى دو عالم رقم خورده 

است.

رتبه نخست كشورى ورزشكار اسدآبادى در 
ورزش باستانى و زورخانه اى 

 «در مسابقات منطقه 4 غرب كشور كه با حضور منتخبين استان هاى 
كرمانشاه، همدان، خرم آباد، ايالم و كردستان به ميزبانى شهرستان قروه 
در 13 بهمن ماه برگزار شد، موفق به كسب رتبه نخست كشور در ورزش 
پهلوانى و زورخانه اى شدم و به فينال نخستين دوره مسابقات چندجانبه 
كشــور در رشته ميل گيرى ســنگين جام فجر حاج قاسم سليمانى راه 
يافتم و اين مســابقات فينال در 23 بهمن ماه به ميزبانى شهر رى برگزار 

خواهد شد.»
رئيس هيأت ورزش زورخانه اى اسدآباد خود را اصالتا اسدآبادى و 32
ســاله معرفى كرد و افزود: در ســن ده ســالگى در سال 77 به ورزش 
پهلوانى و زورخانه اى روى آوردم و در ســن 20 ســالگى به صورت 

حرفه اى در اين رشته ورزشى فعاليت داشته ام.
جعفر نورى در گفت وگو با ايسنا، اظهاركرد: با بيان اينكه تاكنون ده مقام 
كشورى را در مسابقات قهرمانى رشته كباده و ميل گيرى سنگين كسب 
كرده ام و 2 سال به تيم ملى دعوت شده ام، خاطرنشان كرد: طى 3 سال 
در ليگ برتر كشور عضو تيم شهردارى اردبيل و عمران پويش كردستان 

ركوردار 70 كيلو در وزن خود بوده ام.
وى با اشــاره به 30 مقام قهرمانى استانى و قهرمانى ليگ خود، يادآور 
شد: قرار بر برگزارى مســابقات آسيايى در كره جنوبى بود كه به دليل 
شيوع كرونا فعال اين مسابقات منتفى شده و درصورت برگزارى، در اين 

مسابقات شركت خواهم كرد.
نورى در ادامه بــا بيان اينكه ورزش پهلوانى و زورخانه اى يك جريان 
فرهنگى محسوب مى شود، اظهار كرد: همواره وجه فرهنگى، پهلوانى 
و فعاليت هاى خير و اعتقادى اين رشــته وجهه بر بخش ورزشــى آن 

چربيده است.
وى با اشــاره به اينكه در اين رشته ورزشى سنتى برد و باخت معنايى 
ندارد، تصريح كرد: ورزش زورخانه اى نسبت به ساير رشته ها، ورزشى 
تأثيرگذار بوده و همين امر موجب ترغيب بنده به ســمت اين ورزش 

شده است.
رئيس هيأت ورزش زورخانه اى اسدآباد  اظهار كرد: با توجه به فعاليت 
جمعى ورزش پهلوانى، اخالق و منش هاى پســنديده و ســتودنى آن، 

تقويت فرهنگ سازى اين رشته ورزشى در سطح جامعه نياز است.
نورى با تأكيد بر تقويت رشته ورزش پهلوانى و زورخانه اى در جامعه، 
افزود: شهرستان اسدآباد در رشته پهلوانى و زورخانه اى در استان همدان 
پيشتاز بوده و بسيارى از ورزشكاران اين رشته حايز رتبه هاى بااليى در 

مسابقات استانى و كشورى بوده  و هستند.
نورى تعداد ورزشكاران ورزش زورخانه اى و پهلوانى اين شهرستان را 
صد نفر برشمرد و يادآور شد: سال گذشته ميزبانى مسابقات بزرگساالن 
ورزش زورخانه اى و پهلوانى انفرادى را براى شهرستان گرفتيم كه اين 
رويداد براى شهرســتان بى سابقه بود و براى نخستين بار در شهرستان 

برگزار گرديد و در اين مسابقه تيم اسدآباد اول شد.
اين ورزشكار اسدآبادى خاطرنشان كرد: شهيد ابراهيم شعبانى تنها شهيد 
اسدآبادى در استان همدان بوده كه در اين رشته فعاليت داشته و با اخالق 
و منش پهلوانى در زمان حيات و پس از حيات الگويى بس ارزنده براى 

ورزشكاران به ويژه جوانان و نوجوانان بوده است.
وى با اشــاره به وجود باشــگاه زورخانه اى در شهر اسدآباد افزود: اين 

باشگاه زورخانه درحال حاضر به نام اين شهيد بزرگوار مزين است.
وى يادآورشــد: اين شــهيد بزرگوار در رويكرد نوين ورزش پهلوانى 

شهرستان از نقش مؤثرى برخوردار بوده است.

تبديل 40 كيلومتر از شبكه مسى
 به كابل خودنگهدار

 مالير-خبرنــگار همدان پيام: 40 كيلومتر از شــبكه مســى برق 
شهرستان به كابل خودنگهدار تبديل شده است.

مدير توزيع برق مالير در نشست خبرى و در جمع خبرنگاران، گفت: 
40 كيلومتر از شــبكه مسى برق شهرستان به كابل خودنگهدار تبديل 

شده است كه يكى از اقدامات مهم توزيع برق به شمار مى آيد.
رضا شــيردره ادامه داد: نصب 6 دستگاه پست عمومى، تغيير 4 هزار 
و صد دســتگاه كنتور معيوب، ايجاد 3 هزار و 300 متر شــبكه فشار 
ضعيف جديد در حوزه هاى شــهره مالير و 6 هزار و 300 متر شبكه 
روستايى از جمله طرح هايى اســت كه مورد بهره بردارى قرار گرفته 

است.
وى افزود: همزمان با دهه فجر امسال 12 طرح برق رسانى با اعتبارى 

بالغ بر 11/5 ميليارد در شهرستان به بهره بردارى رسيده است.
شيردره با اشاره به اينكه هدف از بهره بردارى اين طرح ها، تأمين برق 
مطمئن و پايدار، بهبود شــاخص هاى توزيع و رضايتمندى مردم اجرا 
شده اســت، افزود: يكى ديگر از اقدامات مهمى كه توزيع برق مالير 
انجام داده، اصالح 85 درصد شبكه برق بازار سنتى بوده است كه 15

درصد مابقى آن نيز به زودى انجام مى شود.
وى همچنين به فعاليت ده ماهه نخســت توزيع برق مالير اشاره كرد 
و گفت: روشنايى بلوار خليج فارس كه يكى از مطالبات چندين ساله 
شهروندان ماليرى بود، با همت فرماندارى و شهردارى در مدت زمان 

كوتاهى اجرا شد.
وى يــادآور شــد: در خردادماه 30 ميليارد تومان ميــزان بدهى ما از 
مشــتركان بود كه خوشبختانه اين مقدار به 27 ميليارد تومان رسيده و 

حدود 13 درصد آن وصول شده است.
  كاهش 33 درصدى خاموشى هاى مالير

مدير توزيع برق مالير با اشــاره به اينكه خاموشى هاى معابر و سطح 
شــهر كاهش داشته اســت، افزود: اگر خاموشــى هم در سطح شهر 

صورت گرفته، به دليل اصالح و بهينه سازى شبكه برق بوده است.
وى همچنين به نصب اپليكيشــن «برق من» اشــاره كــرد و افزود: 
شــهروندان با نصب اين اپليكيشن روى گوشى هاى خود مى توانند از 

40 خدمات غيرحضورى بهره مند شوند.
وى همچنين با اشــاره به اينكه هر مشــترك اگر بتواند مصرف برق 
خانگى را در فصل گرم به زير صد كيلووات و در فصل هاى ديگر به 
زير 80 كيلوات برساند برق مصرفى اش رايگان (برق اميد) خواهد شد.

وى در پايان گفت: برگزارى 7 مانور جهادى، سركشى به دستگاه هاى 
اجرايى، كســبه و اصناف با هدف مديريت مصرف برق، رفع ضعف 
ولتــاژ، تعويض كنتــور، اصالح و بهينه ســازى، روشــنايى معابر و 
جمــع آورى 230 ماينر، از ديگر اقدامات توزيع برق شهرســتان بوده 

است.

مدير جهاد كشاورزى نهاوند خبر داد
خريد 1000 تن كود اوره تا پايان بهمن

 با وجود كمبود كود در ســطح كشــور، در شهرســتان كمترين 
مشكل را در اين زمينه داريم و بيش از 95 درصد كودهاى موجود را 

به صورت عادالنه بين كشاورزان توزيع كرده ايم.
مدير جهاد كشــاورزى شهرستان نهاوند در نشست خبرى به مناسبت 
دهه فجر با اشاره به مشكالت موجود كود در كشور از خريدارى هزار 
تن كــود تا پايان بهمن ماه خبر داد و افــزود: با توجه به ظرفيت هاى 
موجود شهرســتان هزار تن كود بيشتر از سهميه درنظر گرفته شده به 
نهاوند اختصاص داده شــده كه 200 تن آن امروز خريدارى شــده و 

مابقى تا پايين بهمن ماه خريدارى مى شود.
كريم حاج باباعلى به ميزان توزيع كود بين كشاورزان شهرستان اشاره 
كرد و افزود: براى تســهيل در كار كشــاورزان مــا 1/5 ماه زودتر از 
ســاير مناطق اســتان كار توزيع كود را آغاز كرده و به ازاى هر هكتار 
كشــت گندم آبى 100 كيلو و براى گندم ديم 50 كيلو كود در اختيار 
كشاورزان گذاشته ايم درحالى كه در استان اين ميزان براى كشت گندم 

آبى و ديم به ترتيب 75 و 25 كيلو به ازاى هر هكتار است.
به گــزارش همدان پيام، وى با اشــاره به افتتاح 5 طرح كشــاورزى 
همزمان با ايام ا... دهه فجر افزود: اين طرح ها شامل 3 طرح گلخانه اى 
پروبيوتيك به مساحت 40 هزار مترمربع، طرح گلخانه پلى كربنات به 
مساحت 5 هزار و 500 متربع، طرح سردخانه يك هزار تنى و 2 طرح 

دامپرورى درمجموع 400 رأسى است.
وى بــا بيان اينكه براى اجراى طرح ها درمجمــوع 334 هزار و 200
ميليون ريال از محل آورده بخش خصوصى و 178 هزار و صد ميليون 
ريال تسهيالت بانكى هزينه شــده است، افزود: با بهره بردارى از اين 

پروژه ها براى70 نفر اشتغالزايى مى شود.

بيش از 80 تن نهاده دامى دولتى كشف شد
 با هوشيارى ســربازان گمنام امام زمان(عج) بيش از 80 تن نهاده 
دامــى دولتى ســويا و ذرت و 2 تن از متخلفان و ســودجويان بازار 

نهاده هاى دامى در شهرستان نهاوند شناسايى و دستگير شدند.
بــه گزارش همدان پيام، با رصد هاى فنى و اطالعاتى دقيق، ســربازان 
گمنام امــام زمان(عج) در حوزه مبارزه با مفاســد اقتصادى 2 تن از 
متخلفان بازار نهاده هاى دامى كه با ثبت و اخذ مجوز صورى به خريد 
بيش از 80 تــن نهاده دامى دولتى ســويا و ذرت و عرضه خارج از 
شــبكه كاالى مذكور در بازار آزاد اقدام كرده بودند، شناسايى شده و 
پس از تشكيل پرونده و رسيدگى در شعبه بدوى تعزيرات حكومتى 
شهرســتان نهاوند، به پرداخت 13 ميليارد و 600 ميليون ريال جزاى 

نقدى و توزيع كاال در شبكه دولتى محكوم شدند.
وزارت اطالعات و دســتگاه قضايى با عزمى راسخ با اخاللگران چرخه 
اقتصاد برخورد قاطع و قانونى خواهند داشت و در اين راه از هيچ تالشى 
فروگذار نخواهند بود، مردم نيز درصورت مشاهده هرگونه موارد مشكوك 

و احتكار، موضوع را از طريق شماره تماس با 113 اطالع رسانى نمايند.

نماينده مردم اسدآباد در مجلس:
ستاد كرونا هرچه سريع تر پروازها 

به اروپا و آمريكا را لغو كند
 اگــر لغو پروازها به اروپــا و آمريكا اعمال نشــود، هم در بروز 
بيمارى در كسانى كه سفر مى روند اثر دارد و هم در برگشت مسافران 

موج جديدى ايجاد خواهد شد.
نماينده مردم اســدآباد در مجلس با اشــاره به اينكه امروز بسيارى از 
كشورهاى اروپايى، آمريكايى و آفريقايى آلوده به كرونا هستند، بر لغو 

پروازهــاى اروپا و آمريكا تأكيد كرد و گفت: اين محدوديت ها به نفع 
مردم و كنترل شيوع ويروس كرونا خواهد بود.

كيومرث ســرمدى، با اشاره به درگذشــت 2 فوتباليست كشور ايران 
اسالمى بر اثر ابتال به كرونا، اين ضايعه بزرگ را به جامعه ورزشكاران 
تســليت گفت و اظهار كرد: امروز بسيارى از كشــورهاى اروپايى، 
آمريكايــى و آفريقايى آلوده به كرونا هســتند و بايد از ســفر به اين 

كشورها پرهيز شود.
وى با بيان اينكه مطالبه ما از ســتاد كرونا بر محدوديت هاى ســفرها 
و پرواز به كشــورهاى اروپايى و آمريكايى اســت، تصريح كرد: اين 

محدوديت ها به نفع مردم و كنترل شيوع ويروس كرونا خواهد بود.
وى با اشــاره به توليد واكسن داخلى كرونا در مبارزه با اين ويروس، 
تصريح كرد: واكســن داخلى درحال توليد اســت و قطعًا توليد اين 
واكسن مشكالت خاص خود را دارد و البته تأكيد بر توانمندى داخلى 

هم هست.
ســرمدى گفت: به نظر مى رســد دولت مقدماتــى را در بحث خريد 
واكسن از روســيه و چين اقدام كرده كه مراجع علمى دنيا 90 تا 95 
درصد تأثير واكســن روســى را تأييد كرده اند و اين به نفع مردم بوده 

و شدنى هم است.

 مالير-زهــرا اميرى-خبرنگار همدان پيام: 
عمليات اجرايى نيروگاه 500 مگاواتى سيكل 
تركيبــى كالس f مالير با حضور مســئوالن 
ارشد كشورى، استانى و شهرستانى آغاز شد.
مديرعامل شركت مادرتخصصى توليد نيروى 
برق حرارتى كشــور در اين آئين، گفت: در 
راستاى تأمين برق موردنياز صنايع در سراسر 
كشــور، نياز اســت كه ســرمايه گذارى 3/5 
ميليارد يورويى براى ساخت نيروگاه صورت 

گيرد.
محســن طرزطلــب افــزود: وزارت نيرو و 
شــركت مادرتخصصى توليد بــرق حرارتى 
كشور بايد بتواند به خوبى در اين حوزه ورود 

كند و به درستى وظيفه خود را انجام دهد.
وى بــا اشــاره به اينكــه در بــدو ورود به 
شهرستان آمادگى بسيار خوبى براى ساخت 
اين نيروگاه وجود داشــت، افزود: در سراسر 
كشور نيز طرح هاى اين چنينى اجرا شده است 
اما با توجه به شــرايط ويژه شهرستان مالير 
اميدواريم هرچه سريعتر عمليات اجرايى اين 

طرح را آغاز كنيم.
طرزطلــب همچنين با اشــاره بــه همدلى 
مسئوالن استان و شهرستان در به ثمر نشستن 
تصويب ساخت اين نيروگاه در مالير، گفت: 
اميدواريم كه اين همدلى و همكارى تا پايان 

پروژه همچنان ادامه داشته باشد.
وى با اشــاره به اينكه مناقصــه پروژه آماده 
اســت و درحال حاضر 16 ســرمايه گذار نيز 
اعــالم آمادگى كرده اند، گفــت: اميدواريم با 
كاهش تحريم ها و تداوم پشتيبانى و حمايت، 
در تابســتان ســال آينده بتوانيم سرمايه گذار 

اصلى پروژه نيروگاه مالير را انتخاب كنيم.
وى با اشاره به اينكه براى آغاز كار اين پروژه 
بــه ده ميليارد تومان منابع نياز اســت تا كار 
خود را آغاز كند، افزود: ساخت اين نيروگاه 
هم نيازمندى هاى منطقه و هم نيازمندى هاى 
شبكه سراســرى برق را تأمين و هم موجب 

جلب رضايتمندى عمومى مى شود.
 همدان و مالير با نشاط 

به سمت توسعه حركت مى كند
استاندار همدان نيز در اين آئين گفت:  استان 
همدان و شهرســتان مالير با نشاط به سمت 
توســعه حركت مى كنند و ســاخت نيروگاه 
500 مگاواتى ســيكل تركيبــى كالس f اين 

توسعه را سرعت مى بخشد.
سعيد شاهرخى در ادامه افزود: با حمايت هاى 
صــورت گرفته از ســمت وزارت نيرو و در 

راســتاى توســعه زيرســاخت هاى صنعتى، 
هيچ گونه مشــكلى در تأمين بــرق موردنياز 

نداشته ايم.
وى با اشاره به اينكه اســتان همدان به مثابه 
يك كارگاه است، افزود: ساخت نيروگاه 500 
مگاواتى، با توجه به صنعتى بودن شهرســتان 

مالير يك امر واجب و ضرورى است.
وى از ســرمايه گذارى بيــش از هزار ميليارد 
تومان پروژه توســط شــركت برق باختر در 
استان همدان خبر داد و گفت: با ساخت اين 
نيروگاه، مى توانيم ســرمايه گذاران بسيارى را 
براى ايجاد صنايع مختلف در اســتان جذب 
كنيم و آغاز عمليات اجرايى و نهايى شــدن 

اوراق مناقصه در اين زمينه ضرورى است.
شــاهرخى به روند توسعه شــتابان مالير در 
همه حوزه ها اشاره كرد و گفت: جهانى شدن 
مبلمــان و منبت و انگــور مالير اين روند را 

سرعت بخشيد.
استاندار همدان به حوزه راه هاى استان اشاره 
كرد و گفت: اســتان همــدان به عنوان كانون 
تردد ريلى، اتصاالت راه آهن خط شــمالى و 

جنوبى بسيار با اهميت است.
وى به طرح هاى مهم شهرســتان مالير اشاره 
كرد و گفت: تكميل چهار خطه محور سامن - 
بروجرد و اخذ رديف بودجه مســتقل براى 
راه آهــن همدان-مالير، طرح آبرســانى آب 
شرب از ســدكالن به شــهر مالير در قالب 
«پويش الف-ب ايران» از طرح هايى است كه 

به زودى به بهره بردارى مى رسند.
وى با اشــاره به اينكه استان همدان ظرفيت 
بسيار بااليى در حوزه فرآورى سنگ ها دارد، 
افزود: به زودى در اين زمينه به قطب كشــور 

تبديل مى شود.
وى اجراى طرح فــراز را از ديگر طرح هاى 
شاخص استان برشــمرد و ادامه داد: در هيچ 
كجاى ايران 4 طرح گاودارى 6 هزار رأســى 
همزمان اجرا نمى شــود، اما در حال حاضر 4 

طرح در استان درحال اجرا است.
وى بــا بيان اين مطلب كــه تأمين برق مورد 
نياز واحدهاى صنعتى يكــى از دغدغه هاى 
ما اســت، افزود: با ســاخت ايــن نيروگاه 
ديگر نگران اين موضوع نيســتيم و مى توانيم 

سرمايه گذاران بيشترى جذب كنيم.
فرماندار مالير نيز در اين آئين، با اشــاره به 
تالش بى وقفه مســئوالن شهرســتان و تأييد 
كارشناســان مربوطه وزارت نيرو، افزود: اين 
نيروگاه با سرمايه گذارى 5 هزار ميلياردى به 
مرحله اجرا مى رسد و براى هزار نفر اشتغال 

غيرمستقيم ايجاد مى كند.
قدرت ا... ولدى افزود: سيستم خنك كننده اين 
نيروگاه خشك اســت و نياز آنچنانى به آب 
ندارد و آب موردنياز ايــن نيروگاه از طريق 

تصفيه پساب فاضالب تأمين مى شود.
 ماليرمحكوم به توسعه است

نماينــده مردم مالير نيــز در اين آئين گفت: 
مالير محكوم به توســعه است و راه ديگرى 

غير از توســعه نــدارد و در حــوزه توليد و 
اشتغال گام هاى مهمى برداشته است.

حجت االسالم والمســلمين احد آزاديخواه، 
با اشــاره به اينكه ساخت نيروگاه در مالير 
پروژه بزرگى اســت، افزود: اگــر به دنبال 
جذب سرمايه گذار بومى و غيربومى هستيم 
بايد زيرســاخت هاى موردنياز سرمايه گذار 
ازجملــه برق را فراهم كنيم، زيرا ســاخت 
نيروگاه مى تواند راه را براى ســرمايه گذار 

كند. هموار 
وى در پايان گفت: اين نيروگاه سيكل تركيبى 
است و نياز چندانى به آب ندارد و اميدواريم 
كه به همين شكل كه در پروژه آمده است نيز 

ساخته شود و شكل آن تغيير پيدا نكند.
ديگــر نماينده مردم مالير نيــز در اين آئين 
گفت: درخواســت من از مسئوالن اين است 
كه آغاز عمليات اجرايــى اين پروژه در اين 
دولت باشــد و به دولت بعــدى انتقال پيدا 

نكند .
افــزود: خروجى آب مالير  هادى بيگى نژاد 
120 مترمكعب بر ثانيه اســت كه در آينده اى 
بســيار نزديك اين ميزان به 200 متر مكعب 

نيز مى رسد.
عضو كميســيون انرژى مجلــس افزود: اگر 
بتوانيم اين مقدار آب را تصفيه و انتقال دهيم 
هم نياز صنعت و نيروگاه رفع مى شود و هم 
مى توانيــم از اين آب بــراى زراعت چوب 

استفاده كنيم.

رونمايى از 5 اثر 
نويسندگان رزن

 اجراى بيش از 70 عنوان برنامه به همت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان همدان همزمان با دهه مبارك فجر برگزار مى شود.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان گفت: همزمان با چهل ودومين 
ســالگرد پيروزى انقالب اســالمى ايران بيش از 70 عنــوان برنامه مختلف 
فرهنگى-هنرى به همت اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان همدان 

برگزار مى شود.
احمدرضا احسانى افزود: برگزارى محفل شعر انقالب 18 بهمن در اسدآباد، 
اختتاميه بيســت ودومين جشــنواره موسيقى اســتان 15 بهمن در شهرستان 
اســدآباد، برگزارى عصر شــعر و موســيقى انقالب 15 بهمن در شهرستان 
تويســركان، اختتاميه جشنواره اســتانى هنرهاى تجسمى و خوشنويسى 12
بهمن شهرستان نهاوند و برپايى نمايشگاه هنرهاى تجسمى و خوشنويسى با 
موضوع نماز در شهرستان نهاوند از برخى برنامه هاى اجرايى در دهه مبارك 

فجر است.
وى ادامه داد: اختتاميه جشــنواره ادبى اســتان 16 بهمن در شهرستان بهار، 
برگزارى نمايشــگاه كتاب با موضوع ســردار ســليمانى در شهرستان بهار، 
برگزارى نمايشــگاه عكس روزشمار انقالب در مجتمع انديشه رزن، برپايى 
عصر شعر و رونمايى از 5 اثر نويسندگان شهرستان رزن، برگزارى مسابقات 
مختلــف فرهنگى و هنــرى در فضاى مجازى و برپايى جشــن انقالب در 
كانون هاى فرهنگى و هنرى مســاجد اســتان از ديگر برنامه هاى اجرايى در 

چهل ودومين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى است.
وى بيــان كرد: قدردانى از فيلم ســازان و عكاســان جوان اســتان همدان، 
نشست تخصصى كتابخوان با موضوع نماز، برگزارى كارگاه خوشنويسى با 
موضوعات قرآنى، نمايشگاه محصوالت فرهنگى، هنرى و قرآنى ويژه حاج 
قاسم ســليمانى، تجليل و ديدار از خانواده هاى شهداى قرآنى و رونمايى از 
كتابت قرآن كريم استادشعبانى به همراه نمايشگاه آثار ايشان در مجتمع شهيد 

آوينى از فعاليت هاى اجرايى است.
احســانى گفت: برپايى كارگاه خوشنويسى در مجتمع فرهنگى مالير، برپايى 
كارگاه مهارت هاى زندگى براى هنرمندان مجتمع فرهنگى مالير، برپايى عصر 
شعر در كتابخانه عالمه مجلسى مالير، برپايى نمايشگاه نقاشى و صنايع دستى 

و ديدار با خانواده شهدا از ديگر برنامه هاى اجرايى است. 

همدان پيام:  رزن-خبرنگار    
طرح متل گردشگرى روستاى 
با  رزن  شهرســتان  خورونده 
ســرمايه گذارى صــد ميليارد 
ريال و مساحت 2 هزار و300

مترمربــع و زيربناى 2 هزار و 
314 مترمربع با اشتغال 15 نفر 
در پنجميــن روز از دهه فجر 
با حضور مســئوالن استانى و 

شهرستانى كلنگ زنى شد.
همچنيــن پــارك اختصاصى 

بانوان دمق بــا اعتبار 450 ميليــون تومان براى فاز 
يك از منابع شــهردارى در وسعت 5 هزار مترمربع 
با حضور معاون برنامه ريزى منابع انســانى استاندار 

كلنگ زنى شد.
از گلخانه سبزى و صيفى دمق نيز با اعتبار 4 ميليارد 

و 500 ميليون تومان با ظرفيت توليد 270 تن و
اشتغال ده نفر، بهره بردارى شد.

فرماندار رزن گفت: 95 پروژه فجرانه دولت با اعتبار 
بيش از هزار و 500 ميليارد تومان براى شهرســتان 
رزن درنظر گرفته شــده اســت. 88 پــروژه نيز در 
حوزه هاى مختلف به بهره بردارى مى رسد و 7 پروژه 

كلنگ زنى مى شود.
سيدرضا سالمتى گفت: براى 3 پروژه ملى كريدور، 
كنارگذر و بيمارســتان، اعتبار خوبى جذب شــده 

است. 
وى افزود: عمليات اجرايى 7 طرح با اعتبارى بالغ بر 
يك هــزار و 430 ميليارد تومان همزمان با دهه فجر 

در اين شهرستان آغاز مى شود.
وى با بيــان اينكه بــا بهره بــردارى از اين طرح ها 
براى 475 نفر اشــتغال مستقيم ايجاد مى شود، اظهار 
كرد: طرح هاى افتتاح شــده در بخش هاى مختلف از 
جمله بهداشت و درمان، كشاورزى، توليد و ميراث 

فرهنگى است.
ســالمتى ادامــه داد: در دوميــن روز از دهــه فجر 
عمليات اجرايى مجتمع تفريحى، گردشــگرى اين 
شهرستان با اعتبارى معادل 15 ميليارد تومان با هزار 

و 900 مترمربع زيربنا آغاز شد.
ســالمتى گفت: همچنين 3 واحد مددجويى كميته 
امداد نيز در سطح روستاهاى شهرستان رزن با اعتبار 

255 ميليون تومان بهره بردارى شد.
ــوالد  ــه ف ــرح كارخان ــراى 2 ط ــه داد: اج وى ادام
ــا 300 نفــر اشــتغالزايى و كارخانــه توليــد كاغــذ  ب
ــن  ــا جديــت در اي ــز ب ــا 560 فرصــت شــغلى ني ب

ــود. ــال مى ش ــتان دنب شهرس

عمليات اجرايى نيروگاه 500 مگاواتى 
سيكل تركيبى مالير آغاز شد

طرح متل گردشگرى روستاى خورونده 
كلنگ زنى شد
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بهارستان

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

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

ــن تكليــف  ــون تعيي ــأت اول موضــوع قان ــر رأي شــماره 139960326008000530  هي براب
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
حــوزه ثبــت ملــك رزن تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي آقــاى محمدرضــا شــاه 
بداغلــو فرزنــد حســين بــه شــماره شناســنامه 1134 كــد ملــى 0051037580 صــادره از 
ــه مســاحت 1032653/63  تهــران در ششــدانگ يــك قطعــه زميــن مزروعــى ديمــى ب
مترمربــع پــالك شــماره 246 فرعــى از 204 اصلــي قريــه گونلــو واقــع در همــدان بخش 5 
حــوزه ثبــت ملــك رزن خريــداري از مالــك رســمي مســتثنيات مالكيــن اوليــه كــه برابر 
ــام حســين شــاهبداغلو خريــدارى شــده محــرز  ســند 70183 مــورخ 1347/11/19 بــه ن
ــه فاصلــه 15 روز  ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ــذا ب گرديــده اســت. ل
آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 191)
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى رزن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضيان و 
امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراض داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
1-برابر رأى شماره 139960326008000532 و پرونده كالسه 1398114426008000061 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حســين خدابنده لو به شماره شناسنامه 4360282443 كدملى4360282443  صادره از  خدابنده  فرزند ذبيح اله در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 66750 
مترمربع پالك شماره فرعى 733 از اصلى 285 قريه مالبداغ واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى با واسطه از مالك رسمى آقاى محمد خدابنده لو فرزند حيدرعلى دارنده نسق زراعى شماره 59889 
مورخ 1341/11/24 و آقاى ســلطان على خدابنده لو فرزند محمدحسين دارنده نسق شماره 59835 مورخ 1341/11/24 و آقاى محمدعلى خدابنده لو فرزند خداوردى دارنده نسق شماره 59900 مورخ 1341/11/24 محرز 

گرديده است.
2- برابر رأى شماره 139960326008000537 و پرونده كالسه 1398114426008000059 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على خدابنده لو  به شماره شناسنامه2948 كدملى 4371876838 صادره از خدابنده فرزند ذبيح اله در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 66750 مترمربع پالك 
شماره فرعى 734 از اصلى 285 قريه مالبالغ واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى با واسطه از مالك رسمى آقاى محمد خدابنده لو فرزند حيدرعلى دارنده نسق زراعى شماره 59889 مورخ 1341/11/24 

و آقاى سلطان على خدابنده لو فرزند محمدحسين دارنده نسق شماره 59835 مورخ 1341/11/24 و آقاى محمدعلى خدابنده لو فرزند خداوردى دارنده نسق شماره 59900 مورخ 1341/11/24 محرز گرديده است.
3- برابر رأى شماره 139960326008000539 و پرونده كالسه 1398114426008000060 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اكبر خدابنده لو  به شماره شناسنامه 2949 كدملى 4371876846 صادره از خدابنده فرزند ذبيح اله در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 66750 مترمربع پالك 
شماره فرعى 735 از اصلى 285 قريه مالبالغ واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى با واسطه از مالك رسمى آقاى محمد خدابنده لو فرزند حيدرعلى دارنده نسق زراعى شماره 95889 مورخ 1341/11/24 

و آقاى سلطان على خدابنده لو فرزند محمدحسين دارنده نسق شماره 59835 مورخ 1341/11/24 و آقاى محمدعلى خدابنده لو فرزند خداوردى دارنده نسق شماره 59900 مورخ 1341/11/24 محرز گرديده است.
4- برابر رأى شماره 139960326008000536 و پرونده كالسه 1398114426008000062 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اصغر خدابنده لو  به شماره شناسنامه 464 كدملى 4372501102 صادره از خدابنده  فرزند ذبيح اله در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 66750 مترمربع پالك 
شماره فرعى 732 از اصلى 285 قريه مالبالغ واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى با واسطه از مالك رسمى آقاى محمد خدابنده لو فرزند حيدرعلى دارنده نسق زراعى شماره 59889 مورخ 1341/11/24 و 
آقاى سلطان على خدابنده لو فرزند محمدحسين دارنده نسق شماره 59835 مورخ 1341/11/24 و آقاى محمدعلى خدابنده لو فرزند خداوردى دارنده نسق شماره 59900 مورخ 1341/11/24 محرز گرديده است. (م الف 190)
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انقالب اسالمى ايران
 نقطه اميد دفاع از حق محرومان است

 اهداف مقدس انقالب اســالمى و شــعارهاى ما به چند بخش 
تقســيم مى شود. يكى از اين اهداف، سياست استكبارستيزى و دفاع 
از محرومان دنيا اســت. در اين سياست ما به محور مقاومت و نقطه 

اميد دفاع از حق بدل شديم.
ــنا،  ــا ايس ــو ب ــس در گفت وگ ــى مجل ــيون اجتماع ــو كميس عض
ضمــن تبريــك آغــاز دهــه فجــر در مــورد انقــالب اســالمى ايــران 
ــدى در  ــر عصــر جدي ــالمى، آغازگ ــالب اس ــروزى انق ــت: پي گف
ــرق و  ــن ش ــادى بي ــال م ــه جاروجنج ــود. در روزگارى ك ــا ب دني
ــد  ــى مانن ــرد نهضت ــر نمى ك ــرب وجــود داشــت، هيچ كــس فك غ
ــا شــكوه و قــدرت كهنگــى  انقــالب اســالمى روى كار بيايــد و ب

ــد. ــش بكش ــه چال ــان را ب ــه هاى جه كليش
كيومرث ســرمدى واله با بيان اينكه «انقالب اسالمى ايران معجزه اى 
بود كه سردمداران گمراهى و ستم آن را باور نمى كردند» گفت: اين 
آرمان به بركت شــهادت حاج قاسم سليمانى و صدها شهيد ديگر، 
توفيقات درخشانى داشت. ايران، امروز ام القرى جهان اسالم است.

نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به كاستى و 
مشكالت كشور، گفت: به رغم همه توفيقات، طبيعى است به داليل 
متعدد، مشــكالتى داشتيم. يكى از مهم ترين علت هاى مشكالت ما، 
خوى استكبارى نظام اســتكبار جهانى است. تهديدها، آشوب هاى 
قومــى و محلى، تحميل جنگ 8 ســاله و البته تحريم هاى ســخت 
اقتصادى كه هنوز هم ادامه دارد، تنها بخشى از اين روند استكبارى 

بوده است.
عضــو كميســيون اجتماعــى مجلــس مــوارد فــوق را مانــع 
ــه  ــود هم ــا وج ــت: ب ــت و گف ــردم دانس ــه م ــانى ب خدمت رس
ــف  ــاى مختل ــتاوردهاى چشــم گيرى در عرصه ه ــع، دس ــن موان اي
ــردم و  ــت م ــه معيش ــران در زمين ــالمى اي ــالب اس ــتيم. انق داش
چالش هايــى  دچــار  درآمــد،  و  اشــتغال  ماننــد  عرصه هايــى 
جــدى اســت. اميدواريــم همــه ايــن مشــكالت بــا تدابيــر مجلــس 
انقالبــى و تالش هــاى دولــت دوازدهــم در ماه هــاى آخــر و البتــه 

ــود. ــع ش ــى رف ــوان انقالب ــت ج ــك دول ــكيل ي تش
ــرد: اگــر بى توجهــى  ــد ك ــان ســخنان خــود، تأكي ســرمدى در پاي
بــه شــعارهاى انقــالب نبــود و جريــان انقالبــى مديريــت بالمنــازع 
ــهريارى،  ــد ش ــهيد مجي ــد ش ــهداى مانن ــرات ش ــت و تفك داش
حــاج قاســم ســليمانى و ســيدمرتضى آوينــى و... در عرصه هــاى 
ــد، بى شــك  ــدا كن ــان پي ــى جري ــى و اجتماع ــادى و فرهنگ اقتص
ــور  ــهولت عب ــه س ــكالت ب ــتيم و از مش ــرى داش ــت بهت وضعي
ــام  ــردم و مق ــات م ــه همــه مطالب ــم ب ــم بتواني ــم. اميدواري مى كردي

ــه عمــل بپوشــانيم. ــرى جام معظــم رهب

ضرورت تعامل دولت و مجلس 
براى حل بودجه 1400 

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بر ضرورت درنظر گرفتن مصلحت 
مردم و نظام با نگاه كالن و همه جانبه و همفكرى و تعامل دولت و مجلس براى 

حل مشكل بودجه 1400 كل كشور، تأكيد كرد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، آيت ا... آملى الريجانى در آخرين جلسه 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام با اشــاره به عبور از بسيارى از مشكالت با 
مصلحت انديشــى در چارچوب قانون، مسائل اخير درباره بودجه كشور را از 
جمله همين مسائل دانست و تأكيد كرد: بودجه، ريل عملياتى و اجرايى كشور 
است كه نبايد معطل بماند.  وى در ادامه افزود: دولت و مجلس با نگاهى كالن، 
براى حل مشــكل بودجه 1400 كل كشور تعامل و در واقع ريل گذارى كنند تا 

خداى ناكرده كشور به صورت وصله و پينه اى و با بودجه ناقص اداره نشود.

تخلف ديگر آمريكا عملى نكردن حكم دادگاه الهه 
 آمريــكا حكم دادگاه الهه را عملى نكــرد و اين هم يك تخلف ديگر در 

عرصه بين المللى براى آمريكاست.
به گزارش ايرنــا، رئيس جمهور در آئين بهره بردارى از طرح هاى ملى وزارت 
صمت، اظهار كرد: در دادگاه بين المللى الهه يك رأى بســيار موفقى گرفتيم، 
برخالف اينكه آنان هزاران حقوقدان قوى را استخدام كرده اند و آن اين بود كه 
آمريكا بايد همه تحريم هاى انســانى عليه ايران را بالدرنگ رفع كند و همه 11 

قاضى عالى رتبه به اتفاق آراى آمريكا را محكوم كردند. 
حجت االســالم والمسلمين حســن روحانى افزود: آمريكايى ها در اين مرحله 
خيلى تالش كردند كه بگويند دادگاه الهه صالحيت رسيدگى به اين پرونده را 
ندارد اما ديروز اين اتفاق افتاد و حكم هم صادر شــد و من اين موفقيت را به 

ملت بزرگ ايران تبريك مى گويم.

طرح شفافيت آراى نمايندگان 
يك ظرف توخالى بود

 تنها نكته جديد طرح شفافيت آراى نمايندگان اين بود كه آراى وكالى ملت 
(موافق، مخالف، ممتنع) درباره طرح ها و لوايح اعالم شــود كه اين ماده نيز با 
توجه به تبصره اى كه براى آن گذاشــته اند (درصورت تشخيص هيأت رئيسه) 
خنثى شده است. سخنگوى فراكسيون مستقالن مجلس در گفت وگو با تسنيم، 
با اشــاره به  دليل رأى نياوردن طرح شفافيت آرا در جلسه مجلس، گفت: طرح 
شفافيت آراى نمايندگان داراى 9 ماده بود، از اين 9 ماده، 2 تا 3 ماده آن مربوط 
به شــرح و انتشار مذاكرات جلسات علنى بود.  غالمرضا نورى ادامه داد: اين 
درحالى است كه جلسات علنى به طور مستقيم از راديو پخش مى شود؛ بنابراين 
منتشر كردن آن پس از يك ماه هيچ توجيحى ندارد، ماده ديگر مربوط به چاپ 

دستور جلسات بود كه پيش از اين هم اين اقدام انجام مى شد.

آگهى مناقصه عمومى شماره 3-99  (نوبت دوم)

 صندوق كارآفرينى اميد استان همدان

صندوق كارآفرينى اميد استان همدان در نظردارد اجراى كليه عمليات ساختمانى و تاسيسات برقى و مكانيكى (سفت كارى و نازك كارى) (به استثناى 
سيستم سرمايش ،گرمايش و عمليات دكورى و كمد و پارتيشن شيشه اى) مربوط به تكميل يك دستگاه ساختمان 7 طبقه با اسكلت بتونى واقع در خيابان 
مهديه،روبروى اداره برق، پالك 20 را بر اساس نقشه ها،ديتايل هاى اجرايى و دستورهاى صادره از طرف دستگاه نظارت ،بدون مصالح، به شركت هاى داراى 

صالحيت فنى با حداقل رتبه(گريد) 5 ابنيه بصورت دستمزدى زير بنا واگذار نمايد.
لذا از شركتهاى داراى صالحيت و مجوز كه سوابق عملى و مرتبط با موضوع را دارند دعوت مى شود ظرف مدت 10 روز از تاريخ درج آگهى نوبت دوم جهت 
دريافت اسناد مناقصه به پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات(سازمان برنامه و بودجه كشور) كد فراخوان 37,720,059 و يا به آدرس سايت صندوق كارآفرينى 
اميد به نشانى: www.karafariniomid.ir مراجعه كنند. همچنين جهت تحويل پاكت پيشنهادات و ساير اسناد به آدرس: همدان،ابتداى بلوار خواجه رشيد، 

نبش كوچه نيشكر، پالك 41 صندوق كارآفرينى اميد مراجعه نمايند.
آخرين مهلت جهت ارائه پيشنهاد قيمت: پايان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1399/11/27

مبلغ تضمين: 500,000,000 ريال
برآورد ريالى مناقصه: 10,000,000,000 ريال

نوع تضمين: واريزى نقدى يا ضمانت نامه بانكى
زمان بازگشايى پيشنهادات: ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 99/11/29 در محل ستاد صندوق كارآفرينى اميد همدان ميباشد.

در صورت نياز به اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32519800-081 تماس گرفته شود.      
(م الف 1525)   

آگهي مزايده (نوبت چهارم) 

محمد شيراوند - شهردار فيروزان

توجه : متقاضيان  محترم مى توانند با مراجعه به سايت setadiran.ir  به كليه اطالعات دسترسى پيدا كنند.
* تاريخ ارائه پيشنهادات: از روز شنبه 99/11/18 تا پايان وقت ادارى روز پنجشنبه 99/11/23 مى باشد.

* بازگشايى پاكات: روز شنبه مورخ 99/11/25 ساعت 9:30 مى باشد.
* اعالم برنده: روز شنبه مورخ 99/11/25 ساعت 12:30 مى باشد.

(م الف 925)

شهرداري فيروزان قصد دارد تعداد 2 قطعه زمين با كاربري هاي تجاري و مسكوني مطابق جدول ذيل از طريق مزايده عمومى و سامانه 
الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس اينترنتى setadiran.ir  به فروش برساند.

مساحت پالك شماره قطعه
(مترمربع)

قيمت بر اساس نظريه كارشناسكاربري ملكشماره پالك ثبتي
 رسمي دادگستري ( به ريال)

مبلغ سپرده شركت 
در مزايده ( به ريال)

آدرس

كوچه 10 متري منشعب از خيابان 1/116/000/00055/800/000مسكونيعادي13186
سرچشمه

بلوار معلم – ر وبرى مخابر ات20/058/300/0001/002/915/000تجارى235/9816/1076-

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه
شركت خدماتى 
شهرك صنعتى رزن

هيات مديره شركت خدماتى شهرك صنعتى رزن همدان

 (نوبت اول)

بدينوســيله از كليــه اعضــاء و ســهامدارن محتــرم شــركت خدماتــى 
ــوت  ــت 685 دع ــماره ثب ــا ش ــدان ب ــى رزن هم ــهرك صنعت ش
ميگــردد تــا در تاريــخ 99/11/03 راس ســاعت 10 صبــح پنــج شــنبه 
در دفتــر شــركت واقــع در شــهرك صنعتــى رزن ســاختمان ادارى 

حضــور بهــم رســانند.
دستور جلسه:

1-ارائه گزارش هيات مديره
2-بررسى صورتهاى مالى شركت

3- تصويب بودجه سال 1400
4- انتخاب هيات مديره و بازرس

5- ساير موارد كه در صالحيت مجمع عمومى مى باشد.

محمد ترابى»
 ســال آينده كه آغاز يك قرن جديد 
است، سالى بســيار مهم براى ديپلماسى 
كشور محسوب مى شــود. دونالد ترامپ 
متحده  ايــاالت  پيشــين  جمهور  رئيس 
آمريكا بســيارى از معادالت را در عرصه 
بين الملل تغيير داد كه غالبًا اين مســائل 
برخالف رويه دهه هاى گذشــته آمريكا 
بود. از اين رو بيشتر كارشناسان و مقامات 
داخلى آمريكا اعتقاد دارند كه اين رئيس 
جمهور منافع ايــاالت متحده را به خطر 

انداخته است. 
حال با قدرت گرفتــن جوبايدن در كاخ 
سفيد، تالش مى كند كه قدرت و جايگاه 
ديپلماسى اين كشور را بازگرداند. در اين 
ميان عرصه بين المللى براى كشــور هايى 
كه در بطن حواشــى ترامپ قرار داشتند، 
تبديل به آب گل آلود شــده و از اين رو 
فرصت ها و تهديدها براى اين كشور ها، 

به يكديگر گره خورده است. 
نابــودى برجام و انزواى ايران در منطقه، 
اصلى تريــن اهداف ترامــپ براى جلب 
رضايت اسرائيل و برخى ديگر از رقباى 
كشورمان بود كه البته اين اهداف به نتيجه 
غايى نرســيد. حال با توجه تغيير قدرت 
در آمريكا، بســيارى از اين مواضع تغيير 
پيدا كرده و فرصتى اســتثنايى پيش روى 

كشورمان قرار داده است. 
فشــار هاى بين المللى و حزبى بر بايدن 
براى بازگشــت به برجام و پايان فشــار 
ترامپ بر كشور هاى عربى براى هم پيمان 
شــدن با اســرائيل، فرصتى بسيار مغتنم 
اســت. مقامــات دولت بايــدن همواره 
اعــالم كرده انــد كه ايــن رئيس جمهور 
به دنبال قــرارداد بلندمدت و محكم تر  با 
كشورمان اســت. با اين حال دموكرات  ها 
نشــان داده اند كه در سياست خارجه، از 
سياست هاى به اصطالح انگليسى استفاده 
مى كنند و اين بدين معناســت كه فرصت 

پيــش روى كشــورمان بــا كوچك ترين 
اشــتباه مى تواند تبديل به تهديد شــود. 
گفتنى است كه دولت جديد آمريكا براى 
بازگشــت به برجام طبق گفته برخى از 
مقامات داخلى و خارجى، كار دشــوارى 

را در پيش خواهد داشت. 
 نياز مبرم به يك ديپلمات 

در قرن ديپلماسى
وجود يك ديپلمات كاركشته در هر برهه 
زمانى براى هر كشــورى بسيار ضرورى 
است. با اين حال شاهد اين مسأله هستيم 
كــه عرصه ديپلماســى در كشــور ميان 
سياســتمدارهاى ايدئولوژيسم  مذهبى و 
ساير ديپلمات ها در چرخش بوده است. 

در عرصه سياســت اين مســأله بر كسى 
پوشــيده نيســت كه در عرصه دپلماسى 
و حقوق بين الملــل، صحبت از  اهداف 
آرمانــى و ايدئولوژيك جايى نداشــته و 
نخواهد داشت؛ زيرا هر كشورى، به طور 
مشخص ايدئولوژى و اهداف را مبتنى بر 
سيستم  سياســى برگزيده خود، داشته و 
مسلمًا اعتقاد راســخ به درست بودن آن 

دارد. 
در عرصــه بين الملل، زبان مذاكره براى 
پيدا كــردن و تقويت اشــتراكات و از 
ســوى ديگر شــناخت كامل با مسائل 
حقوقى، پايه هاى ديپلماســى را شــكل 
مى دهد. برجام با وجود برخى نواقصى 
كه در آن وجــود دارد را مى توان يكى 
از قوى تريــن و دقيق ترين معاهدات در 
صده گذشــته كشــورمان دانست. گواه 
اين مسأله را مى توان انزواى آمريكا در 
مجامــع بين الملل و به وحشــت  افتادن 
دشــمنان كشــورمان از جمله اسرائيل، 

دانست. 
با توجه بــه دهه هاى گذشــته، مى توان 
گفت كه اصالح طلبان هرچه بلد نباشند، 
ديپلماسى را بســيار بهتر از اصولگرايان 
مى شناســند. از ســوى ديگر با توجه به 

تجربه كشــورمان از عواقب ديپلماســى 
تيم دولت احمدى نژاد، مى توان گفت كه 
اصولگرايان بــا تمام توانايى هاى اجرايى 
كه دارند، شــناخت مناسبى از ديپلماسى 

ندارند. 
اقتصاد  از  منتشرشــده  گــزارش  طبــق 
نيوز ويليام برنز، ديپلمات شناخته شــده 
آمريكايى در كتاب «گفت وگوهاى پشت 
پرده» درباره ديدار خود با ســعيد جليلى 
رئيس تيم ديپماســى كشورمان در دوره 
نطقى  جليلى  مى نويســد:  بهــار،  دولت 
45 دقيقــه اى دربــاره تاريــخ و فرهنگ 
ايــران ايراد كرد كــه در جاى جاى آن بر 
نقش ســازنده ايران در منطقه تأكيد شده 
بــود. وقتى جليلى مى خواســت از ارائه 
پاسخ هاى صريح طفره برود، سعى مى كرد 
افراد حاضر در مذاكره را گيج و مبهوت 
كند و اين ســخنرانى يكــى از آن مواقع 
بود. در بخشــى از ســخنانش نيز گفت 
كه به صورت پاره وقت در دانشگاه تهران 
تدريــس مى كند. آنجا بود كه احســاس 
كردم اصًال به دانشــجويانش حســادت 
نمى كنــم. جليلــى در پايان ســخنانش 
برگه هايــى از تفاهم شــفاهى ايران در 
اختيــار اعضاى مذاكره كننده گذاشــت. 
عنوان نسخه انگليســى اين برگه ها غلط 
اماليى داشت. آنها به جاى اينكه در باالى 
برگه بنويســندPaper Non (به معناى 
paperNone تفاهم شفاهى) نوشته بودند
(معناى لغوسى اش مى شود: هيچ كاغذى 
نيست). البته به زودى معلوم شد كه همان 
عنوان اشتباه بيشتر برازنده آن كاغذ بوده 
است. ســوالنا و باقى ما نگاهى سريع به 
متن ارائه شــده انداختيم. ناگهان نماينده 
فرانســه آهى كشــيد و غرغركنان زمزمه 

كرد: «مزخرف است.»
طبق گزارش منتشرشده از افكار نيوز، اين 
درحالى اســت كه گراهام آليسون استاد 
علوم سياســى دانشگاه هاروارد و دستيار 

وزير دفــاع آمريكا در دوران رياســت 
جمهــورى بيل كلينتــون در مصاحبه اى 
درباره كنفرانس امنيتى مونيخ در سال 97

(اين گزارش مربوط به ســال 97 است) 
گفت: «اگر از من بپرسيد كه كدام يك از 
ســخنرانان توانست در تبيين ديدگاه ها و 
دفاع از منافع كشــورش موفق تر از همه 
عمل كند، به شــما خواهــم گفت وزير 
امور خارجه ايران، محمدجواد ظريف. او 
به جاى ارائه يك سخنرانى طوالنى و از 
پيش آماده شده، به مقابله با يك خبرنگار 
تأثيرگذار و پرتكاپوى شــبكه بى بى سى 
پرداخــت و پرســش هاى چالش برانگيز 
حاضران را [به خوبى] پاسخ داد. او به طور 
مختصر و مفيد و حتى گاهى با بذله گويى 

به پرسش ها پاسخ گفت.»
 حذف اصالحات به ضرر كيست 
و چه كسانى را خوشحال مى كند؟

اين بر كسى پوشيده نيست كه كشورمان 
طى دهه گذشــته و مخصوصًا چندسال 

اخير وارد چالش و تنش  سياسى-حزبى 
شده است. تبلور اين موضوع را به خوبى 
در اختالفــات و تنش هــاى ميان دولت 
دوازدهم و مجلس يازدهم مى توان ديد. 

به اعتقاد برخى از كارشناسان، اين سطح 
از اختالفات در كشــور بــه تضعيف و 
به حاشــيه راندن يكى از احزاب اصلى در 
كشــور منجر خواهد شد كه البته در اين 
ميان با توجه به مواضع قدرت در كشور 
مى توان گفت كــه اين حزب اصالحات 

خواهد بود. 
نماينــدگان مجلس يازدهــم كه خود را 
انقالبــى مى نامنــد، به اعتقــاد برخى از 
كارشناسان، تندرو خوانده مى شوند. اين 
اتهام به نمايندگان مجلس به علت برخى 
از طرح ها و پيشــنهاد هاى آنها است كه 
بيش از هر چيــز ديگر منفعت حزبى در 
پيش داشته، همچون طرح اصالح قانون 

انتخابات رياست جمهورى.
گفتنى اســت كه برخى از اين نمايندگان 
در پس اعتقادات انقالبى خود چنان غرق 
شده اند كه در برخى از موضع گيرى هاى 

خود دچار اشتباه مى شوند.
به طور مثال همين هفته گذشــته به گفته 
كميسيون  ســخنگوى  خدابخشى  محمد 
برنامــه و بودجه، برخــى از نمايندگان 
مجلس در رأى گيرى درباره اليحه  بودجه 
كميســيون تلفيق حتى نمى دانســتند كه 
به چه چيزى دارنــد رأى منفى مى دهند 
و درنهايت اين اليحــه رأى نياورد و به 

دولت عودت داده شد. 
اين مســأله مورد رضايت كابينه دولت 
بــوده و برخى از آنها همچون ربيعى از 
درحالى  اين  كردند.  تشــكر  نمايندگان 
اســت كه اين دســته از نمايندگان تنها 
نبوده  دولــت  رضايت  جلــب  به دنبال 
بلكه قصد مخالفت با آن را نيز داشتند. 

از سوى ديگر هفته گذشته نيز نمايندگان 
مجلس يازدهم كه حدود يك سال است 
دربــاره شــفافيت آرا شــعار مى دهند و 
خود را دربــاره چنين طرح هايى انقالبى 
مى خواننــد، به طرح شــفافيت آرا رأى 
نداده و طــرح مذكــور در مجلس رأى 

نياورد.
حال اين پرســش در ذهــن پيش مى آيد 
كه حــذف اصالحات و كنار گذاشــتن 
كاركشــته اى  و  باتجربه  ديپلمات هــاى 
همچون ظريف، به نفع يا به ضرر چه كسى 

تمام خواهد شد؟
به طور مثــال در مصاحبه مجتبى ذوالنور 
گفتــه بود كه پشــتوانه اجــراى مذاكره 
اصولگرايان بيشــتر بوده و بهتر اســت 
انجام  اصولگرايان  توســط  مذاكرات  كه 
شــود. البته اين نظر و هدف بسيارى از 
آينده  ســال  انتخابات  براى  اصولگرايان 

است. 
كــه  ديگــرى  پرســش  اين حــال  بــا 
پيــش مى آيــد، ايــن اســت كــه بســيارى 
از ايــن افــراد كــه كًال مخالــف مذاكــره 
ــد و  ــكا بودن ــژه آمري ــرب و به وي ــا غ ب
ــرات  ــز مذاك ــار ني ــت به ــان دول در زم
ــال  ــد، چــرا به دنب ــق انداختن ــه تعوي را ب
ــورت  ــه درص ــتند ك ــأله هس ــن مس اي
ــينند؟  ــكا بنش ــه روى آمري ــره، روب مذاك
آيــا تجربــه و يــا ســابقه مثبتــى در ايــن 

زمينــه داشــته اند؟ 
ــى از  ــاهد برخ ــار ش ــت به در دوره دول
ــم  ــا بودي ــن ديپلمات ه ــاى اي اظهارنظر ه
ــا  ــى قطعنامه ه ــاد برخ ــث ايج ــه باع ك
عليــه  امنيــت  شــوراى  تحريــم  و 
ــن  ــبيه اي ــه ش ــود. البت ــده ب كشــورمان ش
ــى از  ــوان در برخ ــز مى ت ــارات را ني اظه
نماينــدگان  برخــى  موضع گيرى هــاى 

ــرد.  ــاهده ك ــم مش ــس يازده مجل

1400 سال ديپلماسى 

آيا حذف اصالحات 
قدرت ديپلماسى كشور را 

ضعيف مى كند؟
■ فرصتى طاليى براى تغيير مواضع بين الملل و منطقه به نفع كشور

برجــام با وجــود برخى 
نواقصى كــه در آن وجود 
از  يكى  مى تــوان  را  دارد 
دقيق ترين  و  قوى تريــن 
گذشته  صده  در  معاهدات 
گواه  كشــورمان دانست. 
ايــن مســأله را مى توان 
مجامع  در  آمريكا  انزواى 
وحشــت   به  و  بين الملل 
كشورمان  دشمنان  افتادن 
از جمله اسرائيل، دانست
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خبـر

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

برابر رأي شماره 99/1475  مورخ 1399/11/01 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم معصومه قهرمانى فرزند عزيزاله به شماره شناسنامه 5766 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 35/32 مترمربع در پالك 
4 فرعى از 513 اصلى واقع در اسدآباد-ميدان غدير خريداري از مالك رسمي آقاى حاج ابراهيم قهرمانى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 473)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/18

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/03
كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

ارائه خدمات نوآورانه به اقشار كم برخوردار
مديرعامل بنياد احسان ســتاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) از راه اندازى سكوى 

نوآورى اجتماعى بنياد احسان خبر داد و جزئيات آن را اعالم كرد.
 سعيد سليمانى در گفت وگو با ايسنا، در اين باره اظهار كرد: سكوى نوآورى اجتماعى 
به منظور خدمت رسانى به مناطق كم برخوردار راه اندازى خواهد شد و در نخستين گام، 
برگزارى رويداد «رويش احســان» با موضوع حل مسائل آموزشى دوران پساكرونا در 
مناطق كم برخوردار آغاز شده است. وى افزود: نخستين رويداد از سلسله رويدادهاى 
رويش احسان به حل مسائل آموزشى دوران پساكرونا اختصاص دارد. به عبارت ديگر 
اين رويداد با هدف جمع آورى ايده هاى نوآورانه با محوريت حل مسائل آموزشى در 

مناطق كم برخوردار پس از توقف شيوع همه گيرى كرونا برگزار مى شود.

منتظر موج چهارم كرونا باشيم، اگر رعايت نكنيم
 سخنگوى وزارت بهداشت اعالم كرد كه مطمئنا فاصله گرفتن از رعايت توصيه هاى 
بهداشــتى و بروز رفتارهاى اجتماعى خطرآفرين مقدمــه آغاز موج جديد بيمارى در 

كشور خواهد بود.
به گزارش ايســنا، سيما سادات الرى، گفت: متأســفانه موارد بسترى روزانه در برخى 
اســتان هاى كشــور روند افزايشــى پيدا كرده اســت كه درصــورت رعايت نكردن 
پروتكل هاى بهداشتى و حضور در تجمعات بايد منتظر خيز سراسرى چهارم در كشور 

باشيم.
وى افزود: با توجه به شرايط حساس و شكننده حال حاضر بيمارى كوويد-19، ما بيش 

از هر زمان ديگر نيازمند تقويت و تداوم عزم ملى براى مبارزه با اين بيمارى هستيم.

ارائه 8700 سرى جهيزيه به نوعروسان نيازمند
 از محل زكات جمع آورى شده

 معاون توســعه مشاركت هاى مردمى كميته امداد از جمع آورى هزار و 118 ميليارد 
تومان زكات در ســالجارى خبر داد و گفت: بيش از 80 درصد اعتبارات زكات صرف 

امور معيشتى محرومان مى شود.
به گزارش ايسنا، عليرضا عســگريان خاطرنشان كرد: ميزان زكات پرداختى در كشور 
در ده ماهه امسال از مرز هزار ميليارد تومان عبور كرده و به باالى هزار و 118 ميليارد 
تومان رسيده است. وى با بيان اينكه بيش از 80 درصد زكات جمع آورى شده صرف 
امور معيشتى نيازمندان شده است، گفت: از عايدات حاصل از زكات يك  ميليون و 250 

هزار بسته غذايى تهيه و توزيع شده است.

چالش هاى سرپرستى فرزندخوانده 
 يك مشاور درباره چالش هاى سرپرستى فرزندخوانده با بيان اينكه 
الزم است بيان حقيقت درباره والدين اصلى كودك با توجه به سن و 
زبانى كه كودك در محدوده ســنى خود متوجه آن است هرچه زودتر 
انجام شود زيرا هرچه گفتن حقيقت به تعويق انجامد و يا طور ديگرى 

بيان شود، ضربه سنگين ترى به كودك وارد مى شود.
مريــم فــوالدى در گفت وگــو بــا ايســنا، بــا تأكيــد بــر اهميــت بيــان 
ــادر حقيقــى آنهــا،  ــدر و م ــاره پ ــدگان درب ــه فرزندخوان واقعيــت ب
ــراى بيــان حقيقــت  ــراى مثــال والديــن مى تواننــد ب اظهــار كــرد: ب
ــد. در ســنين  ــتفاده كنن ــر از 7 ســال از انيميشــن اس در ســنين كمت
بــاالى 7 ســال نيــز الزم اســت بــا اســتفاده از ادبيــات متناســب بــا 
ــد. همچنيــن الزم  ــه توضيــح دهن ســن كــودك موضــوع را صادقان
اســت بــراى كــودك توضيــح دهنــد كــه عشــق و عالقــه آنهــا بــه او 

هماننــد پــدر و مــادر واقعــى اســت.
بــه گفتــه وى، والدين نبايد از روى ترحم و دلســوزى نســبت به 
فرزندخوانده محبت افراطى داشــته باشــند، ابراز اين عشق و محبت 
بايد در حد طبيعى و همانند فرزند بيولوژيكى باشد، الزم است حد و 
مرزهايى كه كودك بايد رعايت كند را به او بگويند و همواره در مسير 

زندگى مشوق و كمك كننده او باشند.
اين مشــاور معتقد است كه با بيان حقيقت به كودك، ممكن است او 
احساساتى نظير بى ارزشى و يا تنفر نسبت به والدين بيولوژيكى خود 
تجربه كند. در چنين شرايطى والدينى كه او را به فرزندخواندگى قبول 
كرده اند تنها مى توانند در كنارش باشــند، محبت خود را آشكارتر نثار 
او كننــد و به او كمك كنند تا با حقيقــت زندگى خود را وفق دهد. 
همچنين در اين شــرايط مى توان از مشورت متخصصين، مشاورين و 

روانشناسان بهره گرفت.
فوالدى ادامه داد: ممكن اســت اين بچه ها مقدارى پرخاشگرى داشته 
باشند و مشــكالتى را در تنظيم هيجانات خود تجربه كنند. از اين رو 
الزم اســت در جهت بازيابى ســازگارى الزم به آنها كمك شود زيرا 
امكان ابتال به مســائل رفتارى و هيجانى بــراى اين كودكان به علت 
ضربه ها و تجارب اوليه زندگى در مؤسســات به نسبت ساير كودكان 

بيشتر است.
اين مشاور افزود: در واقع كودكان فرزندخوانده ممكن است دامنه اى 
از تجربيات آزاردهنده و غفلت والدين خود را به همراه داشته باشند كه 
اين امر مى تواند بر سازگارى آنها اثر منفى بگذارد. همچنين كودكانى 
كه در مؤسســات نگهدارى مى شــوند به دليل تعدد و تغيير متناوب 
مراقبين آنها در معرض خطر تأخير رشدى، شناختى، حركتى، زبانى و 

رشد مهارت هاى ارتباطى قرار گيرند.
به گفته فوالدى، مراقبان مؤسسات به علت تعدد مسئوليت ها و وظايف 
خود به ندرت مى توانند تعامل اجتماعى الزم را با كودكان برقرار كنند، 
از ايــن رو كمتــر مى توانند به عالئم اجتماعى كودك پاســخ دهند و 
صميميــت و عاطفه محدودى را به كودك نشــان مى دهند، در نتيجه 
امكان محروميت شــديد اين كودكان در تعامالت انســانى و عاطفى 

آنها وجود دارد.
اين مشاور افزود: تمامى اين مسائل باعث مى شود دلبستگى ايمن در 
اين كودكان شكل نگيرد كه عدم شــكل گيرى آن به ايجاد رفتارهاى 
غلط در ارتباط بين فردى با ديگران منجر مى شود. همچنين سال هاى 
ابتدايى زندگى نه تنها بر روى تنظيم هيجانات كودكان اثرگذار اســت 
بلكــه مى تواند در كنتــرل تكانه ها در دوران نوجوانى و بزرگســالى 

اثرگذار باشد.

دنياى اقتصاد: مقصد گمشده گردشگرى
 گردشگران استتار كردن يه وقت ريا نشه!!

آرمان ملى: اجاره نشينى گران تر از خريد مسكن 
 اينم يه ترفند حرفه  اى براى صاحب خونه شدن!!

ابتكار: ضربه خط و نشان ها بر پيكر نحيف اقتصاد
 ديگه ديوارى كوتاه تر از اقتصاد پيدا نكردن!!

خراسان: خطر خاموشى سوت زنى اجتماعى
 بدون شرح!!

شهروند: 15ميليون ريال، عيدى پايان سال
 در عوض عيدى مردم به دولت چيه!!
كليد: شعله هاى كرونا در سكانس زمستانى

 آخه سكانس بعدى رو مى خواد با ويروس فرنگى بازى كنه!!
پيام ما: تعمير ايستگاه هاى سنجش هوا معطل پول

 محض احتياط دو تا يكى ايستگاه رو رد كنيد!!
همدان پيام: شيره بر شير سنگى، تيشه بر گنجنامه

 حواستون باشه ريشه به تيشه نزنن!!
تجارت: فرار خريداران از بازار مسكن

 ميخوان جا رو براى دالل ها باز كنن!!
سپيد: محموله هاى واكسن در راه ايران

 احتماال عوارضى تهران چالوس تو ترافيك مونده!!
بشارت نو: ادامه سقوط در بازار سرمايه 

 فنا نريم صلوااات!!
پيشرو: ريشه كن سازى كرونا فعال منتفى است

 فعال بازار گرميش رو دوباره شروع كرده!!
صنعت: آوار ريال
 بدون شرح!!

كسب وكار: عرضه قطره چكانى روغن 
 فرصتى دوباره براى احتكاركنندگان!!

آگهــي مزايـده

شهردارى همدان

يف
مساحت نوع ملك و كاربرىرد

مبلغ سپرده شركت در مزايده كل مبلغ كارشناسى (ريال)(مترمربع)
(ريال)

آدرستوضيحات

زمين مسكونى قطعه شماره 9 معبر 1
18256/95146/461/500/00010/000/000/000مترى موقعيت شمالى

برزمين 11/59متر و 
شرقا21/67ً و غرباً 22/92  

ميباشد.
استادان خيابان ميالد 18مترى 

كوهسار

زمين مسكونى قطعه شماره 10 معبر 2
18256/92141/306/000/00010/000/000/000مترى موقعيت شمالى

برزمين 11متر و شرقًا 
22/92 و غرباً 24/14  

ميباشد 
استادان خيابان ميالد 18مترى 

كوهسار

شرايط شركت در مزايده: 
1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه ماهه 
و يا اوراق مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى 99/11/27  تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه 

بوعلى سينا نمايند.
2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد 

قيمت را تكميل و در پاكت (ج) قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند. 
3-برنده مزايده مكلف است حداكثر ظرف هفت روز كارى از تاريخ ابالغ نتيجه مزايده نسبت به واريز 80٪ وجه پيشنهادى اقدام و 20٪ الباقى 

هنگام تنظيم سند در دفترخانه از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد. 
4- برنده مزايده مكلف است وجه مورد معامله را نقدا به حساب شهردارى واريز نموده و هيچگونه تهاترى قابل قبول نمى باشد در صورت عدم واريز 

نقدى وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزايده به نفع شهردارى ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گرديد.   
5- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهردارى خواهد ماند. 
7-شركت در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شركت كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند. 

8- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 
10- انتقــال ســند بعــد از انجــام تشــريفات قانونــى (ثبتــى) متعاقبــًا بــه برنــده  مزايــده  ابــالغ ميگــردد  و برنــده مزايــده مكلــف اســت 
ــر  ــد در غي ــدام نماي ــده ) اق ــى وجــه ( 20٪ باقيمان ــز الباق ــال ســند و واري ــالغ شــهردارى  جهــت انتق ــخ اب ــاه از تاري ــدت يكم ظــرف م
اينصــورت مزايــده ابطــال و ســپرده برنــده مزايــده ضبــط خواهــد گرديــد ضمنــا ســند بنــام برنــده مزايــده و يــا هرشــخص ديگــرى كــه 
برنــده مزايــده وى را كتبــا بــا رضايــت نامــه محضــرى بــه شــهردارى معرفــى نمايــد انتقــال خواهــد يافــت و شــهردارى متعهــد ميگــردد 

حداكثــر ظــرف مــدت شــش مــاه نســبت بــه انتقــال ســند بنــام خريــدار اقــدام نمايــد.
11- پيشنهادات رسيده در تاريخ 99/11/28 ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. 

(م الف 1585)

شهردارى همدان با استناد مجوزهاى اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه زمين مسكونى از پالك ثبتى 01/5918 از طريق 
مزايده كتبى بفروش برساند. متقاضيان مى توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند. 

 آگهى مزايده عمومى شماره 1099090893000005

  شهردارى دمق

شهردارى دمق در نظر دارد 5 قطعه از زمين هاى واقع در شهرك فرهنگيان با جزئيات مندرج در اسناد مزايده طبق جدول ذيل را با 
بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى دولت (www.setadiran.ir) با شماره مزايده 1099090893000005 به صورت الكترونيكى به 

فروش برساند .
زمان انتشار درسايت: 99/11/18 ساعت 08:00                                          مهلت دريافت اسناد مزايده: 99/11/28 ساعت14:30

تاريخ بازديد: 99/11/18 تا99/11/22                                                         مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: از تاريخ 99/11/23 تا99/11/28 
زمان بازگشايى: 99/11/29 ساعت 11:00                                                   زمان اعالم برنده: 99/11/30

ضمنا رعايت موادرد ذيل الزامى ميباشد:
برگزارى مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت ميباشد و كليه مراحل فرايند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده 
(درصورت وجود هزينه مربوطه) پرداخت تضمين شركت در مزايده (وديعه) ارسال پيشنهاد قيمت، بازگشايى پاكات،اعالم به برنده ، واريز 

وجه مزايده و تحويل كاال در بستر سامانه از اين طريق امكان پذير مى باشد.
شماره تماس شهردارى دمق: 08136423448

ارزش پايه كارشناسى كاربرىمساحت  (متر مربع)شماره قطعهرديف
(هر متر مربع)

ارزش كل (ريال)

10/000/0001/655/000/000مسكونى- تجارىR115/165 - بلوار 24مترى1
10/000/0001/750/000/000مسكونى-تجارىR31175- بلوار 24مترى2
10/000/0001/750/000/000مسكونى-تجارىR32175- بلوار24مترى3
5/550/00099/000/000مسكونىR36180- كوچه 10 مترى4
5/550/00099/000/000مسكونىR37180- كوچه 10 مترى5

(م الف 192)

حدود 400 هزار نفر در كنكور 1400 
ثبت نام كردند

 ســخنگوى سازمان سنجش آموزش كشور از ثبت نام 398 هزار نفر 
در كنكور سراسرى سال 1400 در چند گروه، خبر داد.

فاطمــه زرين آميزى در گفت وگو با مهر اظهار كرد: كنكور سراســرى 
هرســاله به منظور پذيرش دانشجو از طريق آزمون در دوره هاى روزانه، 
نوبت دوم (شبانه )، نيمه حضورى، مجازى، پرديس خودگردان دانشگاه ها 
و مؤسســات آموزش عالى ، دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالى 

غيرانتفاعى و غيردولتى و دانشگاه آزاد اسالمى، برگزار مى شود.
وى يادآور شــد: تاكنون تعداد 398 هــزار و 719 نفر در چند گروه و 
تعداد 318 هزار و 792 نفر در يك گروه آزمايشى آزمون سراسرى سال 

1400 ثبت نام كرده اند.
زرين آميــزى افزود: ثبت نام كنكور سراســرى در روزهــاى 12 تا 18
بهمن ماه 1399 به صورت اينترنتى و از طريق ســايت سازمان سنجش 

انجام مى گيرد. www.sanjesh.org آموزش كشور به نشانى

 خودپرداز بانك كشاورزى ويژه كودكان و 
نوجوانــان، معلولين و جانبازان و كوتاه قامتان 
بلندهمت در ســطح سيستم بانكى كشور در 
دومين روز از دهه مبارك فجر، در محل كانون 
پــرورش فكرى كودكان افتتــاح و به مرحله 

بهره بردارى رسيد.
 اين خودپرداز كه با ارتفاع مناســب از سطح 
زمين اختصاصا جهت اين گروه از افراد جامعه 
طراحى و نصب شده است، براى نخستين بار 
در سطح سيســتم بانكى كشور توسط بانك 
كشــاورزى استان همدان و با همكارى كانون 
پرورش فكرى كودكان و نوجوانان به مرحله 

اجرا درآمده است.
مدير كانون پرورش فكرى و نوجوانان همدان 
در مراســم افتتاحيه اين خودپرداز ضمن ابراز 
خرســندى از ارتباط نزديــك كانون با بانك 
كشــاورزى در زمينه حقوق كودك، نوجوان، 
معلولين، جانبــازان و كوتاه قامتان بلندهمت 
در يك جامعه شهرنشــينى، از پيشنهاد ايجاد 
خودپرداز براى قشــر يادشده از طرف بانك 
كشاورزى به كانون و به ثمر نشاندن پروژه در 

كمترين زمان ممكن، تمجيد كرد. 
 مهناز ضرابى زاده اظهار كرد: شــهر دوستدار 
كودك همواره نيازمند چنين امكاناتى بوده و 
كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان در 
كنار بانك كشاورزى مفتخر است كه نخستين 
خودپرداز ويژه كودكان در شهر همدان نصب 

و راه اندازى مى شود. 
در ادامه مراسم، مدير شعب اين بانك در استان، 
ضمن عــرض تبريك چهل ودومين ســالگرد 
پيروزى انقالب اسالمى، ميالد با سعادت فاطمه 
زهرا(س) و روز مادر، با ابراز خرسندى از تعامل 
موجود بين بانك كشــاورزى اســتان و كانون 
پرورش فكرى كودكان و نوجوانان با تكيه بر اين 
اصل كه «زنان ريشه هاى انسانيت هستند» گفت: 
اشتباه خواهد بود اگر فرض كنيم با محدود كردن 

ريشه ها، شاخ و برگ ها رشد و توسعه خواهند 
داشت. 

هوشــنگ حيدرنژاديان در ادامه با اشــاره به 
روش سنتى اســتفاده از قلك براى پس انداز 
كــودكان، كانون پرورش فكــرى كودكان و 
نوجوانان را به افتتاح حســاب هاى ســپرده 

بلندمدت براى كودكان كه شكل متحول شده 
قلك سنتى است، تشويق كرد. 

وى اصلى تريــن منبع توليد ثــروت را كار و 
تالش و بزرگ ترين ســرمايه بشرى را تفكر 

عنوان كرد.
حيدرنژاديــان ضمن تأكيد بر ايــن نكته كه 

هيچ تمدنى بدون نياز اساســى «غذا» قادر به 
حيات نيست، از نقش كليدى بانك كشاورزى 
در تأمين غذايى كشــور ســخن گفت و بر 
ســهم 90 درصدى تســهيالت اين بانك در 
بخــش كشــاورزى و ده درصــدى حمايت 
از ســاير بخش هاى كســب وكار و همچنين 
نخســتين افتتاح  چون  فرهنگ ســازى هايى 
  اى.تى.ام ويژه كودكان و نوجوانان در كشور 

تأكيد كرد.
در پايان مراســم، خودپــرداز ويژه كودكان و 
نوجوانــان و كوتاه قامتان بلندهمت با حضور 
مدير شعب بانك كشاورزى در استان، مديركل 
كانون پرورش فكرى اســتان، مشاور استاندار 
در امور زنان اســتان و ساير مسئوالن به شكل 
رســمى افتتاح و در نخستين گام توسط يكى 
از كودكان اين كانون به شكلى نمادين، مورد 

استفاده قرار گرفت.

بهره بردارى از نخستين خودپرداز
 بانك كشاورزى ويژه كوتاه قامتان بلندهمت

با فراهم شدن 
زيرساخت ها، دوركارى 
ادامه مى يابد

 رئيس ســازمان امور ادارى و استخدامى 
با بيان اينكه چارچوب دوركارى كاركنان در 
ده سال گذشــته تصويب شد، درصورتى كه 
دســتگاه ها زيرســاخت هاى الزم را فراهم 

كنند كاركنان به خصوص كارمندان خانم كه 
فرزندان خردسال دارند، مى توانند از شرايط 

دوركارى استفاده كنند.
به گزارش ايرنا، جمشيد انصارى افزود: زمانى 
كه وضع شهرها به رنگ زرد، نارنجى يا قرمز 
مى رســد تعدادى از كاركنان در دســتگاه ها 
حضور پيدا مى كنند تا تراكم در محيط ادارى 
و تــردد بين شــهرى و درون شــهرى را كم 

كنيــم. وى ادامه داد: آن بخش از كاركنان كه 
زيرساخت هاى الزم براى انجام كار خودشان 
را از منزل دارند طبق قانون به آنها اجازه داده 
مى شود به جاى حضور در محيط ادارى، كار 

را از منزل انجام دهند.
انصارى گفت: به دليل دوركارى كاركنان در 
برخى از دستگاه هاى اجرايى، بخشى از كارها 

با تأخير مواجه شده است.

وى اضافه كرد: براساس پژوهش از فروردين 
تا آبان 99، در 89 دســتگاه اجرايى كشــور 
وضــع دوركارى كاركنان را مورد بررســى 
قرار داديم و حدود يك ميليون و 180 هزار 
كارمند و مديران دولــت در اين پژوهش و 
نظرســنجى شــركت كردند كه حدود 75 
درصد مديران و حــدود 79 درصد كاركنان 

از نتيجه دوركارى راضى بودند.
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مديركل امور مالياتى استان:
صندوق مكانيزه فروش

 گامى اساسى براى تحقق عدالت مالياتى
 استفاده از صندوق هاى مكانيزه  
فــروش نه تنها گامى اساســى در 
اســت  غيرنفتى  درآمدهاى  تحقق 
بلكه موجب شفافيت در معامالت 
اقتصادى شده و به دنبال آن موجب 

عدالت مالياتى خواهد شد.
مديــركل امــور مالياتــى اســتان 
همدان كــه در جمــع معاونان و 
رؤساى ادارات امور مالياتى سخن 

مى گفت، اظهار كرد: منظور از نظام صندوق فروش ســامانه اى است 
متشكل از صندوق فروش يا رايانه و نرم افزارهاى كاربردى مربوطه 
كه امكان اتصال به ســامانه ســازمان امور مالياتى كشور را داشته و 
قابليــت الزم براى ثبت اطالعات خريد و فــروش كاال و خدمات 
واحد كسب  و كار را در چارچوب قوانين مربوطه و نيز استاندارد هاى 

فنى فراهم مى سازد. 
به گــزارش روابط عمومــى اداره كل امور مالياتى اســتان همدان، 
محمد دلشــادى افزود: طراحى و پياده سازى اين ســامانه به عنوان 
يك زيرســاخت ملى با محوريت ســازمان امور مالياتى كشور و با 
همــكارى وزارتخانه هاى ارتباطات و فنــاورى اطالعات، صنعت، 
معدن و تجارت و نيز اتاق اصناف با هدف مديريت جريان اطالعات 
اقتصادى، تجارى و مالياتى كســب وكارهاى كشــور در دستوركار 

قراردارد.
وى تصريح كرد: از اهداف و كاركردهاى مثبت نظام ســامانه فروش 
مى توان به شفاف ســازى تدريجى مبادالت و فعاليت هاى اقتصادى 
و تجارى در راســتاى ايجاد زيرســاخت ماليات الكترونيك، تحقق 
اهــداف دولت الكترونيكى و اقتصاد مقاومتى، ايجاد عدالت مالياتى، 
مديريــت جريان مالى در نظام مالياتى كشــور و توســعه و تقويت 
ابعــاد كنترلى و نظارتى درنظام مالياتى اشــاره كرد؛ فلذا با توجه به 
شرايط كنونى و اهميت افزايش درآمدهاى غيرنفتى، بهترين راهكار 
موجــود، تحقق پاك ترين درآمد، يعنى ماليــات و تحقق برنامه هاى 

مالياتى است.
مديــركل امور مالياتى اســتان در ادامه به ذكر انــواع صندوق هاى 
فروش پرداخت و اظهار كرد: صندوق فروش انواع مختلفى دارد كه 
صاحبان مشاغل مختلف با هر ميزان بودجه مى توانند به  راحتى از اين 
وسيله ارزشمند استفاده كنند؛ زيرا صرفه جويى در وقت و هزينه ها، 
باال بردن دقت و نظم در كارها، كاهش درصد اشتباهات، سرعت در 
پردازش محاسبات و شفافيت در ارائه خدمات از مزاياى به كارگيرى 

اين صندوق ها هستند.
دلشادى در پايان خاطر نشان كرد: اشخاص و مشاغل مشمول نصب، 
راه اندازى و استفاده از سامانه صندوق فروش مكلفند پس از انتشار 
آگهى فراخوان، نســبت به نصب ســامانه مذكور و ثبت درخواست 
تخصيص شماره شناسه در درگاه عمليات الكترونيكى سازمان امور 
مالياتى كشــور به آدرس: www.tax.gov.ir بــا ذكر ويژگى و 

مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام نمايند.

ضوابط غلط
 اقتصاد را به بيراهه كشانده است 

مهدى ناصرنژاد»
 در وضعيت دشوار اقتصادى روز جامعه ما، همه تالش دولتمردان 
بر اين است تا به هر طريق ممكن كاالهاى ضرورى مردم چه از طريق 
واردات و چه تأمين مواد اوليه براى كارخانجات داخلى تأمين شود كه 
البته با مشكالت فراوانى همراه است و تحريم هاى اقتصادى كشورمان 
از جانــب آمريكا و متحدان او و هم خيانت برخى دســت اندركاران 

اقتصادى در داخل كشور مزيد بر علت است.
 در هميــن حال وقتى هم كااليى به هر طريق براى تأمين مردم و هر 
مصرف كننده حقيقى و حقوقى تأمين مى شــود، پاى كج واسطه هاى 
زنجيره اى به ميان مى آيد و در كنار آن نيز توزيع غلط كاال در مجارى 
فروش براى رسيدن به دست مردم آنچنان آشفته و بدون برنامه است كه 
مى شود همان آش شلم شوربا كه با هيچ مزاج و دستگاه هضم كننده اى 
سازگار نيســت. چنين وضعيتى كه هزينه هاى خدمت رسانى به مردم 
را چندبرابر مى ســازد، از اقتصاد كشورمان چشم انداز دلسردكننده اى 

به وجود آورده كه هيچ اميدى به اصالح آن نيست. 
شــالوده اقتصاديمان شــده مانند آن آب بندان شل و سستى كه مقابل 
خروش ســيالب طاقت نــدارد و از هر كجاى آب بنــدان با خاك و 
بيل جلوى فوران ســيالب گرفته مى شود، قسمتى ديگر دچار خرابى 
مى شــود. درواقع دزدان و كالهبرداران ارز دولتى، قاچاقچيان ورود و 
خروج كاال از كشــور، دالل هاى كنترل نشدنى بده وبستان كاال، توزيع 
نظارت نشده كاال بين عوامل فروش و نهانى و متأسفانه دست آخر هم 
كم فروشى و بدفروشى و دله دزدى هاى برخى كسبه از خدا بى خبر و 
ناكاســب در چرخه اقتصادى جامعه شده، همان آب بندان پوسيده و 
ترك برداشته كه با چنين وضعيتى چنانچه سازمان هاى مسئول هم از 
هر كجا درز و سوراخ هرز آبى را بگيرند، از جاى ديگرى كار خراب 
مى شود. مصداق ها در اين باره و در چارچوب موضوع نوشتارى امروز 
ما فراوان است و روى هر كاال و خدمت قابل عرضه اى مى شود دست 
گذاشت و ناگفته ها را نوشت! اما به عنوان نمونه به روغن نباتى اشاره 

مى كنيم و شما حديث مفصل بخوان از اين مجمل! 
يك كاســب قديمى و مورد اعتماد شهرمان درد دل مى كرد كه فالنى! 
تكليف ما چه خواهد شــد؟! پرســيدم چطور؟ كه جــواب داد: اين 
فروشگاه هاى زنجيره اى كه با آن شيوه مردم فريب مشترى مدارى خود، 
زيــر هرچه مغازه دار و خرده كاســب را در هــر كوچه و محل جارو 
كرده و به ورشكســتگى رسانده اند و معدود كاسب هايى هم كه مانند 
ما تاكنون دوام آورده اند، دارند زير فشــار شــركت هاى توزيعى خرد 
مى شوند. مى گويد: براى جورى جنس و حفظ مشتريان خود مجبور 
به تهيه برخى اجناس نظير روغن و تخم مرغ و شوينده هاى پرمصرف 
هســتيم، اما 3 شركت عمده در سطح گسترده از همدان توزيع چنين 
اجناسى را در اختيار خود دارند كه اين روزها با سوءاستفاده از فرصت 
و نبود هرگونه نظارت مؤثرى، مغازه داران را مجبور مى ســازند همراه 
كاالهاى پرمصرف، اجناس ديگرى نيز كه مشــترى چندانى ندارد و 
بايد در قفســه ها بماند تا مگر بختش باز شود، تحويل بگيرند، در غير 

اين صورت بايد قيد سهميه را بزند. 
به گفته اين مغازه دار كه حرف هاى خود را با فاكتور و فهرست اجناس 
تحميل شــده به خود مستند مى كند، يك شركت توزيعى روز دوشنبه 
13 بهمن همراه 2 كارتن روغن مايع كه ســود خرده فروشى آن براى 
مغازه دار يك دانه صد تومنى اســت، 2 كارتن نيز كنسرو نخودفرنگى 

تحميل كرده است.
 اين فروشنده گاليه وار اضافه مى كند: اين روزها فروش اجناسى نظير 
روغن نباتى فقط براى جورى جنس و پس نرفتن مشترى است، چون 
چندتومن سود از فروش قيمت روى شيشه روغن نباتى نيز بابت كرايه 
باربر از انبار شركت تا پاى ماشين و كرايه وانت بار مستهلك مى شود. 
به گفته وى، همچنين يك شــركت اين روزها همراه ســهميه كاال به 
مغازه داران تن ماهى و يك شــركت توزيع شوينده نيز انواع شامپو و 
نرم كننده هايــى كه اقبال فروش خيلى كمى در مغازه هاى محلى دارد، 
تحميل مى كند و يك شــركت نيز كيك و كلوچه هاى ته انبار خود را 
همراه كاال هاى مورد نياز و مشــترى دار براى مغازه داران طرف معامله 

خود فاكتور مى كند!
واقعــا چنين وضعيتى در چرخه عرضــه و تقاضاى كاال در جامعه ما 
و عينا در همدان، روال آشــفته بازار دوران قاجاريه را تداعى مى كند 
كه كاســبى همراه توتون و تنباكو، پول بند تنبان هم به مشتريان خود 
تحميل مى كرد و استداللش هم اين بود كه هر كس توتون و تنباكوى 
ما را مصرف كند، به شدت به سرفه مى افتد و بند تنبانش پاره مى شود 
و الجــرم بايد بند تنبان تازه و ســالم به ليفه شــلوارش بيندازد. البته 
دليل من درآوردى آن كاســب دوران قاجريه در ذهن هر پرســنده اى 
مى گنجيد، اما اينكه مصــرف روزانه و ضرورى روغن نباتى مايع در 
هر خانه اى با كنســرو نخودفرنگى و مصرف آن چه ســنخيتى دارد، 
قابل گنجاندن نيســت، نه  نه، نمى گنجد! اال اينكه هزينه هاى اضافه بر 
خانوارها تحميل سازد و اثرات تخريبى و سوء روانى بدى در جامعه 

برجاى گذارد.

نحوه انتقال سهام عدالت متوفيان
 وراث مشموالن سهام عدالت كه فوت شده اند، مى توانند با انجام 

اقداماتى سهام عدالت فرد متوفى را منتقل كنند.
بــه گزارش ايســنا، آمارها از فوت بيــش از 2 ميليون و 500 هزار 
دارنده ســهام عدالت طى ده ســال گذشته خبر مى دهد و ورثه اين 
افراد بايد اقداماتى را انجام دهند تا فرايند انتقال ســهام فرد متوفى 

طى و سهام منتقل شود.
در ابتــدا وراث قانونــى مى توانند جهت اطالع از وضعيت ســهام 

عدالت متوفيان به نشــانى اينترنتى samanese.ir مراجعه و با 
ورود اطالعات هويتى متوفى از مشــمول بودن وى كســب اطالع 
كرده و صورت وضعيت دارايى ســهام عدالت مربوط را مشــاهده 

كنند.
پس از انجام امور مربوط به انحصار وراثت، وراث بايد به ســامانه 
شــركت ســپرده گذارى مركزى مراجعه و خدمات انتقال سهام را 

انتخاب كنند.
در اين قســمت مدارك الزم براى انتقال سهام كه شامل گواهينامه 
واريز مالياتى، گواهى انحصار وراثت، گواهى فوت، اصل شناسنامه 

و كارت ملى متوفى و ورثه مى شود، ذكر شده است.
 پــس از تهيه مدارك مذكور، يكى از ورثه به عنوان نماينده به يكى 
از دفاتر پيشــخوان دولت مراجعه كرده و مدارك مذكور را تحويل 
مى دهد و اين دفاتر فرمى كه توســط نماينده تكميل شده است را 

براى شركت سپرده گذارى مركزى ارسال مى كند.
شركت ســپرده گذارى مركزى پس از بررسى مدارك مذكور، طى 
پيامكى نتيجه را به نماينده وراث اعالم مى كند. درواقع اگر مدارك 
نقصى نداشته باشد، مراتب انتقال انجام مى شود، در غير اين صورت 

به نماينده اطالع داده و نماينده بايد نقص مدرك را برطرف كند.

چشم انداز بازار مسكن در سال آينده

 شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خريد اقالم زير از توليدكنندگان مربوطه مطابق 
مشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه واز طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) اقدام نمايد.

كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد)به آدرس 
www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى 

الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1399/11/18

هزينه خريد اسنادمناقصه: مبلغ 500،000 ريال است كه ميبايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب استان 
همدان از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1399/11/18 لغايت 1399/11/23 تاپايان وقت ادارى.
آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت 1399/12/4 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/12/5   سالن جلسات مناقصه گزار.
تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 5 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به 
شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/9/22  ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك 
و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/12/4 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد 

دريافت شود.

نشانى مناقصه گزار: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال-  شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 
،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 41934-021   دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات  و سايت شركت به نشانى www.hww.ir  درج شده است. 
 شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

شماره فراخوانموضـــــــوعشماره مناقصه
مبلغ تضمين شركت در مبلغ برآورد(ريال)در سامانه ستاد

فرآيند ارجاع كار(ريال)
ساعت 
بازگشايى

209900700100010418,070,000,000903,500,00010خريد الكترو پمپ شناورع/99/253

ع/99/248-1
خريد ست كامل لوازم انشعاب فاضالب (شامل لوله ، 

انشعابگير ، سيفون ، دريچه چدنى ، درپوش الستيكى ، 
بوشن رابط)  

209900700100010511,616,681,000580,834,05010:30

فراخوان مناقصه هاى عمومي يك مرحله اى

 اگرچه همزمان بــا افزايش قيمت دالر تا 
28 هزار تومان، متوســط قيمت مسكن نيز تا 
مترى 27 ميليون تومــان افزايش يافت، اما با 
كاهش نرخ ارز، قيمت مســكن در ارقام قبلى 

ثابت مانده است.
براســاس گزارش منتشرشــده از سوى بانك 
مركزى در 3 ماهه آبان، آذر و دى، شاهد ثبات 
نســبى نرخ ها در بازار خريد و فروش مسكن 
هستيم؛ به ويژه در مناطق ميانى و جنوبى شهر 
همدان اين ثبات قيمت ها مشهودتر است؛ حتى 
در آذرماه، تورم ماهانه بخش مسكن، به منفى 
1/1 درصد رســيد ولى در ماه هاى آبان و دى 
رشــد ماهانه متوسط قيمت مسكن در همدان 

اعالم شد.
اين درحالى است كه در 7 ماه ديگر سال (غير 
از 3 ماه پايانى) رشــد ماهانه قيمت مسكن با 
تورم عجيبى روبه رو بــود؛ به طورى كه تورم 
ماهانه قيمت مســكن در مهرماه امسال با ثبت 
افزايش ده درصدى نســبت به شــهريورماه، 
بى سابقه بوده و ركورد 11 ساله از 88 تا 99 را 

به نام خود ثبت كرد.
كنترل نوســانات قيمت ارز در ماه هاى  قطعاً 
اخيــر، يكى از اصلى ترين داليــل بروز ثبات 
نسبى قيمت ها در بازار مسكن بود؛ اما كاهش 
شديد تعداد معامالت نيز در اين ثبات قيمتى 

بى تأثير نبوده است.
دفتر برنامه ريزى و اقتصاد مسكن وزارت راه و 
شهرسازى نيز در گزارشى كه در پايان آبان ماه 
از وضعيت بازار مسكن مراكز استان ها منتشر 
كرد، در هم آميختگــى و وجود تناظر يك به 
يك ميان قيمت ارز و قيمت مسكن در 8 ماهه 

ابتدايى امسال را مورد تأكيد قرار داد.
اين هماهنگى قيمت مســكن و ارز تا حدى 
پيش رفت كه برخى از كارشناسان اقتصادى، 
تئورى هر متر مســكن هــزار دالر را مطرح 
كردند؛ به ويژه كــه دالر در آبان ماه تا 28 هزار 
تومان و متوســط قيمت مســكن در تهران تا 
مترى بيش از 27 ميليون تومان افزايش يافت 
(افزايــش و كاهش قيمت مســكن در تهران 
عالوه بــر اينكه تأثير مســتقيمي بر قيمت در 
همدان دارد اكنون همدان كمي نسبت به تهران 
پيشى گرفته و متوســط قيمت در همدان نيز 

همان 28-27 ميليون تومان رقم خورد).
اما با كنترل قيمــت ارز در 2 ماه اخير و افت 
آن بــه كف كانــال 20 هزار تومانى، شــاهد 
كاهش قيمت مسكن نبوده ايم؛ به نظر مى رسد 
عالوه بر زمان بر بودن ايجاد تناسب ميان قيمت 
اين 2 بازار و ُكند بودن تغييرات نرخ مسكن، 
چســبندگى قيمت در بخش مســكن نيز بر 
شكسته شدن تئورى هر متر مسكن هزار دالر 

مؤثر باشد.
سيد امين زرگرمرادى كارشناس اقتصاد مسكن 

در گفت وگو با مهر در پاسخ به اين پرسش كه 
با توجه به اينكه در روزهاى گذشته آمار بانك 
مركزى از آخرين تحوالت مسكن پايتخت در 
دى ماه، منتشر شده، اين آمار را چگونه ارزيابى 
مى كنيد؟ اظهار كرد: ميانگين قيمت هر مترمربع 
واحد مســكونى از حدود 26 ميليون و 900

هــزار تومان در آذرماه با رشــد 1/8 درصدى 
به 27 ميليون و 300 هزار تومان رســيد. اين 
درحالى اســت كــه در گــزارش قبلى بانك 
مركزى كه مربوط به تحوالت آذرماه مســكن 
تهران بود، شاهد كاهش 42/8 درصدى تعداد 
معامالت و كاهش 1/1 درصدى قيمت بوديم.

وى گفت: وقتى تعداد معامالت در اين سطح 
پايين باشد، رشد 37 درصدى تعداد معامالت 
دى ماه را نمى تــوان به معناى رونــق بازار به 
حســاب آورد. زيرا تعداد معامالت حتى پس 
از افزايش، باز هم عدد قابل توجهى را نشــان 

نمى دهد.
 هم خريــداران مصرفــى از بازار 

مسكن گريخته اند هم سرمايه اى ها
كارشــناس اقتصاد مســكن با بيان اينكه بازار 
مسكن درحال حاضر با كمبود متقاضى روبه رو 
اســت، افزود: خريدار مصرفى به دليل افزايش 
شــديد در آخرين ســيكل بازار مسكن، توان 

ورود به بازار مسكن را ندارد.
به گفته اين كارشناس اقتصادى، از سوى ديگر، 
خريداران سرمايه اى ملك نيز عقب نشينى كرده 
و اســتقبال از اين بازار، به شدت كاهش يافته 
اســت؛ زيرا اين دســته از خريداران هم اميد 
چندانى به جهش قيمت مســكن در ماه هاى 
آتى ندارند. به ويژه كه ريســك باالى عدم نقد 
شــوندگى از ديگر نكات خروج اين طيف از 

خريداران، از بازار است.

 چشم انداز بازار مسكن در سال آينده
زرگرمرادى در پاسخ به اينكه ادامه روند قيمت 
مســكن در ماه هاى آتى را چگونــه ارزيابى 
مى كنيد؟ بيان كرد: در ماه هاى اخير از يكســو 
شــاهد برخى اظهارنظرها هســتيم كه عنوان 
مى كنند 50 درصد قيمت مسكن كاذب است 
و يا اينكه بيان مى شــود بايد منتظر سقوط و 
كاهش شديد قيمت مسكن باشيم. برخى هم 
در نقطه مقابل از ســونامى قيمت مسكن در 

آينده نزديك خبر مى دهند.
وى ادامه داد: اما من تصورم بر اين اســت كه 
اينگونــه اظهارنظرها از هــر دو جهت بدون 
پشتوانه علمى است. زيرا قيمت زمين به عنوان 
يكى از اصلى ترين مؤلفه هاى قيمت تمام شده 
مسكن هنوز بسيار باالست، همچنين در ساير 
هزينه ها مانند مصالح ســاختمانى، مجوزها و 
پروانه هاى ساختمانى و ... شاهد كاهش قيمت 
خاصى نبوديــم؛ حتى شــواهدى از افزايش 

هزينه ها در سال آينده هم وجود دارد.
كارشناس اقتصاد مسكن تصريح كرد: بنابراين 
ريسك توليد مســكن براى بخش خصوصى 
باالســت و همين امر ســبب شــده است كه 
تعداد واحدهاى پروانه هاى ساختمانى صادره 
به مراتب كمتر از تعــداد واحدهاى موردنياز 
باشد. در نتيجه فرض سقوط قيمت مسكن با 
اين تصور كه در تهران به ميانگين قيمتى زير 

20 ميليون برســيم فرضى كامًال دور از ذهن 
است.

 دوران جهشى بودن قيمت مسكن 
به پايان رسيده است

وى تأكيد كــرد: در نقطه مقابل موتور محركه 
افزايش قيمت مسكن در كوتاه مدت خاموش 
شــده و با فرض نبود اتفاق خاص سياسى و 
اقتصادى در كشــور، نمى تــوان انتظار جهش 
قيمتى جديدى را داشــت. در نتيجه با توجه 
به آنچه گفته شــد، محتمل ترين سناريو ثبات 
قيمت اســمى مســكن با نوســانات محدود 

خواهد بود.
زرگرمرادى بيان كرد: نكته مهم اين اســت كه 
كاهش اندك قيمت اسمى مسكن در يكى دو 
ماه از يك ســال را نمى توان به سقوط شديد 
قيمت مســكن تعبير كرد. از ديگر سو هم با 
اينكه با كسرى توليد بسيار زياد و كسرى توليد 
انباشته از سال هاى گذشته مواجهيم، اما جهش 
قيمت مســكن در آينده نزديك دور از ذهن 

است.
وى خاطرنشــان كرد: به نظر مى رســد بازار 
مسكن وارد يك دوره استراحت قيمتى خواهد 
شــد و براى تحليل دقيق تر بازار بايد بسيارى 
از پارامترهاى تأثيرگذار بر قيمت مسكن مانند 
نــرخ ارز، بازارهاى موازى، مؤلفه هاى اقتصاد 

كالن و ... را به صورت مداوم رصد كرد.

 معــاون امور معــادن و صنايع معدنى 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان از صــدور 14 پروانه بهره بردارى 
معدن در اســتان خبر داد و گفت: فعاليت 
اين واحدها نقش مؤثرى در ايجاد اشتغال، 
افزايش اســتخراج و فرآورى مواد معدنى 

دارد.
محمد خاكى اظهار كرد: براى فعال سازى و 
بهره بردارى از اين معادن با همكارى بخش 
خصوصــى درمجموع 24 ميليــارد و 400

ميليون تومان سرمايه گذارى شده است. 
وى با اشــاره به اشتغال 2 هزار و 400 نفر 
در بخش معدن اســتان همــدان، به ايرنا 
گفت: امسال 102 نفر در واحدهاى جديد 

معدنى اين استان مشغول به كار شده اند. 
معاون امور معادن و صنايع معدنى سازمان 
صنعــت، معدن و تجارت اســتان همدان 
همچنين از صدور 26 پروانه اكتشــاف در 
ده ماه نخست سالجارى خبر داد و گفت: 
در اين مدت 18 گواهى كشــف نيز براى 
فعاالن عرصه معدن اســتان همدان صادر 

شده است. 
وى ذخيره معدنى حاصل از اكتشاف هاى 
صورت گرفته در سالجارى را 12 ميليون 

و 500 هــزار تن اعالم كــرد و افزود: در 
اين راســتا ده ميليارد و 300 ميليون ريال 

سرمايه گذارى شده است. 
خاكــى تصريح كــرد: در ســالجارى 16

ميليون تومان حقوق دولتى از معادن استان 
اخذ و به حساب خزانه واريز شده است. 

به گفته معاون امور معادن و صنايع معدنى 
سازمان صمت استان همدان، با مجوزهاى 
صادرشده در ســالجارى 760 هزار تن به 
ظرفيت اســمى معادن ايــن منطقه اضافه 

مى شود.
خاكــى يــادآورى كــرد: از 280 معــدن 
موجود در اســتان همــدان 120 مورد در 
عرصه مصالح ســاختمانى، سنگ تزئينى، 
غيرفعال  غيرفلــزى  و  فلزى  ســنگ هاى 
هستند كه بازگشــت آنها به چرخه توليد 

در دستور كار قرار دارد. 
وى گفت: از سال گذشته تاكنون 20 معدن 
راكد با حمايت دولت فعال شده و مشغول 
توليد هستند و رفع موانع و مشكالت بقيه 

معادن تعطيل هم ادامه دارد. 
استان همدان حدود 2 ميليارد تن از ذخيره 
60 ميليارد تنى اكتشــاف شده كشور را در 

اختيار دارد.

160 معدن فعال در استان وجود دارد

14 واحد معدنى 
به معادن استان اضافه شد

# منـ  ماسكـ  مى زنم
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على  ميناوند و   فوت مهــرداد 
انصاريــان، هفته كابــوس وارى را 
بــراى ورزش ايران رقــم زد كه 
و  خانواده  بــراى  مى توانيم  تنهــا 
دوســتداران اين 2 عزيــز صبر و 

سالمتى از خداوند طلب كنيم.
ســرمربى تيم پاس همدان با بيان 
اينكه فوت اين 2 عزيز و دوســت 
قديمى همه اهالى ورزش كشــور 
را دچار شــوك كــرد، افزود: غم 
فراق  اين 2 عزيز بار سنگينى را بر 
فوتبال ايران به ويژه به پيشكسوتان 
و بازيكنان فوتبال و اهالى ورزش 

كشور، تحميل كرد.
مهــدى پاشــازاده در گفت وگــو 
بــا ايرنــا، اظهــار كــرد: از همه 

درخواســت مى كنــم كــه ضمــن رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى، ماسك را از ملزومات 
شــخصى خود بدانند زيرا با رعايت نكردن 
دســتورالعمل ها، ديگران را نيــز به مخاطره 

مى اندازند.
بازيكن ســابق تيم ملى و باشــگاه استقالل 
تهران، خاطرنشان كرد: در اين بين شايد يكى 
از نزديكان، آشــنايان و يا اقوام ضعف بدنى 
داشــته باشــد و با رعايت نكردن بهداشت 
فردى به خصوص اســتفاده از ماسك، آنها را 

درگير كرونا مى كند.
وى افــزود: كرونا و مقابله و پيشــگيرى از 
ابتــال به اين ويــروس به بخشــى از قانون 
زندگى تبديل شده و بايد همگان در رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى تالش كنيم.
روبوســى هاى  از  انتقــاد  بــا  پاشــازاده 
ــاى  ــم در بازى ه ــاى 2 تي ــن اعض ــج بي راي
ــروس را  ــال وي ــد انتق ــت: نباي ــال، گف فوتب
شــوخى گرفــت و در بــازى گذشــته پــاس 
مقابــل شــهداى بابلســر، چنــد بازيكــن تيــم 

ــردم. ــه ك ــار جريم ــن رفت ــل همي را به دلي
ــم  ــن تي ــه 5 بازيك ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
ــهداى  ــل ش ــا مقاب ــل كرون ــاس را به دلي پ
گفــت:  نداشــتيم،  اختيــار  در  بابلســر 
تركيــب  وارد  هــم  را  آنهــا  مى توانســتم 
تيــم كنــم امــا ســالمت افــراد مهمتــر از هــر 
بــازى و نتيجــه اى اســت و از كادر پزشــكى 
ــام  ــراى انج ــى ب ــن هماهنگ ــتم ضم خواس
ــه كــردن  ــه قرنطين ــا، نســبت ب تســت كرون

ــد. ــدام كنن ــان اق ــن بازيكن اي

پاشــازاده با بيــان اينكه روند 
روبه رشد تيم پاس راضى كننده 
اســت، گفت: به هرحال براى 
رسيدن به شــرايط مطلوب نياز 
به زمــان داريم و نمى توان با 2 
ماه تمرين و فعاليت داشتن، تيم 
را بــه هماهنگى فنى و تاكتيكى 
كامل رســاند و به مــرور زمان 

خيلى بهتر مى شويم.
ملى پوشان  از  پاشــازاده  مهدى 
كشــورمان  مطــرح  و  ســابق 
فصل  در  پاس  تيم  سرمربيگرى 
جارى ليگ دســته دوم فوتبال 

كشور را در اختيار دارد.
علــى انصاريان بازيكن اســبق 
سرخآبى هاى پايتخت كه از دوم 
بهمن ماه بر اثر ابتال به كرونا در بيمارســتان 
فرهيختــگان بســترى بود چهارشــنبه 15

بهمن ماه در 43 سالگى درگذشت.
انصاريان كــه 6 بازى ملى هــم در كارنامه 
داشت در سن 34 سالگى از دنياى حرفه اى 

فوتبال خداحافظى كرد.
ملى  تيم  پيشــين  بازيكن  ميناونــد  مهرداد 
فوتبــال ايران و باشــگاه پرســپوليس نيز 
هشــتم بهمن ماه به دليل ابتــال به كرونا دار 

فانى را وداع گفت.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

برگزارى مسابقه تيراندازى با كمان 
در تويسركان

 مســابقه تيراندازى باكمان در تويسركان به مناســبت هفته زن در 
تويسركان برگزار شد.

مسابقه تيراندازى با كمان در تويسركان به مناسبت ميالد حضرت فاطمه 
زهرا(س) و روز زن برگزار شد.

به گــزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان؛ 
اين مسابقه با حضور معاون فرماندار، رئيس بيمارستان ولى عصر(عج)، 
اعضاى هيأت تيراندازى با كمان شهرستان تويسركان و ديگر مدعوين 
برگزار شد. مســابقه تيراندازى با كمان در محوطه بيمارستان وليعصر 
تويسركان باحضور حدود 40 نفر از كاركنان عالقه مند برگزار شد و در 

پايان از نفرات برتر با اهداى جوايز قدردانى شد.
محســن شايسته سرپرســت اداره ورزش و جوانان تويسركان، در اين 
مورد گفت: اين مسابقه به پاس قدردانى از زحمات كادر درمان شهرستان 
تويســركان در مبارزه با ويروس كرونا برگزار شده است كه اميدواريم 

گامى هر چند كوچك در اين زمينه برداشته باشيم.

رئيس كميته بين المللى المپيك: 
چين آماده برگزارى المپيك 2022 است

 توماس باخ رئيس كميته بين المللى المپيك، با اشاره به تداركات 
مطلوب بازى هاى زمســتانى المپيك پكن نسبت به برگزارى موفق 
ايــن بازى ها ابراز اطمينــان كرد و گفت پكن آمــاده برگزارى اين 
بازى ها اســت. به گزارش ايرنا، بــاخ اظهار كرد: از يك طرف چين 
با موفقيت كرونا را مهار كرده و از ســوى ديگر ورزش و بازى هاى 
المپيك را به عنوان بخشــى از روند عادى ســازى اقدامات خود در 

شرايط شيوع كرونا تلقى كرده است.
وى افزود: من از «شى جين پينگ» رئيس جمهورى چين تشكر مى كنم 
و از تداركات كنونى بسيار راضى هستم. به ويژه اينكه در شرايط شيوع 
كرونا، تمامى استاديوم ها و ميدان هاى ورزشى يك سال زودتر آماده شده 
است كه نمونه خوبى از پويايى، عزم راسخ و كارآيى باالى چين است 

كه من به آن بسيار احترام مى گذارم.

بهترين صبحانه براى ورزشكاران
 كافئين مفيد است يا مضر؟

 براســاس ماهيت فعاليت ورزشى و ويژگى هاى ورزشكار، نياز به 
كالرى در طول شبانه روز متفاوت خواهد بود.

به گزارش ايسنا، درصورتى كه فعاليت ورزشى ماهيت انفجارى داشته 
باشد و مدت زمان كوتاهى به طول بينجامد، معموال روزانه به حدود 2
هزار كيلوكالرى براى خانم ها و 2 هزار و 500 كيلوكالرى براى آقايان 
نياز اســت و اگر تمرين براى مدت زمان بيشترى به طول بينجامد و 
نيازهــاى ويژه اى را طلب كند، ممكن اســت نياز به انرژى تا 5 هزار 
كيلوكالرى نيز افزايش يابد و بايد درنظر داشــت كه اين نياز به كالرى 
بايد در طول روز و ميان تمام وعده ها و ميان وعده ها تقسيم شود، اما 

مى توان يك سوم آن را به وعده صبحانه اختصاص داد.
 كربوهيدرات، پروتئين و چربى

براســاس اين مطلب كه از ســوى كيميا معينى افشــارى، متخصص 
پزشــكى ورزشى تهيه شده و از سوى فدراسيون پزشكى ورزشى در 
اختيار ايسنا قرار گرفته، آمده است: كربوهيدرات ها، منبع اصلى تأمين 
انرژى براى بدن هستند، بنابراين به منظور افزايش عملكرد عضالت و 
بهبود عملكرد ورزشى، وعده هاى غذايى و به ويژه وعده صبحانه، بايد 

حاوى كربوهيدرات باشد.
توصيه شــده اســت صبحانه ورزشــكاران متشــكل از 50 درصد 
كربوهيدرات، 25 درصد پروتئين و 25 درصد چربى باشد و صبحانه 
سالم براى ورزشكاران مى تواند شامل منابع كربوهيدراتى مانند ميوه ها 
و ســبزيجات، غالت ســبوس دار مانند نان گندم و يا غالت صبحانه 
سبوس دار باشد. پروتئين و چربى هاى طبيعى را نيز مى توان با مصرف 
تخم مرغ، آجيل ها و مغزها، پنير، ماست، شير و گوشت ها تأمين كرد.

 كافئين
بســيارى از مطالعات درباره نقش منفــى مصرف بيش از حد كافئين 
صحبت كرده اند؛ اما در حقيقت، كافئين نقش مهمى را در رژيم غذايى 
ورزشكاران ايفا مى كند زيرا كافئين به تأمين انرژى و افزايش عملكرد 
استقامتى كمك كرده و مصرف يك فنجان چاى يا قهوه به همراه وعده 

صبحانه در ميان ورزشكاران مرسوم است.

3 ايرانى نامزد بهترين لژيونر هفته آسيا
 ســه بازيكن تيم ملى فوتبال ايران با درخشش خود در هفته 
گذشــته، در ميان گزينه هاى بهترين لژيونر هفته قاره كهن قرار 

گرفتند.
 (AFC) به گزارش تسنيم، سايت رسمى كنفدراسيون فوتبال آسيا
همانند هفته هاى گذشته، از كاربرانش خواست تا به بهترين لژيونر 
هفته گذشــته قاره آســيا رأى بدهند كه نام مهدى طارمى، سعيد 

عزت اللهى و على قلى زاده در ميان گزينه ها ديده مى شود.

AFC درباره اين بازيكنان نوشت:
■ مهــدى طارمى، يك گل و 5 بازيابــى توپ در زمين حريف 

مقابل گيل ويسنته و يك پاس گل مقابل ريوآوه
ُفرم اســتثنايى طارمى، بار ديگر او را ميان بهترين بازيكنان هفته 
آســيا قرار داد؛ اين بار با به ثمر رساندن گلى فوق العاده و چيپ 
مقابل گيل ويسنته و نيز پاس گل استثنايى مقابل تيم سابق خود 

يعنى ريوآوه.
■ سعيد عزت اللهى، 25 برترى در نبردها، 12 قطع توپ و 6 دفع 

.AGF توپ مقابل

بازيكن تيم ملى ايــران كه نقش يك فرمانده را در خط هافبك 
ايفا مى كرد، آمارى اســتثنايى از خود به جاى گذاشت و بهترين 

بازيكن زمين لقب گرفت.
■ على قلى زاده، يك گل، 83 درصد صحت پاس، 11 برترى در 

نبردها مقابل كورتريك.
پــس از دريافت پاســى از هموطن خود يعنــى كاوه رضايى، 
قلى زاده ششــمين گل فصل خود را زد. شــارلوا كه يك فصل 
براى قهرمانى مى جنگيد، 6 بازى وحشتناك بدون پيروزى خود 

را مقابل كورتريك به پايان رساند.

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان
(آگهى فراخوان داوطلبين عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه هاى صنفى)

اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران 

على سليمانى - رئيس هيأت اجرايى انتخابات

بر اساس ماده 6 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى،در نظر است انتخابات هيأت مديره و بازرس اتحاديه اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران شهرستان 
همدان برگزار گردد. لذا از واجدين شرايط عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شرايط آنان اعالم گرديده دعوت به عمل مى آيد از روز 
دوشنبه مورخ 99/11/20 لغايت روز دوشنبه مورخ 99/12/04 به مدت 15 روز با مراجعه به سامانه (irnianasnaf.ir) در صفحه اول سامانه/ سامانه ساران (انتخابات 
الكترونيك)/ ثبت نام داوطلبين در انتخابات اتحاديه هاى صنفى) نسبت به ثبت نام و تكميل پرسشنامه و بارگذارى تصاوير شناسنامه، كارت ملى، پروانه كسب، 

مدرك تحصيلى يا اعتبارنامه و عكس پرسنلى و اخذ كد رهگيرى اقدام نمايند و با در دست داشتن مدارك ذيل به اتحاديه مربوطه مراجعه نمايند.
شرايط داوطلبين:

1. تابعيت جمهورى اسالمى ايران
2. اعتقاد و التزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران

3. عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگى و افالس
4. نداشتن سوء پيشينه كيفرى موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر (در اين خصوص استعالم مربوطه از سوى هيأت اجرايى صادر مى شود).

5. عدم اشتهار به فساد
6. داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه (مدرك تحصيلى و يا گواهى نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش).

7. حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
8. داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبى است كه تاريخ اعتبار آن منقضى نگرديده،صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفى خود 

را به غير واگذار و يا اجاره نداده،واحد صنفى فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.
9. وثاقت و امانت

مدارك مورد نياز هنگام مراجعه به اتحاديه:
* دو قطعه عكس 4×3 جديد

* آدرس، تلفن و كدپستى منزل و سابقه فعاليت در رسته مربوطه جهت تكميل فرم مربوطه
* پرينت ثبت نام در سامانه ساران

وظايف و اختيارات اتحاديه ها برابر ماده 30 قانون نظام صنفى عبارت است از:
الف) ارائه پيشنهاد براى تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب و انواع پروانه هاى الزم براى مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان. ب) اجراى مصوبات و 
بخشنامه هاى هيأت عالى نظارت و كميسيون نظارت. د) صدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوط. ه) ابطال پروانه 
كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات اين قانون و اعالم آن به كميسيون نظارت و جلوگيرى از ادامه فعاليت واحدهاى صنفى كه بدون پروانه كسب داير مى 
شوند مطابق ماده (27) اين قانون يا پروانه آنها به عللى باطل مى گردد. و) تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دى ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان 
جهت رسيدگى و تصويب. ز) تنظيم ترازنامه ساالنه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان براى رسيدگى و تصويب. ح) ايجاد تسهيالت 
الزم براى آموزش هاى مورد نياز افراد صنفى به طور مستقل يا با كمك سازمان هاى دولتى يا غيردولتى. ط) تشكيل كميسيون هاى رسيدگى به شكايات، حل 
اختالف، بازرسى واحدهاى صنفى، فنى و آموزشى و كميسيون هاى ديگر مصوب هيأت عالى نظارت. ى) وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگى از 
طرف وزارتخانه ها، شهردارى ها و سازمان هاى وابسته به دولت. ك) هماهنگى با شهردارى و شوراى شهر به منظور ايجاد شهرك هاى صنفى و تمركز تدريجى 
كاالها و معامالت عمده فروشى در ميادين و مراكز معين شهرى متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطى كه به تصويب كميسيون نظارت برسد. ل) ارائه 
پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كاال و خدمات حدود صنفى، تعداد واحدهاى صنفى مورد نياز در هر سال جهت صدور پروانه كسب به اتاق اصناف شهرستان جهت 

رسيدگى و تصويب كميسيون نظارت و...
وظايف هر يك از اعضاى هيأت مديره اتحاديه برابر ماده 11 اساسنامه الگوى اتحاديه هاى صنفى:

رئيس:
* انجام كليه امور اجرايى اتحاديه و اداره جلسات هيأت مديره شركت در اجالس اتاق اصناف، امضاى كليه اسناد و مكاتبات اتحاديه، ارائه گزارش فعاليت و عملكرد 
اتحاديه به اتاق اصناف هر سه ماه يكبار، گزارش فعاليت و عملكرد اتحاديه براى اعضاى اتحاديه به صورت ساالنه، موافقت يا مرخصى و مأموريت اعضاى هيأت 
مديره، كسب موافقت رئيس اتاق اصناف براى مرخصى و مأموريت خود، پيگيرى فعاليت هاى توسعه اى اتحاديه از جمله آموزش، پژوهش، ارتقا و بهره ورى و 
بهبود كسب و كار، پيگيرى برنامه هاى مدون اتحاديه، انتصاب كاركنان و استفاده از خدمات مشاوره اى و تخصصى براى آيين نامه موضوع بند ب ماده 37 قانون 

نظام صنفى.
نواب رئيس:

-در غياب رئيس اتحاديه (هنگام مرخصى و مأموريت)، نواب رئيس به ترتيب سمت وظايف وى را بر عهده دارند، شركت در جلسات با هماهنگى رئيس اتحاديه، 
پيگيرى و انجام وظايف محوله از سوى رئيس اتحاديه

دبير:
* تنظيم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هيأت مديره با هماهنگى رئيس اتحاديه، هماهنگى امور كميسيون ها تحت نظارت رئيس اتحاديه.

خزانه دار:
* مسئوليت نظارت بر عملكرد مالى اتحاديه، اظهار نظر در خصوص پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت هاى مالى ساالنه اتحاديه، پيگيرى جذب منابع مالى و 

درآمدهاى اتحاديه در چارچوب آيين نامه تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفى، ارائه گزارش عملكرد مالى اتحاديه به هيأت مديره به صورت ماهانه.
بازرس اتحاديه:

بررسى، بازرسى و تهيه گزارش از عملكرد هيأت مديره اتحاديه در حيطه وظايف محوله در اجراى آيين نامه شرح وظايف بازرس از جمله: نحوه صدور، تمديد، تعويض و ابطال 
پروانه كسب در اتحاديه، نحوه اجراى ماده 27 قانون نظام صنفى در خصوص اقدام اتحاديه براى جلوگيرى از فعاليت واحدهاى صنفى فاقد پروانه كسب، نحوه اجراى ماده 
28 قانون نظام صنفى در خصوص اقدام اتحاديه  براى تعطيلى موقت واحدهاى صنفى داراى پروانه كسب، امور مالى اعم از درآمد، هزينه و بودجه مصوب، وجوه دريافتى در 
ازاى خدمات غيرموظف و كمك هاى دريافتى از اشخاص حقيقى يا حقوقى و ساير موارد، تشكيل كميسيون ها، برگزارى دوره هاى آموزشى، اجراى مصوبات و بخشنامه هاى 
هيأت عالى نظارت و كميسيون نظارت، بررسى نحوه وصول حق عضويت از افراد صنفى توسط اتحاديه، بررسى نحوه و زمان واريز سهم بيست درصد از مبالغ دريافتى 

اتحاديه به حساب اتاق اصناف شهرستان و ايران و...

سرمربى پاس: 

فوت ميناوند و انصاريان 
كابوس ورزش ايران بود
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پيشكسوت هنر مجسمه سازى ايران:
سرديس چهره هاى ماندگار بايد مورد پذيرش 

همگان قرار گيرد

 يكى از چهره هاى پيشكســوت هنر مجسمه ســازى ايران گفت: در 
كنار اهميت ساختن مجسمه هايى با بيشترين خالقيت، توجه به حافظه 
جمعى مردم بســيار مهم اســت و بر آن تأكيد دارم زيرا مجسمه اى در 
ذهن شــهروندان ماندگار مى شود كه بتواند چهره  و نام خود را در ذهن 
و زبان مردم نگاه دارد و اين ماندگارى به خالقيت هنرمند مجسمه ســاز 

بستگى دارد.
سعيد شهالپور درباره ساخت و نصب سرديس هاى مشاهير شهر همدان 
در باغ مشاهير معتقد اســت: با ساختن سرديس ها، چهره هاى برجسته 
كهن شهر همدان از دوران پيش از اسالم تا دوران معاصر براى مردم بيش 
از گذشته شناخته مى شوند و مى تواند به ارتقاى فرهنگ عمومى شهر و 

دانش تاريخى مردم كمك بسزايى كند.
وى ادامه داد: نكته مهم در انجام اين كار وجود عملكرد خالقانه هنرمند است. 
در مرحله نخست براى بسيارى از مشاهير مّدنظر هيچ گونه سند بصرى براى 
رسيدن به چهره  ايشان نداشتيم اما اسناد، آثار بصرى و متون قابل ارجاعى 
براى شناخت دوران زندگى او وجود دارد كه اميدوارم هنرمندان مجسمه ساز 

به آنها توجه كنند تا بتوانند شخصيت موردنظر را خالقانه بسازند.
داور پيشكســوت سمپوزيوم ملى مجسمه ســازى همدان درباره تداوم 
برگزارى اين سمپوزيوم گفت: فرصت براى ساخت تمام اسامى مدنظر 
در يــك مرحله وجود ندارند و به طبع براى تكميل اســامى چهره هاى 
شــاخص همدان به ويژه در بخــش تاريخ معاصر به تــداوم برگزارى 
سمپوزيوم نياز اســت، در ضمن حتما براى ساخت از مصالح ماندگار 
و سخت اســتفاده شود تا سرديس ها در مكان هاى تعبيه شده با كمترين 

آسيب و تغيير در برابر شرايط اقليمى شهر محفوظ بمانند.
به گزارش دبيرخانه ســمپوزيوم ملى مجسمه ســازى همدان، شهالپور 
پيشنهاد كرد: در كنار نصب سرديس در باغ مشاهير همدان بتوان با تعبيه 
مكان هاى ديگرى در شهر نسخه هاى ساخته شده را نصب كرد تا توجه 

همه شهروندان به اين چهره ها جلب شود.
وى تصريــح كرد: برخى از چهره هاى تاريخى نزد مردم شناخته شــده 
هســتند اما درباره مشاهير كمتر نامبرده شده، صرفا منابع و اسناد بصرى 
درباره دوران زندگى او مانند نقاشى ها و آثار مكتوب در دسترس است 
به همين علت نقش رفتار خالقانه هنرمند بسيار اهميت دارد تا سرديس 
و مجســمه اى كه از چهره هاى ماندگار تاريخ و فرهنگ همدان ساخته 

مى شود، مورد پذيرش همگان قرار گيرد.

برگزارى «عصر شعر بهاران» 
با حضور شاعران برجسته همدانى

 به مناسبت چهل ودومين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى «عصر شعر 
بهاران» با مشاركت كانون اسالمى خواهران همدان برگزار مى شود.

مسئول واحد آفرينش هاى ادبى حوزه هنرى استان همدان گفت: «عصر 
شعر بهاران» با موضوعات انقالب اسالمى، دفاع مقدس و مقاومت و با 
حضور اساتيد عرصه ادب و هنر استان چون ميرهاشم ميرى، على اصغر 
حمديه، سياوش ديهيمى و سيدمهدى موسوى فاخر برگزار خواهد شد.

مريم زندى اظهار كرد: اين محفل ادبى با رعايت كامل شــيوه نامه هاى 
بهداشتى در كانون اسالمى خواهران واقع در خيابان مهديه (كوچه شهيد 
موسوى) برگزار مى شــود و در اين برنامه شاعران جوان استان همدان 

اشعار خود را قرائت خواهند كرد.
وى بــه نقش فرهنگ و ادب در انتقال مفاهيم ارزشــى و تاريخ انقالب 
اســالمى به نســل هاى آينده اشاره و خاطرنشــان كرد: با شعر، رمان و 
داســتان مى توان مفاهيم عميق تاريخى را به شيوه اثربخش بيان كرد و 
حتى ارزش هاى تاريخ انقالب اسالمى را با ادبيات به خارج از مرزها و 

براى جوانان جهان صادر كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى حوزه هنرى استان همدان، زندى ادبيات 
را زبــان گوياى هر ملت دانســت و گفت: ادبيات بهتريــن ابزار براى 
رساندن پيام ملت آزاده ايران به دولت هاى ديگر و نسل هاى آينده است 

كه بايد محور و مورد توجه قرار گيرد.
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خداوند... دورى از تهمت زدن [به زنان پاكدامن] را واجب كرد، تا مانع لعنت [و دور شدن 
از رحمت حق] باشد.   
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فناوري

60 ماهواره اينترنتى ديگر به مدار زمين 
پرتاب شد

 شركت اسپيس ايكس، 60 ماهواره اينترنتى ديگر را به مدار زمين 
پرتاب كرد.

بــه گــزارش ايســنا، شــركت اســپيس ايكــس (SpaceX)، طــى 
مأموريتــى كــه نقطــه عطــف مجــددى در فعاليت هــاى ايــن 
ــر را  ــى ديگ ــواره اينترنت ــود،60 ماه ــز محســوب مى ش شــركت ني

ــاب كــرد. ــدار زميــن پرت ــه م ب
در ايــن مأموريــت، يــك موشــك دومرحلــه اى «فالكــون 9» 
(Falcon 9)، از ســكوى پرتــاب Complex 40 در پايــگاه 
ــدار  ــوى م ــه س ــاورال (CCSFS) ب ــپ كان ــى كي ــروى هواي ني

ــد. ــاب ش ــن پرت زمي

درمان سرطان پوست با يك روش دوجانبه 
بدون نياز به جراحى

ــرطان  ــان س ــراى درم ــدى را ب ــى، روش جدي  پژوهشــگران آمريكاي
پوســت ارائــه داده انــد كــه مبتنى بــر تزريــق اســت و نيــاز بــه جراحى هاى 
پيچيــده را برطــرف مى كنــد. بــه گــزارش وب ســايت رســمى دانشــگاه 
ييــل، پژوهشــگران درحال توســعه درمانى براى ســرطان پوســت هســتند 
كــه تزريــق نانــوذرات بــه تومــور و از بيــن بــردن ســلول هاى ســرطانى 
بــا يــك روش دوجانبــه را به عنــوان جايگزينــى احتمالــى بــراى جراحــى 
ارائــه مى دهــد. مايــكل ژيــراردى، اســتاد دانشــگاه ييــل و از پژوهشــگران 
ايــن پــروژه، گفــت: درمان ســرطان پوســت براى بســيارى از بيمــاران، كار 
پيچيــده اى اســت؛ مگــر اينكــه راهــى بــراى درمــان مؤثــر بــا يــك روش 

ســاده ماننــد تزريــق وجــود داشــته باشــد. 

ساخت جاده با ماسك هاى بازيافتى
 رضوى دانشمندان دانشگاه RMIT استراليا به طور مداوم درحال 
ارائه روش هايى براى كاربرد مواد زائد بازيافت شده در مواد سازنده 
جاده ها با عملكرد باال ازجمله ته ســيگار، الستيك هاى دور ريخته 
شده و آوار ساختمان ها هستند. آخرين تالش آنان از اهميت خاصى 
برخوردار است زيرا جهان با دومين سال شيوع ويروس كرونا مواجه 
است، اين محققان با استفاده از تكه هاى ماسك هاى صورت در مواد 
ساخت جاده استفاده كردند كه به گفته آنان برخى از مزاياى مهندسى 

منحصربه فردى را ارائه مى دهد.
به گزارش ايســنا، روزانه حدود 6/8 ميليارد ماســك صورت يكبار 
مصرف در سراسر جهان مورد استفاده قرار مى گيرد كه مقادير زيادى 

زباله توليد مى كند. 

تشخيص بيمارى پاركينسون 
با اسيدهاى صفراوى

 نتايج تحقيقات جديد نشــان مى دهد، تغييرات ميكروبيوم روده 
(جمعيت غنى از ميكروب هاى مفيد كه در دســتگاه گوارش زندگى 
مى كنند) ممكن است به نوبه خود توليد اسيد صفراوى را با تركيبى از 

فرم هاى سمى اسيدها تغيير دهد.
بــه نقــل از مديــكال اكســپرس، چنيــن تغييراتــى فقــط در افــراد 
ــالم  ــراد س ــود و در اف ــده مى ش ــون دي ــارى پاركينس ــه بيم مبتالب
مشــاهده نمى شــود و تفــاوت مهمــى اســت كــه نشــان مى دهــد، 
اســيدهاى صفــراوى ممكــن اســت يــك نشــانگر زيســتى 
مناســب بــراى تشــخيص زودهنــگام پاركينســون و رديابــى رونــد 

پيشــرفت آن باشــد. 

دانشمندان درحال طراحى «مغز كوانتومى» 
هستند

 با افزايش تقاضاى جهانى براى ظرفيت محاســبات، اين موضوع 
واضح و روشن است كه جهان به استراتژى هاى جديد براى ذخيره و 

پردازش اطالعات به روشى نوين نياز دارد.
به گزارش ايســنا، با درنظر گرفتن اين موضوع، فيزيكدانان «دانشگاه 
رادبود» هلند پايه و اساس نسل كامًال جديدى از رايانه ها را بنا نهاده اند. 
 quantum)«آنها درحال كار بر روى شبكه اى به نام «مغز كوانتومى
brain) هســتند كه مى تواند رفتار خودمختار سلول هاى عصبى و 

سيناپس هاى مغز را تقليد كند.
 آنها نشــان داده اند كه مى توانند شبكه اى از اتم هاى واحد را به يك 

الگو تبديل كرده و آنها را به هم متصل كنند.

 2 كاروانسراى همدان 
در مسير جهانى شدن 

كارشــناس اداره كل ثبت جهانى در وزارتخانه 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى در 
گفت وگو با همدان پيام، عنوان كرد: 2 كاروانسرا 
از همدان نام اســتان را در عرصه جهانى براى 

نخستين بار ثبت خواهند كرد.
حميد بينايى با بيان اينكه پرونده زنجيره اى ثبت 
جهانى كاروانسراهاى ايرانى روبه اتمام است، 
گفت: سهم همدان از اين زنجيره 2 كاروانسرا 

است.
وى تأكيد كرد: 2 كاروانسراى تاج آباد و فرسفج 
با قــرار گرفتن در فهرســت كاروانســراهاى 
تاريخى كشــور در آستانه ارسال به يونسكو و 

ثبت جهانى هستند.
ناملموس  و  ملموس  ميراث  احياى    

در مسير راه هاى تاريخى
پيــش از اين معــاون وزير ميــراث فرهنگى 
كشــور با بيان اينكه وظيفه ما است كه راه هاى 
تاريخى را احيا كرده و روابط انسانى را مطابق 
بــا ضروريات و بايدهاى امــروزى بازتعريف 
كنيم، عنوان كرد: برنامه ريزى هاى متعددى براى 
احياى ميراث ملموس و ناملموس در مســير 

راه هاى تاريخى ايران بايد درنظر گرفته شود.
طالبيان گفت: شــهر همدان به عنوان پايتخت 
سلســله فرمانروايى مادها يكــى از مهم ترين 
شــهرهاى تاريخى و فرهنگى ايران به شــمار 
مى رود، گفت: شهر همدان همواره دربرگيرنده 
بخش مهمى از حوادث و رويدادهاى تاريخى 
بوده و نقش مهمى در حيات سياسى، اجتماعى 

و فرهنگى كشور ايفا كرده است.
وى بيان كرد: وجود عرفا، شــعرا، دانشمندان 
و مفاخــر صاحب نام همچــون عين القضات 
همدانى، بوعلى ســينا، باباطاهــر عريان و ... 
در اين پهنه گوياى بخــش ديگرى از نقش و 

جايگاه اين شهر در سرزمين ما است.
طالبيان بــا بيان اينكه بدون ترديد بخشــى از 
اهميت و كســب چنين جايگاهى در كشــور 
ناشــى از موقعيت جعرافيايى ارتباطات آن با 
ســاير شــهرها و نقاط مهم بوده است، عنوان 
كرد: همدان با بيش از هزار و 800 اثر تاريخى 
و طبيعــى شناخته شــده درحال حاضر يكى از 
مقاصد مهم گردشگرى براى عالقه مندان است.

وى با بيــان اينكه پرونــده زنجيره اى ثبت 
پايان  روبه  ايرانــى  كاروانســراهاى  جهانى 
اســت و ســهم همدان 2 كاروانسرا است، 
گفــت: بدون ترديد همــدان مى تواند نقش 
تجارى  فرهنگى،  روابــط  احياى  در  كليدى 

و تاريخى جاده ابريشم ايفا كند.
2 كاروانســراى فرســفج و تاج آباد از 2 شهر 
تويســركان و همدان در قالــب پرونده ثبت 
جهانى كاروانسراهاى كشــور درحال بررسى 

براى ارسال به يونسكو هستند.
كاروانسراى تاج آباد

كمياب تريــن  از  يكــى  كاروانســرا  ايــن 
كاروانسراهاى مدور ايران، در روستاى تاج آباد 
همدان قرار دارد كه در ســال 1376 با شماره 
ثبت 1872 به  عنوان يك اثر ملى ايران، ثبت شد.

كاروانســراها در همــه دوره تاريخى ما نقش 
مهمى ايفا كرده اند، كاروانسراهايى وجود داشت 
كه افراد از آنها براى اســكان چهارپايان خود 

استفاده مى كردند كه آن را رباط مى خواندند.
سنت ساخت كاروانســرا چه پيش از اسالم و 
چه پس از اســالم در ايــران جارى بود و پس 
از اســالم هم كاروانســراهاى زيبايى در ايران 
ساخته شد، كاروانســراى تاج آباد هم يكى از 
كاروانسراهاى زيباى پس از اسالم بوده كه در 
عصر صفوى در روستاى تاج آباد همدان ساخته 

شده است.
كاروانسراى شاه عباسى فرسفج

يكى از كاروانسراهاى استان همدان شاه عباسى 
فرســفج در 23 كيلومتــرى جنــوب غربــى 
تويســركان و 5 كيلومترى جاده تويســركان- 

كنگاور قرار گرفته است.
اين كاروانسرا با ســبك معمارى عهد صفوى 
ســاخته شده و شكل كاروانسرا مستطيل چهار 
ايوانى بوده كه 4 برج دايره اى شــكل در چهار 
گوشــه آن و 3 برج نيم دايره در وسط اضالع 

شرقى، غربى و شمالى ساخته شده است.
در قسمت فوقانى برج ها چند رديف آجركارى 
كنگره اى كار شــده و برج هــا عالوه بر جنبه 

تزئينى، محل ديده بانى هم بوده است.
اين كاروانســرا با داشــتن ديوارهاى قطور و 
اســتحكام  از  آجرى  طاق ضربى  ســقف هاى 
فوق العاده اى برخوردار بوده و اتاق هاى متعدد 
متصل به هم با ايوان ها و فرش اندازهاى مناسب 

استراحت مسافرين در آنها ساخته شده است.
در ميان اين كاروانسرا چشمه آبى وجود دارد كه 
در تمام فصول سال به يك ميزان آبدهى داشته 
و آب بســيار گوارايى از آن جارى مى شــود. 
كاروانسراى شاه عباسى فرسفج در سال 1376 

در فهرست آثار ملى ثبت شده است.
اين 2 كاروانسرا درصورت ثبت جهانى تبديل 
به 2 اثر مانــدگار و تاريخى در عرصه جهانى 
خواهند شد و معمارى ايرانى را به رخ جهانيان 

خواهند كشيد.

تاج آباد و فرسفج در يك قدمى يونسكو

بازگشايى قفل جهانى شدن همدان با 2 كاروانسرا
مريم مقدم  »

 جهان سال هاست از داشــته هاى همدان بى نصيب است، 
اين را براساس آمار نداشــته مان در فهرست جهانى ثبت شده 
آثار تاريخى مى گوييم. حاال گويا بازگشايى قفل جهانى شدن 
همدان با 2 كاروانســراى تاج آباد و فرسفج كه در يك قدمى 

يونسكو هستند، قرار است باز شود. 
كاروانســراهاى ايران، عالوه بر ارزش هنرى، از ديدگاه مسائل 
اجتماعى نيز حايز اهميت فـراوان هستند و احياى آنها كمك 

فروانى به احياى تمدن تاريخى خواهد كرد.
كاروانسرا در خاورميانه به مسافرخانه ها يا ميهمان خانه هايى كه 

در فضاى بزرگ براى راحتى كاروان ها هستند، گفته مى شود.
اغلب در اين نــوع ميهمان خانه ها كه حياطــى بزرگ دارند، 
مسافران براى شــب توقف مى كنند. در كاروانسراها اتاق هاى 
مســافران معموال پيرامون حياط ســاخته مى شد و پشت آنها 
اصطبل قرار داشــت و در ورودى اصطبل ها در چهار گوشــه 
داخلى بنا قرار مى گرفــت و گاهى به ايوان ورودى حياط باز 

مى شدند.
در دوره صفوى طــرح معمارى كاروانســراها تنوع يافت و 
عالوه بر كاروانســراهاى چهار ايوانى، نوع كوهستانى، مدور  - 
هشــت ضلعى و كويرى بر طبق موقعيت جغرافيايى و مكانى 

ساخته شد.
باتوجه به اين تنوع و زيبايى اســت كه بسيارى از محققان و 
صاحبنظــران هنر معمارى، كاروانســراهاى ايران را مهم ترين 
نشــانه پيروزى و موفقيــت معمارى ايران به شــمار آورده و 
اســتادكاران ايرانى را در ايجاد اين گونه بناها مبتكر و پيشقدم 

دانسته اند.
طى قرون سپرى شده، كاروانسراهاى درون شهرى و برون شهرى 
كه بارانداز و اســتراحتگاه كاروان هــا و كاروانيان اقصى نقاط 
معمول آن روزگاران به شــمار مى آمده، محل تعامل  انديشه ها 
و تبـــادل و تقابل آداب و رسوم اقوام و ملل مختلف بوده و 
بى ترديد، اين تعامل انســان ها تأثير بسزايى در حل بسيارى از 

بحران هاى شهرها و وابستگى اقوام داشته است.
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