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يك بار براى هميشه
 1- يكــى از مســائلى كه همــواره در 
دوران پس از انقالب مطرح بوده و با آنكه 
روند رو به رشــد و خوبى را طى كرده، اما 
راضى كننده نبوده و حل نشده و پايان يافته 
تلقى نمى شــود، موضوع جايگاه معلمان و 

مسائل معيشتى آنان است...

 2021 ســـپتامبر    21   1443 صفـــر   14   1400 شـــهريورماه   30 شـــنبه   ســـه 
ــان  ــا   5000 تومـ ــه +نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 4133  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ
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ارتقاى كيفيت 
زندگى شهرى 
با احداث معبر 
جديد كوى كوثر

كشت ساليانه 
700 هزار شاخه 
گل رز

جدال سخت 
نماينده استان 
در ليگ يك 

آموزش وپرورش 
از حاشيه خارج 
و وارد متن شود

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

ميدان همدان كاربرى گردشگرى ندارد
8

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com زن# من _ ماسك _ مى زنم

آگهي مزايده شماره 1400/3
شركت سيمان هگمتان (سهامي عام)

شركت سيمان هگمتان در نظر دارد اقالم راكد و ضايعاتي خود را بشرح جدول زير از طريق مزايده عمومي به فروش رساند. 

ــت  ــت درياف ــي جه ــي و حقوق ــدان حقيق * عالقمن
اســناد شــرايط شــركت در مزايــده مي تواننــد از 
يكشــنبه  روز   16 ســاعت  تــا   1400/06/30 تاريــخ 
ــركت   ــن ش ــايت اي ــه آدرس س ــورخ 1400/07/18 ب م
ــا يكــي از  WWW.HegmatanCement.com و ي

آدرس هــاي ذيــل مراجعــه نماينــد: 
ــر 5 درصــد  * ميــزان ســپرده شــركت در مزايــده براب

مبلــغ پيشــنهادي مــي باشــد.
ــا  ــان ب ــي همزم ــت كارشناس ــاوي قيم ــت ح * پاك
بازگشــايي پاكــت شــركت كننــدگان در مزايده،رويــت 

ــد. ــد ش خواه
* زمــان تحويــل پاكــت هــا تــا ســاعت 16 روز 
ــركت  ــه ش ــه دبيرخان ــنبه،مورخ 1400/07/18، ب يكش
ــه  ــه ب ــا كارخان ســيمان هگمتــان در دفتــر تهــران و ي

ــد: ــي باش ــر م ــاي زي ــاني ه نش
ــي-خيابان كوشــك  ــان فردوس ــران: خياب ــر ته 1)  دفت

ــالك 6 ــيرواني- پ ــن بســت انوش ــهيد تقوي)-ب (ش
 تلفن: 66716585 - 66727816 - 021

2)  كارخانه: شهرستان درگزين- بخش شاهنجرين
تلفن: 20- 36337316 - 081

تعداد آيتمشرح كاالي قابل فروشگروه
428لوازم و قطعات يدكي ماشين آالت سنگين و راهسازي1
127قطعات خودرو سبك2
2انواع آجر بال استفاده استوك3
1انواع آجر ضايعاتي برگشتي از كوره4
4مواد روغني5
1آهن آالت ضايعاتى  (انواع مختلف)6
6قطعات ريخته گرى (ضد سايش)7
3قطعات ريخته گرى (نسوز)8
3اقالم ضايعاتي الكترونيكي9
3بشكه هاي فلزي10
4انواع كپسول11
1انواع نوار نقاله12
13(ID FAN) 2فن صنعتي
12ساير اقالم ضايعاتي موجود در انبار14

اطالعيه
آگهى دعوت به همكارى

 بانك صادرات ايران
در مقاطــع تحصيلــى ليســانس و فوق ليســانس بــراى 

تصــدى شــغل بانكــدار و بانكيــار (تحويلدار)
كســب  بــراى  مى تواننــد  محتــرم  متقاضيــان 
اطالعــات بيشــتر و ثبت نــام در آزمــون اســتخدامى، 
حداكثــر تــا تاريــخ 1400/07/12 بــه ســايت اينترنتــى 
  www.bsi.ir ــانى ــه نش ــران ب ــادرات اي ــك ص بان

ــد. ــه كنن مراجع
توجه: مهلت تعيين شده قابل تمديد نمى باشد.

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

روابط عمومي شركت سيمان هگمتان

اتحاديــه شــركتهاى تعــاون روســتايى شهرســتان 
رزن در نظــر دارد دو بــاب انبــار مكانيــزه نگهــدارى 
شهرســتان  در  واقــع  كشــاورزى  محصــوالت 
ــدام  ــر ك ــان ه ــتاى چاي ــس و روس ــهر كرف رزن،ش
بــه مســاحت 5500 متــر مربــع را از طريــق مزايــده 

ــد. ــاره ده اج
ــا  ــه ب ــدت دو هفت ــرف م ــد ظ ــى توانن ــان م متقاضي
تمــاس  خليلــى  آقــاى  شــماره 09183139034 

ــد. بگيرن

آگهـى مزايـدهآگهـى مزايـده

اتحاديه شركتهاى تعاون روستايى شهرستان رزن

پس از 3 سال از ثبت 
در ليست ميراث كشاورزى

انگور مالير گمنام 
صادر مى شود

سردار مجيدى: 700 برنامه براى هفته دفاع مقدس تدارك ديده ايم

«پيشكسوتان» محور برنامه هاى دفاع مقدس
مهلت وزارت كشور تمام شد

شوراى همدان 
در انتظار حكم شهـردار
معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش وپرورش استان:

مدارس استان همدان براى بازگشايى 
گروه بندى شدند
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كوتاه از استان

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

يك بار براى هميشه
 1- يكى از مسائلى كه همواره در دوران پس از انقالب مطرح بوده 
و با آنكه روند رو به رشد و خوبى را طى كرده، اما راضى كننده نبوده 
و حل نشــده و پايان يافته تلقى نمى شود، موضوع جايگاه معلمان و 

مسائل معيشتى آنان است.
اين موضوع معموالً در طول ســال با توجه به شــرايط سالتحصيلى 
در آغاز ســالتحصيلى يا قبل از امتحانات، مورد بحث در جامعه قرار 
مى گيرد و اقداماتى هم معموالً انجام مى شود، اما اين اقدامات ريشه اى 

نبوده و مشكل همچنان باقى مى ماند.
2- در آخرين اقدام با آنكه دولت قبل طرح رتبه بندى معلمان را اجرا 
و احكام را بر اساس افزايش ناشى از آن براى معلمان صادر كرده بود، 
رئيس جديد سازمان مديريت كشور از پرداخت حقوق براساس اين 
احكام پيشگيرى و حقوق مردادماه معلمان با احكام قبلى پرداخت شد، 
البته وعده داده شــد كه پس از بررســى و صدور احكام دقيق حقوق 
شــهريورماه با افزايش حاصله پرداخت خواهد شد و نگرانى از اين 

موضوع نبايد وجود داشته باشد.
3- برخى از مسئوالن دولت سيزدهم از سياست افزايش تعهدات مالى 
دولت سابق نسبت به كارمندان گاليه دارند و افزايش حقوق معلمان 

را نيز در اين راستا ارزيابى مى كنند.
حال آنكه اين افراد نســبت به افزايش چندبرابرى حقوق كاركنان قوه 
قضائيه با مصوبه مجلس هيچ واكنشى نداشته و آن را افزايش تعهدات 

مالى دولت نمى دانند!
4- بســيارى از كارمندان نســبت به تبعيض در حقوق دريافتى بين 
كاركنان دولت با هم، كاركنــان دولت با كاركنان ديگر قوا و كاركنان 
دولت و قواى ديگر با شــركت ها و ســازمان ها اعتراض دارند. شكل 
گرفتن چالش هاى بسيار و گروه هاى تلگرامى در اين موضوع، حكايت 

از اين نارضايتى و اعتراض منطقى به اين تبعيض دارد.
5- رئيس جمهور در جلسه شوراى عالى آموزش وپرورش گفته است؛ 
مســائل مالى و معيشــتى معلمان يك بار براى هميشه بايد حل شود. 
درواقع براى تحقق اين امر بايــد رئيس جمهور نياز به هماهنگى قوا 
براى حل وفصل اين مسائل به صورت يك بار براى هميشه داشته باشد، 

زيرا تا تعامل و همكارى بين قوا نباشد، اين اتفاق رخ نخواهد داد.
6- سيد ابراهيم رئيسى بيش از آنكه چهره اى سياسى باشد، به عنوان 

چهره اى عدالت خواه و عدالت طلب شناخته مى شود.
ايــن ويژگى شــخصيتى رئيس جمهور، نقطه قوت وى و شــاخص 
اميدوارى مردم به او است تا مســائل تك بعدى نگريسته نشده و در 
گســتره عدالت و با نگاهى عادالنه بررســى و اتخاذ تصميم شده و 

حل وفصل شود.
7- حقوق معلمان كم است، اعضاى هيأت علمى دانشگاه ها از حقوق 
خود راضى نيســتند، كارمندان دستگاه هاى اجرايى نيز حقوق خود را 
مناسب با تورم و وضعيت اقتصادى نمى دانند و مجموع اين گاليه ها، 
دايره را براى رئيس جمهور براى حل وفصل مشكالت معيشتى يك بار 
براى هميشه به تمام كاركنان قوا و كسانى كه دولت و 2 قوه ديگر در 

تعيين ميزان حقوق آنها موثر هستند، گسترده تر مى كند.
اكنون اين انتظار از رئيســى كه در دوران تبليغات رياســت جمهورى 
وعده همسان ســازى حقوق حقوق بگيران و رفع تبعيض در دريافتى 
آنهــا را داده، هســت تا با كمــك مجلس و قوه قضائيــه عدالت در 
پرداخت هــا را اجرايى و يك بار براى هميشــه تبعيض در اين حوزه 

را برطرف كند.

9 كمك هزينه تأمين جهيزيه به مددجويان بهزيستى
 استان همدان اهدا شد

 حدود يك سوم جمعيت استان همدان به صورت مستقيم و غيرمستقيم زيرپوشش خدمات 
سازمان بهزيستى قرار دارند.

معاون مشــاركت هاى مردمى بهزيســتى اســتان از اهداى كمك هزينه تأمين جهيزيه به مبلغ 
126ميليون تومان به 9 نفر از توان يابان شــديد و خيلى شديد تحت پوشش بهزيستى در اين 

استان خبر داد.
حميدا... فارســى در گفت  وگو با ايرنا، گفت: اين اعتبار در راستاى تأمين جهيزيه مددجويان 

نيازمند در 6 ماه نخســت سالجارى در قالب كمك هاى بالعوض براى تهيه جهيزيه پرداخت 
شده است.

وى با دعوت از مردم نوع دوســت اســتان همــدان براى كمك به تهيــه جهيزيه مددجويان 
تحت پوشــش بهزيســتى بيان كرد: 400 نفر از مددجويان بهزيســتى استان همدان در نوبت 
دريافت جهيزيه هستند كه تالش مى كنيم با مشاركت مردم بتوانيم هرچه زودتر اعتبار موردنياز 

براى پرداخت اين تسهيالت بالعوض را تأمين كنيم.
فارسى گفت: در همين ارتباط شماره حســاب 4165034541724011 و شماره كارت بانكى 
6367957069278393 براى دريافت كمك هاى نقدى مردم نوع دوســت و خير اســتان به 

مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستى اعالم شده است.    

راه اندازى مجتمع قضائى اطفال و نوجوانان 
تا پايان سالجارى

   معاون قضائى، اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل 
استان همدان در جلسه شوراى مشورتى محاكم اطفال گفت: مشاوران 
محاكم يكى از بهترين راهكارهاى اصالح كودكان و نوجوانان بزه ديده 
و بزهكار مى باشند كه در كاهش آسيب هاى اين حوزه بسيار اثرگذار و 

با اهميت هستند.
   به گزارش واحد اطالع رســانى اين معاونت، عباس نجفى با اشاره به 
ايجاد شعبات تخصصى محاكم اطفال در 19حوزه قضائى سطح استان، 
افزود: در سال گذشته سازوكارهاى موردنياز براى حضور مشاوران در 
كنار قضات در راستاى صدور رأى ايجاد و ابالغ هاى تخصصى آنها نيز 
صادر گرديد كه خوشبختانه شواهد نشانگر اقبال و توجه ويژه حوزه هاى 
قضائى به بهره مندى از اين ظرفيت ويژه مى باشد.    وى با بيان اينكه بايد 
روند رســيدگى به اطفال توأم با نگاه تربيتى باشد، بيان كرد: در بررسى 
وضعيت طفل شــرايط روحى و روانى فرد از اهميت زيادى برخوردار 
اســت و بايد در انجام اقدامات حمايتى اطفال به اثرات روانى و تربيتى 
كارها توجه ويژه داشته باشند.    نجفى از راه اندازى مجتمع قضائى اطفال 
و نوجوانان تا پايان ســالجارى خبر داد و افزود: اقدامات اين مجتمع به 
صــورت تخصصى حول محور موضوعات اطفال و نوجوانان صورت 
خواهد گرفت و بسيارى از مشكالت اين حوزه نيز مرتفع خواهد شد.

تداوم محدوديت هاى تردد شبانه
 رئيس پليــس راهنمايى ورانندگــى شهرســتان همــدان از تــداوم 
محدوديت هــاى تردد شــبانه خبــر داد. فرخ جمالــى در گفت وگو با 
همدان آنالين، با اشاره به تداوم اين محدوديت گفت: در حال حاضر ساعت 
فعاليت مراكز شبانه روزى تزريق واكسن به پليس ارسال نشده است. وى 
افزود: تا زمانى كه ابالغيه اى مبنى بر اين موضوع به پليس ارســال نشود 
محدوديت ها همچنان ادامه دارد. رئيس پليس راهنمايى ورانندگى شهرستان 
همدان در پايان گفت: محدوديت هاى شــبانه از ســاعت 22 شب تا 3

بامداد ادامه دارد.

آيين هاى عزادارى اربعين حسينى(ع) براساس 
مصوبات ستاد كرونا برگزار مى شود

مديركل تبليغات اسالمى اســتان بيان كرد: آيين هاى عزادارى ويژه 
ايام پايانى ماه صفر و اربعين حســينى(ع) براســاس دستورالعمل هاى 
ابالغى ستادملى كرونا در فضاى باز و با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
شامل فاصله گذارى اجتماعى، اســتفاده از ماسك و ضدعفونى اماكن 
برگزار مى شود. حجت االسالم محمدهادى نظيرى در گفت  وگو با ايرنا، 
گفت: براى اجراى دقيق اين دستورالعمل ها، تيم هاى بازرسى و نظارتى 
ويژه اى تشــكيل و بر حسن اجراى دســتورالعمل ها و پروتكل هاى 

بهداشتى مربوطه نظارت مى كنند.
وى بيــان كرد: عموم مردم مى توانند هرگونه تخلف و يا بى توجهى به 
اجرا و رعايت پروتكل هاى بهداشتى در هيأت هاى مذهبى را از طريق 
ســامانه پيامكى 10004615 و يا شــماره تلفن 34235710 به سازمان 

تبليغات اسالمى استان همدان گزارش كنند.

تماس روزانه 200 مزاحم با اورژانس همدان
رئيس اورژانس پيش بيمارستانى و مديرحوادث دانشگاه علوم پزشكى 
اســتان گفت: روزانه به طــور ميانگين هزار و 300 تمــاس تلفنى با 
مركز اورژانس همدان برقرار مى شــود كــه 200مورد از اين تماس ها 
مزاحمت هاى تلفنى است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حبيب 
معصومى افزود: برخى از مزاحمان تلفنى به علت تماس با شماره هاى 
بدون هويت قابل شناســايى نيستند كه به رغم پيگيرى واحد رسيدگى 
به شكايات دانشگاه علوم پزشكى و تماس با شماره هايى كه مزاحمت 
ايجاد مى كنند، كسى پاسخ نمى دهد. وى افزود: با وجود صدور احكامى 
نظير قطع تلفن و زندان بــراى مزاحمان تلفنى، اين اقدام آنها موجب 
بروز وقفه و اختالل در انجام دقيق كار اورژانس براى خدمت رســانى 

فورى به بيماران مى شوند.

بطرى هاى پالستيكى ظرف مناسبى براى 
آبليمو نيست

 كارشناس بهداشت محيط مركز بهداشت شهرستان همدان گفت: 
آگاهى نداشــتن از نحوه اســتفاده ظروف يك بار مصرف، ســالمت 

شهروندان را تهديد مى كند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، حميدرضا باب الحوائجى افزود: 
اســتفاده نادرســت از ظروف يك بار مصرف موجب بروز اختالالت 

گوارشى، هورمونى و بيمارى هاى قلبى و عروقى مى شود.
وى با اشــاره بــه اينكه توليد ظــروف يك بار مصرف در 7 شــماره 
درجه بندى انجام مى شود بيان كرد: مثلثى كه بر روى بدنه اين ظروف 
درج شده اگر مخالف عقربه هاى ساعت باشد به اين معناست كه ظرف 
موردنظر از مواد بازيافتى توليد شده است. باب الحوائجى افزود: براى 
موادغذايى بايد مثلث درج شــده بر روى ظرف موردنظر هم جهت با 

عقربه هاى ساعت باشد.

1- اصالح طلبان از محاكمه روحانى استقبال كرده اند. گويا اصالح طلبان  
مى گويند محاكمه او را در يك دادگاه علنى مى پذيرند. گفتنى است در 
شكايتى كه به كميسيون اصل 90 داده شده، افزايش نرخ ارز، نابودى 
اشتغال، به كارگيرى عوامل جاسوس در مناصب كليدى و زمينه سازى 
براى افزايش مرگ ومير كرونا، از جمله اتهام هاى حسن روحانى است.
2- دولت در اجراى قانون ماليات خانه هاى خالى ناتوان بوده اســت. 
گويا با وجود آنكه حدود 9 ماه از تصويب قانون ماليات بر خانه هاى 
خالى مى گذرد اين موضوع در فرايند اجرا معطل مانده اســت. گفتنى 
است بر اســاس اين قانون قرار بود اگر واحد مسكونى در شهرهاى 
باالى 100هزار نفر بيش از 120روز ســاكن نداشــته باشد، مشمول 

ماليات بر مبناى درآمد اجاره شود.
3- اجــاره روزانه موتور براى كار و امرارمعاش افزايش يافته اســت. 
گويا اجاره ماهيانه موتور 1/5 ميليون با وديعه 2 ميليون تومان اســت. 
گفتنى است بيش از 35 درصد از حمل ونقل كشور را موتورسيكلت ها 

به خود اختصاص مى دهند.
4- دولت هم به دنبال حذف يارانه هاى پنهان اســت. گويا قرار است 
ســازمان هدفمندى يارانه ها برنامه حمايتى پيشــنهادى براى ارائه و 
تصويب در اليحه بودجه ســال 1401 به ستاد بودجه كشور در قالب 
بسته پيشنهادى هدفمندى  ارائه كند. گفتنى است اصالح نظام پرداخت 
يارانه هاى نقدى به خانوار براســاس ســقف منابع پيش بينى شده در 
بودجه سال آينده و بازمديريت و كاهش تمام يا قسمتى از يارانه هاى 
پنهان اعطايى در حوزه انرژى، كاالهاى اساسى، نهاده هاى كشاورزى، 

دارو و تجهيزات پزشكى هدف دولت از اين اقدام است.
5-ضوابــط بانك هــاى دولتى و خصوصى براى وام وديعه مســكن 
متفاوت اســت. گويا بانك هاى خصوصى شرايط سختى چون چك 
و ضامن كارمند دارند. گفتنى اســت بيش از يك ميليون نفر در صف 
تقاضاى گرفتن وام وديعه مســكن هســتند و وزارت راه وشهرسازى 

گزارش داده تنها 7 هزار نفر موفق به دريافت اين وام شده اند.

 31 شهريورماه سالروز آغاز جنگ تحميلى 
از ســوى رژيم بعث عراق عليــه جمهورى 
اسالمى ايران، به عنوان آغاز هفته دفاع مقدس 
نامگذارى شده است كه از 31 شهريورماه تا 6 

مهرماه ادامه دارد.
فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) از اجراى 700 
عنوان برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس كه در 
سطح استان برنامه ريزى شده است، خبر داد .

مظاهر مجيدى در جمــع خبرنگاران ضمن 
بيان  با  دفاع مقدس  ســالروز  گراميداشــت 
اينكه "ما مقتدريم" شــعار هفته دفاع مقدس 
ســال 1400 اســت، افزود: در ايــن هفته، 
 300 شهرســتان ها،  ائمه جمعــه  بــا  ديدار 
نشســت بصيرتى با عموم مردم و نخبگان، 
رژه موتورسواران، نواختن زنگ مقاومت در 
مدارس و غبارروبى در 100 گلزار شــهدا 

انجام خواهد شد.
وى در ادامــه به تشــريح برنامه هــاى هفته 
دفاع مقدس پرداخت و گفت: 31 شهريورماه 
روز نخســت هفتــه دفاع مقدس بــا عنوان 
مقاومــت»  و  دفاع مقــدس  «پيشكســوتان 
نامگذارى شده كه برنامه اصلى اين روز تجليل 

از يك  ميليون ايثارگر دفاع مقدس است.
 تجليل از 3 خانواده شهيد

 مدافع سالمت
مجيدى بــا بيان اينكــه روز دوم بــا عنوان 
«شــهيدان، جانبازان، ايثارگــران و صالبت و 
است،  فخرآفرينى ســربازان» تعريف شــده 
افزود: در اين روز مزار تمام شــهدا در استان 
غبارروبى مى شود و برنامه هايى براى اجرا در 

گلزار شهدا تدارك ديده شده است.
فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان با اشاره 
به اينكه روز ســوم به عنــوان «معنويت زنان، 
خانواده و سالمت» نامگذارى شده است، بيان 
كرد: تجليل از 3 خانواده شهيد مدافع سالمت 

از برنامه  هاى اين روز است.
وى روز چهــارم هفتــه دفاع مقــدس را به 
عنــوان «واليتمدارى، جوانــان علم و دانش 
و پژوهش» دانســت و گفــت: در اين روز 
تجليل از دانش آموزان، دانشــجويان و طالب 
علم وفنــاورى را داريم كه از موضوعات گام 

دوم انقالب هم به شمار مى رود.
مجيدى دفاع همه جانبه، پشتيبانى هاى مردمى 
و اصناف را عنوان روز ششــم دانست و بيان 
كرد: روز ششــم هم به نــام «وحدت ملى، 
بصيرت، دشمن شناســى و استكبارســتيزى» 
نامگذارى شده كه روز شكست حصر آبادان 
هــم مى باشــد و از فرماندهــان دفاع مقدس 

تجليل مى شود.
وى بــا بيــان اينكــه روز هفتــم روز «نيروهــاى 
مســلح، بســيج و عشــاير و مــردم كــرد 
ــزود:  ــت، اف ــده اس ــذارى ش ــلمان» نامگ مس
در ايــن روز از دالورمــردان نيروهــاى مســلح 

ــد. ــد ش ــل خواه تجلي
همدان گفت:  انصارالحسين(ع)  فرمانده سپاه 
چهارشنبه روز پايانى هفته دفاع مقدس نيز به 
عنــوان «فرماندهان و عزتمنــدان» نامگذارى 
شــده و نكوداشــت فرماندهان دفاع مقدس 

است.
مجيــدى بيان كرد: وقتى انقالب اســالمى را 
بررســى مى كنيم، مى بينيم مقطع بزرگى را در 
انقالب داريم كه به يادماندنى است، اما مقطع 
دوم تاريــخ جمهورى اســالمى دفاع مقدس 
اســت كه اهميت آن مساوى با خود انقالب 

است.
وى بــا تأكيد به نقش مــردم در دفاع مقدس 
و پيروزى در مقابل ســلطه گران افزود: مقطع 
8 ســاله دفاع مقدس به شكلى است كه مانند 
تاريخ عاشورا بايد مداوم گفته شود و سينه به 

سينه براى نسل هاى بعدى روايت شود.
فرمانده ســپاه انصارالحسين(ع) استان گفت: 
وقتى اســتكبار به اين نتيجه رســيد كه بايد 
انقالب را مهار كنــد، خيلى از توطئه ها عليه 
كشور رخ داد، دخالت احزاب و گروه ها باال 
گرفت و... ،امــا اين مردم بودند كه با اتكا به 

رهبر معظم انقالب پيروز ميدان شدند.
وى بــا تأكيد بر درس گرفتن از اتفاقات دهه 
60 و لزوم مطالعــه تاريخ آن دوران بيان كرد: 
در 31 شهريورماه اســتكبار از درگيرى هاى 
احــزاب نتيجــه نگرفت و گزينــه جنگ را 
انتخاب كرد، بنابراين بلوك شــرق و غرب با 

تمام ايادى خود به كشور ما حمله كردند.
مجيدى با بيان اينكــه در دوران دفاع مقدس 
تنها رژيــم بعث عراق به كشــور ما تعرض 
نكرد، بلكه 11كشــور به طوررسمى در جنگ 
تحميلى عليه جمهورى اســالمى وارد شدند 
گفت: بسيارى از كشورها در بحث اطالعاتى 

اخبار جنگ را براى عراق مخابره مى كردند.
  نقش پررنگ مردم همدان 

در تاريخ دفاع مقدس 
وى با اشــاره به اينكه وقتى مردم با رزمندگان 
همراه شدند بهتر در برابر عراقى ها ايستادگى 
كرديم، بيان كرد: با ســاماندهى نيروها كم كم 
در بخش هاى مختلف عمليات  شــكل گرفت 
و رفته رفتــه توانســتيم عمليــات بزرگى را 

طرح ريزى كنيم.
فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان با تأكيد 
بر اينكه تاريخ دفاع مقدس پرحماســه است 
و مردم همدان نقــش پررنگى در اين دوران 
براى دفاع از كشــور داشتند، افزود: در جنگ 
تحميلى اســتان همدان بيش از 8 هزار شهيد 

تقديم انقالب كرد.
وى با تأكيد بر اينكه شــهيدان همدانى، شهيد 
شهبازى، شهيد قهارى، شهيد حاجى بابايى و... 
افرادى بودند كه نقش تعيين كننده اى در لشگر 
گراميداشت  گفت:  داشتند،  انصارالحسين(ع) 
دفاع مقدس تجليل از شــهدايى است كه جان 

خود را در دفاع از كشورمان تقديم كردند.
 از ابتــداى كرونا تاكنون 367 هزار 

بسته معيشتى توزيع شده است
فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان در بخش 
ديگرى از سخنانش اعالم كرد كه بهره بردارى 
از 52 طرح محروميت زدايى در اين استان آغاز 

مى شود.
وى گفــت: اين طرح هــا شــامل 11پروژه 
آبرســانى در شــهرهاى فامنيــن و نهاوند و 
41پروژه عمرانى و خدماتى ديگر در 3 بخش 
خزل شهرســتان نهاوند، پيشــخور شهرستان 
فامنين و مهربان شهرســتان كبودراهنگ است 
كه به همت بســيج ســازندگى اجرا و آماده 

بهره بردارى شده است.

مجيدى افزود: بسيج سازندگى استان همدان 
همچنيــن 767 صنــدوق قرض الحســنه با 
35هزار عضو راه اندازى و ايجاد كرده كه اين 
صندوق ها درمجموع حدود 19ميليارد تومان 
اعتبار دارند كه با بهره گيرى از منابع مالى اين 
صندوق ها، 8 هزار و 138 فرصت شــغلى در 
2 سال گذشته در مناطق مختلف استان ايجاد 

شده است.
وى با تأكيد بر اينكه همه اين برنامه ها را به 
عنوان برنامه هاى فرهنگى در كنگره شهداى 
استان كه در سال 1402 برگزار مى شود هم 
مى توان اجرا كرد، گفت: تالش ما اين است 
كه با هفته دفاع مقدس اين كار را در دولت 
جديد بتوانيم با شتاب بيشترى انجام دهيم.

مجيــدى با بيــان اينكه همراه با بازگشــايى 
مدارس به خاطر شرايط كرونايى در مدارس با 
جمعيت كمتر زنگ مقاومت به صدا درمى آيد، 
افزود: در زمينه خدمت رسانى از ابتداى كرونا 
تاكنون 367 هزار بســته معيشتى فراهم و به 
جامعه هدف ارائه شــد كه ارزش ريالى آنها 
207 ميليارد تومان بــود و تحت قرارگاه امام 
حســن مجتبى(ع) انجام شد، همچنين نيز در 
هفته دفاع مقدس نيز 6 هزار بســته معيشــتى 
توسط سپاه تدارك ديده شده كه به نيازمندان 

اختصاص مى يابد.
 افزايش مراكز واكسيناسيون 

به 100مورد
وى در پايــان از افزايــش مراكــز تزريــق 
واكسيناســيون با همكارى علوم پزشكى خبر 
داد و گفت: تا ديروز 64 مركز واكسيناسيون 
فعال شــده و تا چند روز ديگر به 100مورد 
افزايــش مى يابــد و جزو اســتان هايى كه 
خواهيم  داشتند،  را  واكسيناســيون  بيشترين 

شد.

 سرپرست شــهردارى همدان گفت: اين 
پروژه كه توســط شهردارى منطقه 4 به اتمام 
رســيد، كوى كوثر را از يــك طرف به بلوار 
انقالب و از طرف ديگر به بلوار آيت ا... نجفى 
متصل مى كند و اين محله را از بن بست خارج 

خواهد كرد.
به گزارش روابط عمومى شهردارى منطقه 4، 
مجيد شاكرى افزود: طبق پروژه هاى مصوب 
شهردارى منطقه 4 در ســال 1400، احداث 
معبرى مهــم و مؤثر را در كــوى كوثر  در 
دستور كار اجرايى واحد فنى و عمرانى قرار 
داديم كه اثر مطلوبى بر روند زندگى ساكنان 

اين محله خواهد گذاشت.
 خروج از بن بست با اتصال 

به بلوار انقالب و بلوار آيت ا... نجفى
وى گفت: اين محله از ديرباز با مشــكالت 
متعددى روبه رو بوده است و سعى كرديم با 
اجراى چند پروژه مختلف و همزمان، كيفيت 
زندگى شهرى ســاكنان خوب اين منطقه را 

ارتقا دهيم.
سرپرست شــهردارى همدان بيان كرد: طول 
اين مسير2 كيلومتر است كه كوى كوثر را از 

يك طرف به بلوار انقالب و از طرف ديگر به 
بلوار آيت ا... نجفى متصل مى كند و اين محله 

را از بن بست خارج خواهد كرد.
شــاكرى گفــت: از ابتداى ســال تيم فنى و 
عمرانــى منطقه4، عمليــات خاك بردارى و 
زيرســازى اين مسير را در برنامه كارى خود 
قرار داد و اكيپ امانى در ماه هاى گذشته كار 
جدول گذارى را به طول يك كيلومتر به اتمام 

رساندند.

وى با اشاره به اينكه اين معبر، خاكى و داراى 
مشــكالت متعدد بود، بيان كرد: مســاحت 
اجــراى اين پــروژه 13هــزار مترمربع بود 
كــه با توجه به ناهمگون بودن اين مســير و 
مشكالت مختلف معبر، چندين ماه عمليات 

خاك بردارى و تسطيح طول كشيد.
سرپرست شــهردارى همدان گفت: عمليات 
روكش آســفالت اين معبر بــا  2هزار و150

تن آســفالت در 2 فاز انجام شد كه به يارى 

خدا و كمك همكاران توانستيم در هفته اخير 
عمليات آسفالت ريزى را در فاز پايانى به طور 

كامل انجام دهيم.
شــاكرى بيان كرد: اين پروژه بــا هزينه 35

ميليارد ريالى و از محل درآمدهاى شهردارى 
منطقه 4 احداث شد و اكنون قابل بهره بردارى 
است و به ســاكنان خوب كوى كوثر تقديم 

مى شود.
وى گفت: در حاشــيه اين پــروژه، درحال 
احداث يك پارك نوارى هستيم و اميد است 
با تالش بى وقفه واحد فضاى سبز شهردارى 
منطقه 4، عمليات احداث و كاشــت درختان 
در اين قســمت بــزودى به پايان برســد و 

موجب زينت مسير  و لذت ساكنان شود.
سرپرســت شــهردارى همدان با اشــاره به 
رعايت نكردن بهداشــت از ســوى برخى، 
بيان كــرد: اميدواريــم شــهروندان عزيز در 
نگهدارى و پاكيزگى اين مسير اهتمام داشته 
باشند و زباله هايشــان را در رودخانه مجاور 
نريزند و رأس ســاعت 9 شــب بــا بيرون 
گذاشتن كيسه هاى زباله، شهردارى را در اين 

راه كمك كنند.

سردار مجيدى: 700 برنامه براى هفته دفاع مقدس تدارك ديده ايم

«پيشكسوتان» محور برنامه هاى دفاع مقدس
■  افتتاح 52 طرح محروميت زدايى در هفته دفاع مقدس در استان 

■  راه اندازى 767 صندوق قرض الحسنه با 35 هزار عضو

شاكرى سرپرست شهردارى همدان خبر داد 

ارتقاى كيفيت زندگى شهرى با احداث معبر جديد كوى كوثر

همدان پیام کنار شامست!
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خبـر

عضو شوراى آجين:
منتظر تأييد استاندارى هستيم

 اعالم تأييديه شــهردار منتخب در مراحل پايانى اســت و منتظر 
تأييديه استاندارى هستيم.

يكى از اعضاى شوراى شهر آجين در گفت وگو با همدان پيام، گفت: 
شــهردار منتخب رضاقيصرى داراى 18ســال سابقه سرپرست دفتر 

نظارت و بازرسى شوراى نگهبان شهرستان اسدآباد است.
ــردم  ــه درخواســت به حــق م ــا توجــه ب ــزود: ب احســان رحيمــى اف
ــه  ــه رزومــه شــهردار منتخــب جنــاب آقــاى قيصــرى ب جهــت ارائ
حضورتــان اعــالم مى شــود كــه وى داراى مــدرك تحصيلى ليســانس 
در رشــته مهندســى تكنولــوژى عمــران، 5 دوره رئيــس هيأت نظــارت 
ــات مجلــس شــوراى اســالمى، 5 دوره  ــر انتخاب ــان ب شــوراى نگهب
رئيــس هيأت نظــارت بــر انتخابــات رياســت جمهورى و 2 دوره 
ــرى،  ــرگان رهب ــس خب ــات مجل ــر انتخاب ــارت ب ــس هيأت نظ رئي
13ســال خبرنــگار و مســئول دفتــر خبــر صداوســيما در شهرســتان 
اســدآباد و3 ســال مســئول حفاظت پرســنلى حراســت صداوســيماى 

مركــز همــدان اســت.

محورهاى اصلى نهاوند با 14ميليارد تومان روكش شد
 رئيس اداره حمل ونقل جاده اى استان همدان گفت: محورهاى اصلى نهاوند با اعتبارى 

بالغ بر 14ميليارد تومان لكه گيرى و روكش آسفالت شد.
 وحيد صفدرى افزود: محورهاى اصلى نهاوند شــامل محور نهاوند به كرمانشاه و نهاوند 
به بروجرد در سالجارى با اعتبارى بالغ بر 14ميليارد تومان از محل منابع استانى لكه گيرى 

و روكش شد.
وى بيان كرد: عالوه بر اين 2 محور اصلى راه روستايى چقاصراحى به زرين باغ در بخش 

خزل اين شهرستان نيز مرمت و لكه گيرى شد.
رئيس اداره راهدارى و حمل ونقل جاده اى اســتان همــدان گفت: گرماى هوا در نهاوند 
موجب ايجاد موج در رويه آســفالتى راه هاى حوزه اســتحفاظى اين شهرستان شد كه با 

اصالح و لكه گيرى آن اين موج ها برطرف شد.
وى افزود: عمليات راهدارى با استفاده از دستگاه هاى آسفالت تراش و ماشين آالت الزم و 

حضور راهداران در محورهاى مدنظر انجام و نقايص برطرف و اصالح شد.
صفدرى به بهســازى راه هاى روستايى نهاوند اشــاره كرد و گفت: لكه گيرى و روكش 
آســفالت محور نهاوند به گيان با 14ميليارد ريال، بهسازى و انجام عمليات خاك بردارى 
محور روستايى پنبه حيدر به طول 1/5كيلومتر، بهينه سازى راه روستايى هادى آباد به رزينى 
به طول 2كيلومتر و تعريض و بهســازى راه روستايى زرامين به طول 2 كيلومتر از جمله 

اقدامات انجام شده است.
وى با اشــاره به عمليات حمل كاال از نهاوند به ســاير مناطق كشور افزود: در يك سال 
گذشــته بيش از 1/5ميليون تن انواع كاال از مبدأ شهرستان نهاوند به ساير مقاصد كشور 

ارسال شده است.

 رفع خطر از امالك خطرزا در نهاوند
به دســتور دادستان شهرســتان نهاوند ادامه رفع خطر از ملك واقع در كوچه دسته گلى با 

پيگيرى هاى شهردار نهاوند انجام شد.
به گزارش روابط عمومى شهردارى نهاوند؛ در اجراى تبصره 14ماده 55 قانون شهردارى ها 
بــه منظور حفظ ســالمت و امنيت شــهروندان در ادامه رفع خطر از ملــك متروكه و 
مخروبه واقع در كوچه دســته گلى به دستور دادستان شهرستان نهاوند با همكارى مالك 
و پيگيرى هاى شهردار نهاوند مجيد يوســفى نويد، توسط واحد اجرائيات اين شهردارى 

صورت گرفت.  
گفتنى اســت، مالكان امالك خطرزا بايد نســبت به رفع خطر ملك خود اقدام نمايد در 
غيراين صورت شهردارى نســبت به رفع خطر امالك اقدام و برابر تبصره بند 14ماده 55 

قانون شهردارى ها هزينه انجام شده به اضافه 15درصد از مالك اخذ خواهد شد.

 فراخوان يازدهمين دوره جشنواره كتابخوانى رضوى، با 
معرفى 6 عنوان كتاب و بخش ويژه حضرت مهدى(عج)، 
در راستاى اشاعه و ترويج فرهنگ منور رضوى و گسترش 

فرهنگ كتابخوانى منتشر شد.
يازدهمين دوره جشــنواره كتابخوانى رضوى توسط نهاد 
كتابخانه هاى عمومى كشــور و با همكارى بنيادفرهنگى، 
هنرى بين المللــى امام رضا(ع) و معاونــت امورفرهنگى 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى در راســتاى اشاعه و 
ترويج فرهنگ منور رضوى، گسترش فرهنگ كتابخوانى، 
شناســايى و معرفى كتاب هاى فاخــر مرتبط با فرهنگ و 
ســيره اهل بيت(ع)، با اضافه شدن بخش ويژه حضرت 

مهدى(عج) برگزار مى شود.
 منابع معرفى شده در يازدهمين دوره جشنواره 

كتابخوانى رضوى
در فراخوان يازدهمين دوره جشــنواره كتابخوانى رضوى 
6 عنــوان كتاب در 3 رده ســنى «كــودك»، «نوجوان» و 
«جوان و بزرگسال» معرفى شــده است. در رده «كودك» 
(4 تا 12سال، متولدان (1388-1396) كتاب هاى «زندگى 
امام رضا(ع)» اثر سيد مهدى مهاجرانى از انتشارات كتابك 
و «مجموعه 14معصوم: امام زمان (عج)» اثر زهرا عبدى از 
انتشــارات جمكران معرفى شده است. كودكان عالقه مند 
مى توانند در 2 رشته نقاشى و پويش كتابخوان به ازاى هر 

2 كتاب، شركت كنند.
در رده سنى نوجوان (13 تا 17سال، متولدان (1383-1387) 
كتاب هاى «براى ضامن آهو، 55پرســش و پاسخ درباره 
امام رضا(ع) و زيارت ايشــان» اثر غالمرضا حيدرى ابهرى 
از انتشارات به نشر و «10 قصه از امام زمان(عج)» اثر فريبا 
كلهر از انتشارات قديانى، منابع يازدهمين دوره جشنواره 
كتابخوانــى رضوى خواهد بود. نوجوانــان مى توانند در 
6 رشــته نقاشــى، پويش كتابخوان، مســابقه 4گزينه اى، 
شعرسرايى، پويش براى امام زمانم و قصه گويى به ازاى هر 
2كتاب شركت كنند، همچنين «چشمه هاى بهشت: گزيده 
عيون اخبار الرضا(ع)» اثر محمدهادى زاهدى از انتشارات 
به نشر و«پرسش و پاسخ هاى دانشجويى: مهدويت(دوران 
ظهــور)» اثر رحيم كارگر از انتشــارات معــارف، منابع 
يازدهمين جشنواره كتابخوانى رضوى در رده سنى جوان 
بزرگسال (باالى 18سال) خواهد بود. بزرگساالن مى توانند 
در 6رشته پويش كتابخوان، 4گزينه اى، شعرسرايى، داستان 
كوتاه(داســتانك، دل نوشته و متن ادبى)، توليد آثار هنرى، 

قصه گويى شركت كنند.
 بخش هاى يازدهمين جشنواره كتابخوانى رضوى

اين جشــنواره در 2 بخش«فردى» و «خانوادگى» در بستر 
الكترونيك برگزار مى شود. عالقه مندان مى توانند با مطالعه 
منابع مرتبط، بــه صورت فردى يــا خانوادگى از طريق 
www. سامانه مسابقات الكترونيك كتابخوانى به نشانى

samakpl.ir در جشنواره شركت كنند.
در بخش«فــردى» افراد عالقه مند مى توانند متناســب 
با رده ســنى خــود ضمــن مطالعه كتاب هــا در هر 
يك از رشــته هاى جشنواره شــركت كنند. در بخش 
«خانوادگى» نيز اعضاى خانواده مى توانند متناســب با 
رده سنى خود با مطالعه كتاب ها، به بخش خانوادگى 
سايت مراجعه كرده و در هر يك از رشته هاى مسابقه 

كنند. شركت 

 شــرايط و مقررات شــركت در يازدهمين 
جشنواره كتابخوانى رضوى

مســابقه نقاشى در رده ســنى كودك و نوجوان منوط به 
خواندن و ترســيم تصوير متناســب با مفاهيم موجود در 
كتاب با ذكر نام كتاب و عنوان داســتان موردنظر اســت. 
هــر فرد مى تواند به ازاى هر كتاب در رده ســنى خود، 2 
نقاشى ارسال كند. عالقه مندان براى شركت در اين بخش 
مى توانند بر روى صفحهA 4 نقاشى هاى خود را كشيده و 
تصوير با كيفيت نقاشى را به صورت تمام صفحه در سايت 

جشنواره بارگذارى كنند. 
 راهنماى شركت در پويش كتابخوانى

شــركت كنندگان(گروه هاى ســنى كــودك، نوجوان و 
بزرگســال) فيلم هاى معرفى و خوانش بخش هاى جذاب 
كتاب (از منابع جشــنواره در رده سنى خود) را مى توانند 
در قالب پويش كتابخوانى و به صورت فردى ارسال كنند. 
هر فرد مى تواند به ازاى هر كتاب در رده ســنى خود، يك 
ويدئو ارســال كند. در هنگام ضبط فايل هاى ويدئويى هر 
شركت كننده بايســتى ابتدا نام و نام خانوادگى خود و نام 

كتاب و داستان يا صفحه مربوطه را ذكر كند. 
 راهنماى شركت در رشته شعرسرايى

عالقه مندان(گروه هاى ســنى نوجوان و بزرگسال) براى 
شركت در اين بخش مى توانند پس از مطالعه منابع متناسب 
با رده سنى خود، سروده هاى خود را (برگرفته از محتواى 
منابع) در سايت بارگذارى كنند. هر فرد مى تواند به ازاى 
هر كتاب در رده سنى خود، يك شعر ارسال كند اشعار به 

زبان يا گويش محلى نيز پذيرفته مى شود.
 راهنماى شركت در پويش

 «براى امام زمانم(عج)»
درصورتى كــه مطالعه كتابى با موضوع مهدويت از منابع 
آزاد(منابع جشــنواره در گروه هاى سنى مختلف و منابع 
ديگــر مرتبط با موضوع) در نوجوانان انگيزه و رويكردى 
جديد ايجاد كرده كه صفت يا عمل نيكويى به دنبال داشته، 
مى توانند به منظور شركت در اين پويش فيلمى تحت عنوان 
«من براى تعجيــل در فرج امام زمانم(عج) اين گونه عمل 
كردم» از خود تهيه كرده و آن را در صفحه اينســتاگرام با 
هشتگ #پويش براى امام زمانم(عج) منتشر، سپس آدرس 
صفحه به همراه كليپ موردنظر را در ســايت جشــنواره 
بارگذارى كنند. فيلم هاى ارســالى بايد به صورت افقى، 
حداكثر در 5 دقيقه با حجم 100مگابايت ضبط و در سايت 
جشنواره بارگذارى شود. شــركت كنندگان هنگام ضبط 
فايل هاى ويدئويى بايد ابتدا خود را معرفى كنند، نام كتاب، 
داســتان يا صفحه مربوطه را بيان و همچنين درخصوص 
فعاليت موردنظر را توضيح دهند. شركت كنندگان مى توانند 
پس از بارگذارى پويش در فضاى مجازى با هشتگ هاى 
مربوطه بــه ترتيــب اولويت(#براى امــام زمانم(عج)، 
#جشنواره كتابخوانى رضوى، نهاد كتابخانه هاى عمومى-
كشــور) لينك اثر به همراه كليپ را در ســايت جشنواره 
بارگذارى كنند. انتشــار اين پويش با هشتگ خاص @)

(iranplir  در اولويت داورى و امتيازدهى هستند.
 راهنماى شــركت در رشته داســتان كوتاه 

(داستانك)، دل نوشته و متن ادبى
عالقه مندان شــركت در اين بخش(گروه سنى بزرگسال) 
با توجه به منابع جشــنواره در رده سنى خود مى توانند از 

محتواى كتاب ها، احاديث، آيات و... به نگارش داســتانى 
كوتاه، دل نوشته و يا متن ادبى پرداخته و آن را با ذكر شماره 
صفحه كتاب و عنوان داستان در سايت بارگذارى كنند. هر 
فرد مى تواند به ازاى هر كتاب در رده سنى خود، يك متن 
ارسال كند. داستان هاى كوتاه بايد حداكثر هزار كلمه باشد.

 راهنماى شركت در رشته قصه گويى
عالقه مندان شــركت در اين بخش(رده ســنى نوجوان و 
جشنواره(حضرت  موضوعات  در  مى توانند  بزرگســال) 
امام رضــا(ع) و حضرت مهدى(عج) و از منابع آزاد(منابع 
جشنواره در گروه هاى سنى مختلف و منابع ديگر مرتبط 
با موضوع) با ارســال قصه متناسب با رده سنى كودك و 
نوجوان و بارگذارى آن در ســايت در اين بخش شركت 

كنند.
 راهنماى شركت در رشته توليد آثار هنرى

عالقه مندان شركت در اين بخش مى توانند در موضوعات 
جشنواره(حضرت امام رضا(ع) و حضرت مهدى(عج) و 
از منابع آزاد(منابع جشــنواره در گروه هاى سنى مختلف 
و منابــع مرتبط با موضــوع) در قالب توليــد آثار هنرى 
خود(كتاب محور) مانند موشن گرافى، كليپ، فيلم كوتاه، 
انيميشن، پوستر و خط نوشته و... و بارگذارى آن در سايت، 
در اين بخش شــركت كنند. هر فرد مى تواند به ازاى هر 

موضوع، 3 اثر ارسال كند.
 راهنماى شركت در بخش حمايت

 از چاپ و انتشار منابع برتر(ويژه ناشران)
ناشرانى كه منابع فاخر و جديد(چاپ نشده) در گروه هاى 
ســنى مختلف در موضوعات امام رضــا(ع) و حضرت 
فاطمه معصومه(س) و حضرت احمدبن موســى(ع) در 
اختيار دارند، مى توانند فايل pdf و يا ماكت كتاب موردنظر 
را در سايت بارگذارى كنند. كتاب هاى برتر پس از انجام 
داورى و تأييــد كارگروه تخصصى نهــاد كتابخانه هاى 
عمومى كشــور براى خريد و يا استفاده در جشنواره هاى 

كتابخوانى موردحمايت قرار مى گيرند.
 راهنماى شركت در رشــته مروجان فرهنگ 

رضوى(ويژه كتابداران)
كتابداران به عنوان مرّوجــان فرهنگ رضوى مى توانند با 
بارگذارى هرگونه اقدام انجام شــده درخصوص تبليغ و 
ترويج جشنواره، در فضاهاى در اختيار اعم از گروه، كانال 
و صفحات مجازى(ايجاد صفحه مختص به جشنواره)، در 
اين بخش شــركت كرده و لينــك و آدرس مربوطه را در 

سامانه سماك بارگذارى كنند. 
 مهلت شركت در جشنواره

عالقه مندان به شــركت در يازدهمين جشنواره كتابخوانى 
رضوى تا يكم آبان ماه 1400 فرصت دارند آثار خود را به 

دبيرخانه جشنواره ارسال كنند.
 نشانى دبيرخانه

تهران، بلوار كشــاورز، تقاطع فلســطين، خيابان شــهيد 
كبكانيان، خيابان شهيد طباطبايى رفيعى، نبش كوچه شهيد 
نورى(كامبيز)، پــالك 18، معاونت توســعه كتابخانه ها 
و ترويــج كتابخوانى، اداره كل ترويــج كتابخوانى و امور 

فرهنگى.
شماره  تماس: 88951493

samak@iranpl.ir :رايانامه
  www.samakpl.ir:درگاه الكترونيكى

 اســدآباد- محمدجواد كوهى- خبرنگار همدان 
پيام: هر ســال همين موقع ها عطر خــوش آلو در 
روستاى ملحمدره مى پيچد. همانجايى كه دايره هاى 
طاليى آلو سراســر روســتا را محصور كرده است. 
با تمام شــدن فصل زيباى تابستان و رسيدن فصل 
زيباتر پاييز در ملحمدره اسدآباد برداشت محصول 
آلو و بعد از آن سيب كه از شاخص ترين محصوالت 

سردرختى هستند فرامى رسد.
آلوبخارا يكــى از آخرين محصوالت كشــاورزى 
اســت كه همزمان با برداشــت محصوالت ديگرى 
مثل گردو، بادام، هلو، امرود و گالبى و... برداشــت 
مى شــود كه سهم بسيار مهمى از نظر توليد و درآمد 

در بخش كشاورزى و اقتصاد را داراست.
فصل پر زحمت برداشــت آلو حدوداً 50 روز طول 
مى كشد. اين محصول كم و بيش در مناطق مختلف 
ملحمدره پرورش مى يابد كــه داراى انواع مختلفى 
مثل: آلوبخارا، آلوزرد، آلوســياه (آلو شربتى)، آلوچه 
و... مى باشــد و در تهية غذاهاى مختلفى مثل: مرغ، 
كوفته، خورشــت به، خورشت ســيب، خورشت 

اسفناج و فسنجان به كار مى رود.
آلــو داراى خــواص درمانى چون ضد يبوســت، 
برطرف كنندة حرارت تب، صفرا، خشــكى مزاج و 
غلظت خون اســت، همچنين داراى كالرى، قند و 
ويتامين ث و مقدار زيادى فسفر است. نوشيدن آب 

آلو در دفع انگل هاى معده بسيار مؤثر مى باشد.
درختان آلو مملــو از آلوهاى زرد، همگى حاكى از 
سختكوشــى دهقانان زحمتكش است كه احتياج به 
مراقبت و سم پاشــى و جمع آورى به موقع آن دارد 

كه اين عوامل در كيفيت و مرغوبيت محصول بسيار 
مؤثر است.

برداشت محصول بســتگى به شرايط آب وهوايى و 
مراقبت مفيد آن دارد كه ســرما زدن درختان آلو و 
آفت در ميزان محصول دهى بســيار مؤثر است، اما 
به گفته مدير جهادكشاورزى اسدآباد به دليل شرايط 
كرونا امسال نيز براى دومين سال متوالى، جشنواره 
آلو روســتاى ملحمدره معروف به ماســوله غرب 

كشور برگزار نخواهد شد.

محمدكرم مرادى از پيش بينى برداشت 4 هزار تُن آلو 
از باغات اين شهرستان خبر داد و بيان كرد: مساحت 
كل باغ هاى شهرستان اسدآباد بيش از 5 هزارو200

هكتار بوده و ساليانه 66 هزار تُن محصوالت باغى 
در اســدآباد توليد مى شــود كه شــامل 7/5 درصد 

توليدات باغى استان است.
وى در گفت وگو با ايســنا، گفت: از 5 هزار و200

هكتار باغات ســطح شهرستان300 هكتار به باغات 
آلو اختصاص داشــته كه اكثريــت پراكنش باغات 

آلو شهرستان در روســتاى گردشگرى ملحمدره و 
روستاهاى ويرايى، هلور عليا و سفلى و ترخين آباد 

قرار دارد.
مرادى با اشاره به اينكه برداشت آلو در سطح باغات 
اين شهرســتان آغاز شــده و معموالً تــا 15مهرماه 
ادامه دارد، افزود: به دليل شــرايط خشكسالى ميزان 
عملكرد باغات آلو شهرستان به نسبت سال گذشته 

تا حدودى از كاهش برخوردار خواهد بود.
وى تعــداد بهره برداران آلو شهرســتان را 200 نفر 

برشــمرد و گفت: در سالجارى براى توسعه باغات 
آلو شهرســتان 10هكتار نهال آلــو در باغات منطقه 

كاشته شد.
مــرادى بيان كرد: بخشــى از آلو برداشــت شــده 
شهرســتان به صورت تازه خورى و بخشــى ديگر 
به صورت سنتى توســط بهره برداران اين بخش به 
روش هاى سنتى به صورت آلوى تيزابى، آلوخشك، 
لواشك، مربا و ترشــى به بازار از جمله بازار ساير 

استان ها  عرضه مى شود.
مدير جهاد كشاورزى اســدآباد گفت: اين فرآورى 
به دليل ســنتى و دستى بودن بسيار زمان بر و دشوار 
اســت كه ايجاد صنايع فرآورى و بسته بندى آلو به 
صورت مكانيزه موجب افزايش درآمد روســتاييان 

خواهد شد.
وى با اشــاره به جاى خالى صنايع تبديلى فرآورى 
ميوه در شهرستان بيان كرد: با توجه به توليد ساليانه 
66هــزار تن انــواع ميوه در اســدآباد ايجاد صنايع 
تبديلى فرآورى ميوه در منطقه با جذب سرمايه گذار 

در اين زمينه به طورقطع ضرورت دارد.
مرادى همچنين با اشاره به نقش مؤثر صنايع تبديلى 
فــرآورى ميوه و كارگاه هاى بهداشــتى فرآورى در 
افزايــش ارزش افزوده محصــوالت توليدى، گفت: 
با توجه به ماندگارى پاييــن آلو و نبود كارگاه هاى 
بهداشتى فرآورى در سطح شهرستان مى طلبد براى 
ســودآورى و ماندگارى بهتر محصول كارگاه هاى 
فرآورى متعدد در شهرســتان ايجاد شود چراكه اين 
امر از نقش مؤثرى در اشتغال روستاهاى شهرستان 

برخوردار خواهد بود.

آلو برندى براى ملحمدره

براى دومين سال جشنواره آلو در ماسوله غرب كشور
 برگزار نمى شود

فراخوان يازدهمين دوره جشنواره كتابخوانى رضوى منتشر شد  

هر
س: م

عك
/



Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

سه شنبه  30 شهريور ماه 1400  شماره 4133

4
سياستسياست

 siasat@hamedanpayam.com

بهـارستان

لل
 الم

ين
ب

لل
 الم

ين
ب

خبر

عضو كميسيون اجتماعى مجلس: 
آزادسازى خودروهاى خارجى آسيبى

 به خودروسازان داخلى نمى زند
 طرح آزاد ســازى خودروهاى خارجى آسيبى به خودروسازان و 
توليدكنندگان خودرو نخواهد زد ضمن اينكه اين طرح بازار خودرو 

كشور را رقابتى مى كند.
عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با ايسنا، 
با اشاره به اينكه چند روز پيش نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در 
جلسه علنى خود ايرادات شوراى نگهبان در طرح ساماندهى صنعت 
خودرو را رفع و تصويب و براى تأمين نظر شوراى نگهبان با واردات 
خودروى خارجى موافقت كردند، گفت: خودرو كشــور با مشكالتى 
چــون  انحصار در ارائه خودرو، قيمــت نامتعارف خودرو و كيفيت 
خودرو مواجه بوده كه بايد براى مرتفع شــدن اين مشــكل به سمتى 
حركت كنيم كه هم از توليدكننده خودرو و هم از مصرف كننده خودرو 

حمايت شود.
كيومرث ســرمدى واله در ادامه با مثبت شــمردن طرح آزادســازى 
خودروهاى خارجــى، بيان كرد: اين طرح اخيــر موافقت مجلس با 
آزادســازى خودروهاى خارجى از نقش مؤثرى در رقابتى شدن بازار 
خودرو، متعادل سازى قيمت خودرو و افزايش كيفيت داخلى خودرو 

برخوردار خواهد بود.
وى گفت: جزئيات ماده 4 طرح ســاماندهى بــازار خودرو داراى 4
تبصره اســت و براساس آن هر شخص حقيقى يا حقوقى مى تواند به 
 ازاى صــادرات خودرو يا قطعات خودرو يا ســاير كاالها و خدمات 
مرتبط با انــواع صنايع نيرومحركه يا از طريــق واردات بدون انتقال 
ارز نســبت بــه واردات خودروى تمام برقى يا هيبريــدى يا واردات 
خودروى بنزينى يا گازسوز با برچسب انرژى "ب" و باالتر و يا داراى 
شــاخص ايمنى 3 ستاره يا باالتر برحسب گواهى هاى استاندارد معتبر 
معادل ارزش صادراتى خود اقدام كنند ضمن اينكه شرط واردات طبق 
طرح ساماندهى اين است كه واردكننده هيچ تعهد ارزى جديدى براى 

دولت ايجاد نكند.
ســرمدى واله در ادامه با اشــاره به طرح «قانون جهش توليد مسكن» 
نيز  افزود: براساس اين طرح و با توجه به نيازى كه در جامعه وجود 
دارد، مجلس دولت را به ســاخت و تأمين ساليانه يك ميليون مسكن 
در 4 سال مقيد كرده كه با مقدماتى كه وزارت راه وشهرسازى ديده و 
با كمك و توانمندى ديگر دستگاه هاى ذى ربط  اين طرح به طورقطع 

توسط دولت شدنى و عملى خواهد بود.
 عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى بيان كرد: درخصوص 
تأمين زمين كه نقش بســيار مهمى در گرانى قيمت تمام شده مسكن 
دارد، مقرر شده زمين هاى دولتى كه در مالكيت وزارتخانه ها قرار دارد، 
در اختيار وزارت راه وشهرســازى قرار گيرد تا از اين طريق در اختيار 
توليدكنندگان انبوه مســكن قرار گيرد تا بتوانيم شاهد توليد و عرضه 

مناسب مسكن باشيم.

عضو كميسيون انرژى مجلس: 
مجلس طرحى براى افزايش قيمت حامل هاى 

انرژى ندارد
 مجلس هيچ طرح يا برنامه اى را براى افزايش قيمت بنزين يا ساير 

حامل هاى انرژى در سالجارى يا بودجه سال آينده دنبال نمى كند.
عضو هيأت رئيســه كميســيون انرژى مجلس شــوراى اسالمى در 
گفت وگو با ايســنا، گفت: بنده به عنوان يك عضو كميســيون انرژى 
مجلس تأكيد مى كنم كه مجلس هيچ طرح يا برنامه اى را درخصوص 
قيمت بنزين و ساير حامل هاى انرژى چه در سالجارى و چه در سال 

آينده دنبال نمى كند.
هادى بيگى نژاد در پايان بيان كرد: در بررســى بودجه ســال گذشته 
نيز چندين نظريه در اين زمينه مطرح شــد و كميسيون انرژى مجلس 
صراحتاً مخالفت خود را اعالم كرد. ما در شرايط كنونى چنين تنشى را 
به مردم تحميل نخواهيم كرد به طورقطع افزايش قيمت بنزين يا ساير 
حامل هــاى انرژى منجر به ايجاد تنش در بازار خواهد شــد و ما نيز 

به طورقطع با آن مخالف هستيم.

برجام يك نمونه بارز از حسن  نيت ايران است
 ايران همواره با آژانس همكارى كرده اســت، در عين حال الزم اســت كه 

آژانس بين المللى انرژى اتمى از سياسى كارى بپرهيزد.
به گزارش فارس، رئيس ســازمان انرژى اتمى كشورمان در كنفرانس عمومى 
آژانس  بين المللى انرژى اتمى گفت: خواســتار اجراى كامل ماده ششــم «ان.
پى.تى» هستيم و از اينكه كشورهاى داراى سالح هسته اى بر حفظ زرادخانه ها 
و سيســتم هاى انتقال خود مصمم هستند و برخى از آنها به طور جدى به دنبال 

به روزرسانى آنها مى باشند، عميقاً ابراز تأسف مى كنيم. 
محمد اســالمى افزود: برنامه جامع اقدام مشترك يك نمونه بارز از حسن نيت 
ايران است كه اياالت متحده امريكا با بى توجهى كامل نه تنها به آن عمل نكرد، 
بلكه با به كارگيرى سياســت هاى يكجانبه گرايى مفاد برجام و قطعنامه 2231 

شوراى امنيت سازمان ملل را نقض كرد و از آن خارج شد.

لغو تحريم ها در ازاى بازگشت
 به تعهدات هسته اى

  بايد تمايلى دوجانبه نسبت به آغازى دوباره در روابط دوجانبه كشورهاى 
عضو برجام وجود داشته باشد، اما عدم پايبندى هسته اى مستمر ايران و توسعه 

برنامه هسته اى آن مانع ايجاد پيشرفت در اين زمينه است.
به گزارش ايســنا، پايگاه اينترنتــى وزارت امورخارجه انگليس به نقل از ليز 
تراس وزير اين وزارتخانه با انتشــار بيانيه اى بــه موضوعات موردبحث در 
ديدار با امير عبداللهيان وزير امورخارجه كشــورمان در نيويورك نوشــت: 
پيشنهاد آمريكا براى لغو تحريم ها در ازاى بازگشت ايران به پايبندى كامل به 
تعهدات هسته اى اش تكرار خواهد شد. از ايران خواهيم خواست به مذاكرات 
وين درباره احياى توافق هسته اى و پايبندى به تعهدات هسته اى اش بازگردد 

كه به نفع همه است.

تشكر رهبر معظم انقالب
 از تيم ملى واليبال كشورمان

 رهبرمعظم انقالب اســالمى در پيامى از تيم ملى واليبال كشــورمان كه در 
بيست ويكمين دوره مسابقات قهرمانى آسيا به مقام قهرمانى دست يافت، تشكر 

كردند.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، حضــرت آيت ا...العظمــى خامنــه اى 
ــال  ــى واليب ــم مل ــروزى درخشــان تي ــام نوشــتند:  پي ــن پي روزگذشــته در اي

بــراى ملــت ايــران بســيار شــيرين اســت. 
ايشــان همچنيــن در پايــان ايــن پيــام خطــاب بــه اعضــاى تيــم ملــى واليبــال 
ــه  ــان صميمان ــى ايرانى ت ــز و مرب ــان عزي ــد: از شــما جوان كشــورمان افزودن

ــم. ــكر مى كن تش

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده شركت 
تعاونى مصرف كاركنان شهردارى نهاوند

(شماره ثبت 129) (شناسه ملى 10820007514)
تاريخ انتشار: 1400/06/29
ــى مصــرف  ــره شــركت تعاون ــأت مدي ــم هي ــه تصمي ــا ب بن
ــع  ــت اول مجم ــه نوب ــد جلس ــهردارى نهاون ــان ش كاركن
ــنبه  ــح روز دوش ــاعت 9 صب ــاده رأس س ــى فوق الع عموم
مــورخ 1400/07/12 در محــل اداره تعــاون، كار و رفــاه 
ــهيد  ــوار ش ــد، بل ــتان نهاون ــه نشــانى شهرس ــى ب اجتماع
ــت  ــه روى اداره پس ــه، روب ــى جوادي ــه راه ــى، س قدوس
ــان روز رأس  ــزار و در هم ــتى 6591714868 برگ ــا كدپس ب
ــاء  ــى اعض ــذا از تمام ــردد. ل ــم مى گ ــح خت ــاعت 10 صب س
ــل  ــه عم ــوت ب ــهام دع ــان س ــركت و صاحب ــرم ش محت
ــا در جلســه مذكــور حضــور بهــم رســانند الزم  ــد ت مى آي
ــود را از  ــد وكالى خ ــركاء مى توانن ــه ش ــر اســت ك ــه ذك ب
بيــن اعضــاء يــا خــارج از اعضــاء جهــت شــركت در جلســه 

ــد. ــى نماين ــره معرف ــأت مدي ــه هي ــًا ب كتب
دستورات جلسه:

1-اتخاذ تصميم در خصوص انحالل شركت 

محمدولى سورى
 رئيس هيأت مديره شركت تعاونى مصرف كاركنان شهردارى نهاوند 

نوبت اول

مبلغ برآورد اوليه موضوع مناقصه
(ريال)

مبلغ تضمين 
فرآيند ارجاع كار 

(ريال)
مهلت دريافت اسناد 

از سامانه ستاد
مهلت بارگذاري 
اسناد در سامانه 

ستاد
تاريخ بازگشائي تاريخ جلسه توجيهي

پاكتها

الف
مناقصه ديواركشي 
اطراف و پيرامون 
مركز سوختگيري 
هواپيمايي همدان

14/978/855/259748/942/763
از تاريخ 1400/06/30

لغايت
1400/07/06

تا ساعت 14 روز
شنبه

مورخ 1400/07/17

ساعت 10 صبح روز چهارشنبه
مورخ 1400/07/14

در واحد خدمات مهندسي 
ساختمان ناحيه مركزي همدان

ساعت 10 صبح روز
يكشنبه

مورخ 1400/07/18

ب

مناقصه لوله كشي 
مجزا براي رسيد و 
برداشت فرآورده 

بنزين معمولي و 
يورو 4 در انبار نفت 

ايثارگران

17/271/919/906863/595/995
از تاريخ 1400/06/30

لغايت
1400/07/06

تا ساعت 14 روز
شنبه

مورخ 1400/07/17

ساعت 10 صبح روز چهارشنبه
مورخ 1400/07/14

در واحد خدمات مهندسي 
ساختمان ناحيه مركزي همدان

ساعت 10 صبح روز
دوشنبه

مورخ 1400/07/19

نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرين آئين نامه تضمين معامالت دولتي مصوبه هيئت محترم وزيران و 
يا واريز سپرده نقدي به حساب شماره 9200030173 بانك ملت شعبه جهان نما و با شناسه واريز 30126  به مبلغ مندرج در جدول فوق مي باشد . (اعتبار ضمانت نامه هاي 

صادره به مدت 3 ماه از آخرين مهلت بارگذاري اسناد) توضيح اينكه تحويل فيزيكي پاكت حاوي تضمين تا قبل از جلسه بازگشايي پاكتها به دبيرخانه كميسيون مناقصات به 
آدرس همدان ، آرامگاه بوعلي سينا ، جنب شركت مخابرات استان ، شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان الزامي است . 

شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد مناقصات  مشروحه ذيل را از طريق 
تداركات الكترونيكي  از طريق سامانه  برگزاري مناقصه  برگزار نمايد.تمامى مراحل  تداركات الكترونيكي دولت  سامانه 
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و به درخواست ها و مداركي كه غير از سامانه مذكور 

ارسال گردند،ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

مدت قرارداد: پس از اعالم به برنده مناقصه و عقد قرارداد به مدت شش ماه شمسي مي  باشد.
شرايط متقاضي و مدارك مورد نياز : 

* دارا بودن ظرفيت آزاد و بارگذاري گواهي از سايت ساجار
* بارگذاري گواهي تأييد صالحيت معتبر از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري (حدأقل پايه 5 در رشته ابنيه) براي موضوع الف

* بارگذاري گواهي تأييد صالحيت معتبر از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري (حدأقل پايه 5 در رشته تأسيسات و تجهيزات) براي 
موضوع ب

* بارگذاري گواهي تائيد صالحيت ايمني معتبر صادره از سازمان تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
* بارگذاري تصاوير قراردادهاي انجام كار مشابه و تصاوير رضايت نامه از كارفرمايان قبلي در خصوص كيفيت پيمان هاي مذكور (طي پنج سال گذشته)

حداقل 2مورد
* بارگذاري گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي صادره از سازمان امور مالياتي و همچنين بارگذاري مفاصا حساب تأمين اجتماعي قراردادهاي قبلي

*  بارگذاري تصوير كارت ملي و شناسنامه مدير عامل و اعضاء هيأت مديره شركت،تصوير صفحات اساسنامه شركت،آگهي تأسيس شركت به همراه آخرين 
تغييرات آن ثبت شده در روزنامه رسمي 

* بارگذاري تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي
* بارگذاري گواهي امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمي براي فرد يا افرادي كه طبق اساسنامه شركت و آگهي آخرين تغييرات (چاپ شده در روزنامه 

رسمي) مجاز به امضاء اسناد تعهدآور مي باشند .  
* تأمين اعتبار گواهينامه هاي مورد اشاره در بندهاي فوق در طول مدت فرآيند تشريفات برگزاري مناقصه و اجراي كار،الزم و بر عهده شركت كننده در 

مناقصه مي باشد.
*حضور شركت ها به صورت مشاركت و كنسرسيوم در مناقصه امكان پذير مي باشد.

* شركت كنندگان مي بايست اسناد مناقصه را با استفاده از توكن هاي مربوطه، مهر و امضاي ديجيتال نموده و بارگذاري نمايند. الزم بذكر است صرفاً اسناد 
پاكت هاي پيشنهاد (ب) و (ج) داراي مهر و امضاي الكترونيكي مورد پذيرش است و در جلسه بازگشايي پاكت هاي (ب) و (ج) اسناد فيزيكي (كاغذي) و 

اسناد فاقد مهر و امضاي الكترونيكي (داراي مهر و امضاي گرم) به هيچ وجه مورد پذيرش نيست. 
* مناقصه گران بايستي با مراجعه به دفاتر صدور گواهي امضاي الكترونيكي، گواهي هاي "مهر سازماني" و" امضاي شخص حقيقي وابسته به غير دولت (براي 
تمامي صاحبان امضاي شركت)" را به توكن خود اضافه نموده و فايل هاي پي دي اف موجود در پاكت هاي (ب) و (ج) را با استفاده از نرم افزاري كه در منوي 
"امضاي الكترونيكي" سامانه ستاد تعبيه شده، مهر و امضاي ديجيتال نموده و سپس جهت بارگذاري پاكت ها اقدام نمايند . جهت كسب اطالعات بيشتر با 

مركز تماس سامانه ستاد به شماره 6541 تماس حاصل فرماييد .
* ضمناً بازگشايي پاكت ها با حداقل 3 شركت كننده  انجام خواهد شد .

تلفن تماس: 08132647100 - 08132675164                              شماره فاكس:  08138275010                                 
(م الف 874)

روابط عمومى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان

ول
ا

محمد ترابى»
 شــواهد بيانگر اين اســت كه به دليل نداشتن ثبات 
در مديريت شــهرى همدان، در چند ماه گذشته برخى 
از پروژه هــا همچون چند پــروژه مربوط بــه قرارگاه 
خاتم االنبيــا(ع) با چالــش روبه رو شــده و برخى نيز 
مسكوت مانده  است. چندى پيش يكى از اعضاى شوراى 
شهر در رابطه با اين مسأله اعالم كرده بود كه مى بايست 
ادامــه روند اجراى پروژه هاى مذكور پيگيرى شــود، با 
اين حال گفتنى اســت كه شــاكرى به عنوان سرپرست 
شــهردارى همدان با محدوديت هايى روبــه رو بوده، و 
شنيده ها حكايت از آن دارد كه بالتكليف ماندن تصدى 
شهردارى، دليل مســكوت ماندن اين پروژه ها از سوى 

مجريان آنها اعالم شده است. 

قرار بود شــنبه  و يكشــنبه  نتيجه بررسى صالحيت سيد 
مسعود حســينى گزينه انتخابى شوراى شهر همدان براى 
تصدى شــهردارى به اســتاندارى و پس از آن به شوراى 

شهر ابالغ شود. 
بــا اين حال به گفته منبعــى آگاه به احتمــال زياد امروز 
(سه شنبه 30 شهريورماه) نتيجه بررسى صالحيت  حسينى 
شــهردار منتخب اعالم شــود، البته فرهاد فرزانه معاون 
هماهنگى امور عمرانى استاندارى روزگذشته در ارتباط با 
خبرنگار ما اعالم كرده بود كه تا ظهر روزگذشته خبرى از 
نتيجه بررسى صالحيت  شهردار منتخب از سوى وزارت 

كشور به دست آنها نرسيده است. 
شــوراى شــهر همدان در صورت تأييد نشدن سوابق و 
رزومه حســينى در وزارت كشور مى تواند به شوراى حل 

اختالف مركزى واقع در وزارت كشور رجوع كند.
يكى از اعضاى شوراى شهر در رابطه با اينكه شوراى شهر 
در صورت تأييد نشدن سوابق و رزومه حسينى آيا گزينه 
ديگــرى را انتخاب مى كند و يا به شــوراى حل اختالف 
رجــوع خواهد كرد؟، گفته بود كه اين مســأله به تصميم 
دوستان كه از آقاى حسينى حمايت كرده اند، بستگى دارد.  
در رابطه بــا اين مســأله و چگونگى احتمــال تصميم 
اعضاى طيف قالب شــورا، با يكى از اعضاى اين طيف 
ارتباط گرفتيم كه وى عالوه بر مشــخص نبودن تصميم 
كنونى اعضاى شــورا بر سر اين مسأله، در ادامه گفت كه 
در صورت تأييد نشــدن حسينى از سوى وزارت كشور، 
احتماالً شورا اين مسأله را از شوراى حل اختالف پيگيرى 

خواهد كرد. 
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مهلت وزارت كشور تمام شد

شوراى همدان در انتظار حكم شهـردار

شــوراى عالى  در  گام  نخســتين   
آموزش وپرورش بايد آسيب شناسى خود 
اين شورا بوده و نقاط قوت و ضعف آن 

مشخص شود.
بــه گــزارش ايرنــا، رئيس جمهــورى 
جلســه  نخســتين  در  روزگذشــته 
شــوراى عالى آموزش وپرورش در دولت 
ســالتحصيلى  آغاز  آستانه  در  ســيزدهم 
جديد گفت: نكته مهم كه بايد موردتوجه 
قرار گيرد اينكه بدانيم نســبت شــوراى 
عالى آموزش وپــرورش با نهادهاى عالى 
تشــخيص  مجمع  همچون  تصميم گيرى 
اسالمى  شــوراى  مجلس  مصلحت نظام، 

و شوراى عالى انقالب فرهنگى، چيست.
حجت االســالم ابراهيم رئيسى از اعضاى 
شــوراى عالى آموزش وپرورش به عنوان 
بهترين افراد براى ارائه نظرات مشــورتى 
كارشناســى و تخصصــى درمــورد اين 
حوزه نام برد و افزود: اين شــورا پشتوانه 
نظرى و كارشناســى خوبى براى بررسى 
مسائل و ارائه راهكار براى حل مشكالت 

تعليم وتربيت جامعه است.
وى بــا بيــان اينكــه آموزش وپرورش 
مى تواند توســعه پايدار و آينده كشور را 
تضميــن كند، توجه ويــژه دولت به اين 
حــوزه را موردتأكيد قــرار داد و گفت: 
شكى نيســت كه محور آموزش وپرورش 
"معلم" است و بايد شأن، منزلت، مهارت 

و معيشت معلم درنظر گرفته شود.
رئيس جمهور با اشــاره بــه اجراى طرح 
رتبه بنــدى معلمــان افــزود: در رابطه با 
رتبه بندى معلمان اصل بر افزايش كيفى و 
مهارتى اين عزيزان است و موضوع مالى 
و معيشتى تنها يكى از مسائل موردتوجه 

است.
وى در بخــش ديگرى از ســخنان خود 
به اهميت اجراى ســند تحول بنيادين در 
آموزش وپرورش و تفاوت بين اســتفاده 
از تجــارب ديگــران و سندنويســى و 
نسخه نويسى، اشــاره كرد و گفت: ما در 
موضوعات مهم و بنيادين از جمله تحول 
در آموزش وپرورش از همه تجربيات دنيا 
اســتفاده مى كنيم و هيچ حد و مرزى در 
اين زمينه نداريم، اما سندنويسى خودمان 

را داريــم و نبايد دنبال اجراى ســندى 
برويم كه نقشــى در تنظيــم و تدوين آن 
نداشــته ايم و متناسب با باورها و فرهنگ 

كشور ما تنظيم نشده است.
رئيســى بيــان كــرد: شــوراى عالــى 
آموزش وپرورش بايد در مورد سند تحول 
بنيادين كمك و همراهى كند تا فاصله بين 
وضع فعلى و وضع مطلوب و موردنظر را 
كاهــش دهيم و براى ايجــاد اين تحول 
همه بخش ها و اليه هاى آموزش وپرورش 
بايد حس تحول و تحول گرايى پيدا كند 
و مدارس مــا تحول محور و تربيت محور 

باشند.
رئيس جمهــور در ادامــه بــا تأكيــد بر 
ضــرورت اجــراى عدالت آموزشــى و 
فراهم كــردن امكانــات الزم براى همه 
دانش آمــوزان كشــور در بهره منــدى از 
خدمات آموزشى به ويژه آموزش مجازى 
از طريق شــبكه شــاد در دوران شــيوع 
كرونــا، گفت: اينكه همه دانش آموزان در 
سراسر كشور به آموزش دسترسى داشته 
باشند و دانش آموزى به خاطر محروميت 
از امكانات و تجهيزات نوين آموزشى از 

تحصيل محروم نشود، وظيفه ما است.
جايگاه  كــرد:  بيــان  همچنين  رئيســى 
آموزش وپــرورش در نظام برنامه ريزى و 
بودجه ريزى كشــور بايد تعريف شود و 
مســائل و مشكالت معيشــتى معلمان را 
يك بار براى هميشــه حل كنيم تا مسأله 
اصلى آموزش وپرورش ما مســأله مالى و 

معيشتى نباشد.
رئيس جمهور همچنين بر تقويت دانشگاه 
فرهنگيان به عنوان مركز تربيت و آموزش 
معلمان نظام آموزشى كشور تأكيد كرد و 
گفت: نيروى متخصص و متعهد موردنياز 
آموزش وپــرورش بــراى تعليم و تربيت 
آينده ســازان كشور بايد از طريق دانشگاه 

فرهنگيان تأمين شود.
در ايــن جلســه مــاده واحده تشــكيل 
ســتاد هماهنگى و اجرايى ســند تحول 
آموزش وپرورش در ذيل شــوراى عالى 
آموزش وپــرورش با هدف تحقق اجراى 
موردتصويب  اصالحاتى  با  تحول  ســند 

قرارگرفت.

رئيس جمهورى: 

آموزش وپرورش از حاشيه 
خارج و وارد متن شود

وزير كشور: 
انتخاب استانداران با نمايندگان مجلس 

بررسى مى شود
 در انتخاب استانداران موارد را با نمايندگان مجلس و معتمدين 
منطقه بررسى مى كنيم و ممكن است اين كار زمان ببرد، ولى ارزش 

دارد تا بهترين ها را انتخاب كنيم.
به گزارش ايرنا، وزير كشور روزگذشته در حاشيه مراسم در جمع 
خبرنگاران، گفت: اين كار در مسير انجام است و انجام خواهد شد 
و هماهنگى ها را انجام خواهيم داد تا بهترين انتخاب را داشته باشيم.
احمد وحيدى با تأكيد بر اينكه با توجه به شــرايط استان ها، موارد 
را با نمايندگان مجلس و معتمدين منطقه بررسى مى كنيم، بيان كرد: 
اين كار امكان دارد كه زمــان ببرد، ولى ارزش دارد تا بهترين ها را 

انتخاب كنيم و در زمان مقرر به هيأت دولت ارجاع خواهد شد.
وى افــزود: منع تردد به دليل وضعيت بد كرونايى وضع شــده و 
تــا زمانى كه آمار كاهش يابد، ادامه خواهد داشــت چون هنوز به 
وضعيت آرامش نرسيده ايم و تعداد فوتى ها قابل توجه است، تا وقتى 

وضع آرام تر شود منع تردد وجود دارد.
وحيــدى با بيان اينكه بــا هماهنگى كه انجام گرفته، كســانى كه 
مى خواهند واكســن بزنند در ســاعات منع عبــور و مرور جريمه 
نخواهند شــد، گفت: مى خواهيم كه در فرصــت نزديك اين منع 
برداشــته شــود اين منع براى بهبود وضعيت مردم است تا مشكل 

كرونا زودتر حل شود.
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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 آراء شماره 139960326002000917 الى  139960326002000919 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك كبودرآهنگ تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقايان ســهراب 
و محمدمهــدى و محمد جالل همگى محمدى فرزند كاظم صادره از گل تپه كه به صورت 
مشاعى در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 123703/56 مترمربع مفروز 
و مجزى شــده از پالك 301 اصلي واقع در روستاى چورمق حوزه ثبت ملك شهرستان 
كبودراهنگ بخش 4 همدان خريدارى  با واســطه از مالكين رسمى آقايان كاظم محمدى 
و عربعلى زارعى و سيف اله نوربخش و قاسم زارعى و عسگر چراغى 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 تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 232)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/30

محمدصادق بهرامى 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

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 شماره 139960326002000905  الى  139960326002000911 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك كبودرآهنگ تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقايان سهراب و عباس 
و محمدحســين و محمدعلى و محمد حمزه و محمدمهدى و محمد جالل همگى محمدى 
فرزند كاظم صادره از گل تپه كه به صورت مشاعى در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 
به مساحت 182657/85 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 301 اصلي واقع در روستاى 
چورمق حوزه ثبت ملك شهرســتان كبودراهنگ بخش 4 همدان خريدارى با واسطه از 
مالكين رسمى آقايان كاظم محمدى و محمدعلى شايگان و موسى زارعى و عبداهللا شكرى 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 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 230)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/30

محمدصادق بهرامى 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

آگهى فقدان سند مالكيت پالك ثبتى 16704 
فرعى از 2043 اصلى 

ــرم  ــرگ ف ــه دو ب ــا ارائ ــى ب ــد امامعل ــد فرزن ــس احمدون ــم نرگ ــون خان چ
استشــهاد محلــى كــه امضــاى گواهــان در دفتــر 5 ماليــر مــورد گواهــى واقــع 
گرديــده اعــالم نمــود كــه ســند مالكيــت ششــدانگ پــالك 16704 فرعــى از 
2043 اصلــى بخــش يــك ماليــر بــه شــماره ســريال 415678ج93 ذيــل ثبــت 

ــده، ــر 439 صفحــه 54 صــادر گردي 61576 دفت
ــه منتشــر  ــت روزنام ــب جهــت صــدور ســند المثنــى در يــك نوب ــذا مرات  ل

مى گــردد. 
چنانچــه كســى مدعــى انجــام معاملــه يــا وجــود ســند نــزد خــود مى باشــد 
بــه مــدت ده روز مــدارك كتبــى خــود را بــه ايــن اداره ارائــه نمايــد.در غيــر 
ايــن صــورت نســبت بــه تقاضــاى مالــك اقــدام و ســند اوليــه از درجــه اعتبار 

ــردد.  ــاقط مى گ س
(م الف 222)

حسن ابراهيم قاجاريان 
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

خبر

آمادگى تأمين ناوگان سرويس مدارس
 مديرعامل اتحاديه تاكسيرانى هاى شهرى كشور از آمادگى تاكسيرانى هاى شهرى و شهردارى ها براى تأمين ناوگان الزم سرويس 
مدارس خبر داد و بيان كرد: منتظر درخواســت آموزش وپرورش و اعالم برنامه اجرايى و همچنين تصميم ســتادملى مقابله با كرونا 
هستيم. مرتضى ضامنى در گفت وگو با ايسنا، گفت: فراخوان و ثبت نام شركت هاى حمل ونقل درون شهرى دانش آموزى بر بستر سامانه 
سپند(سامانه پايش ناوگان دانش آموزى) از 12مردادماه 1400 آغاز شده و به پايان رسيده است. به اين ترتيب براساس وظيفه اى كه ما 

در بخش شهرى برعهده داريم در حال حاضر شناسايى شركت ها انجام شده است.
وى درباره واكسيناســيون رانندگان ســرويس مدارس نيز بيان كرد: هماهنگى هاى الزم براى ثبت نام رانندگان سرويس مدارس براى 
سالتحصيلى جديد توسط شهردارى ها صورت گرفته و در بحث سرويس مدارس آن بخش كه تاكسى بودند واكسيناسيون انجام شده 
و بخشى كه شخصى هستند بايد ابتدا شناسايى مى شدند كه اين كار انجام شده و فرايند واكسيناسيون آنها درحال انجام است به همين 

منظور براى رانندگان سرويس حتماً از افرادى كه واكسينه شده اند استفاده مى شود.

اساتيد دانشگاه پيام نور همدان موظف به تدريس با هر تعداد دانشجو هستند
 رئيس دانشگاه پيام نور استان همدان درباره به حدنصاب نرسيدن برخى از رشته ها در اين دانشگاه بيان كرد: به حدنصاب نرسيدن 
به اين معنى نيســت كه در دانشــگاه تدريس نمى شود، بلكه اگر يك يا 3 دانشــجو هم داشته باشد اساتيد موظف هستند براى چند 

دانشجو درس را تدريس كنند.
صفى ا... صفايى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه ما هيچ مشــكل و كمبودى از نظر زيرساخت نداريم، گفت: دانشجويان از طريق 

سامانه الكترونيكى lms كه يك سامانه قوى و داخلى است مى توانند به يادگيرى و آموزش بپردازند.
وى با اشاره به اينكه بيشتر اساتيد آموزش خود را در اين سامانه به صورت تصويرى با دانشجويان برقرار مى كنند، بيان كرد: زيرساخت 

خوبى كه اين سامانه الكترونيكى دارد موجب شده است از اين سامانه براى دانشجويان تهران هم استفاده كنيم.
صفايى در رابطه با واكسينه شدن دانشجويان و بازگشايى دانشگاه، بيان كرد: دانشگاه در ترم جديد بازگشايى نمى شود و اگر هم باز 

شود از آبان ماه با اجازه وزارت علوم و واكسينه شدن تمام دانشجويان در 2 دز خواهد بود.

مدارس استان همدان براى بازگشايى 
گروه بندى شدند

 معاون آموزش متوســطه اداره كل آموزش وپرورش استان گفت كه 
2هزار و 555 مدرسه در سالتحصيلى جديد در استان آماده و براى ارائه 
آموزش هاى حضورى به دانش آموزان به 3 گروه(دسته) تقسيم شده اند.

نعمت ا... بحيرايى افزود: در هميــن ارتباط فرايند برگزارى پروژه مهر 
كه از ابتداى تابســتان آغاز شده با بازگشايى و حضور دانش آموزان در 

مدارس نيز به پايان مى رسد.
به گزارش خبرگزارى هاى اســتان، وى با اشــاره به اينكه سالتحصيلى 
1401-1400 از مهرماه آغاز مى شــود، گفت: در راســتاى بازگشايى 
مدارس براى سالتحصيلى جديد، مدارس استان همدان به 3 گروه(دسته) 
تقسيم شــدند كه دسته نخست مدارسى هستند كه بيشتر دانش آموزان 
آن در روســتاها تحصيل مى كنند كه اين دسته خود به 2 گروه مدارس 

تقسيم شده است.
معاون آموزش متوســطه اداره كل آموزش وپرورش استان بيان كرد: اين 
گروه شامل 366مدرسه روستايى استان با كمتر از 15 دانش آموز مى شود 
كه دانش آموزان اين مدارس از روز شنبه(سوم مهرماه) سالتحصيلى خود 

را به صورت حضورى آغاز مى كنند.
بحيرايى گفت: گروه دوم اين دســته نيز شامل 282 مدرسه با جمعيتى 
بيش از 15نفر(كمتر از 30 دانش آموز)مى شــود كه با رعايت مصوبات 
ستاد مقابله با كرونا و خودارزيابى مدير مدرسه، از هفته سوم مهرماه (17

مهرماه) بازگشايى مى شوند.
وى افزود: دســته دوم شامل مدارسى با 300 تا 30 دانش آموز است كه 
شامل هزار و 726 مدرسه در سطح استان همدان معادل 66 درصد كل 

مدارس استان مى شود.
بحيرايى گفت: اين دســته از مدارس فعاليت هاى آموزشــى خود را به 
صورت حضورى و با رعايت گروه بندى و شــيوه نامه هاى بهداشتى، از 

هفته نخست آبان ماه آغاز مى كنند.
وى بيان كرد: دسته سوم نيز مدارس با جمعيت بيش از 300 دانش آموز 
هســتند كه با 227 مدرسه 9 درصد كل مدارس استان همدان را شامل 

مى شود.
معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش وپرورش استان گفت: اين دسته 
از مدارس با اجراى زيرساخت هاى بهداشتى، از نيمه دوم آبان ماه فعاليت 

خود را به صورت آموزشى حضورى آغاز مى كنند.
وى بيان كرد: البته كالس هاى آموزش مجازى مدارس اســتان همدان 
از روز پنجشــنبه هفته جارى(اول مهرماه) آغاز و فعاليت هاى مربوطه 
از طريق برنامه هاى آموزشــى «شاد  و صداوسيما» به دانش آموزان ارائه 
مى شود. معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش وپرورش استان با تأكيد 
بر اولويت اصلى بازگشايى مدارس براى آموزش حضورى دانش آموزان  
افزود: طوالنى شــدن زمان تعطيلى مدارس منجر به بروز مشــكالت 
جدى براى دانش آموزان بخصوص در مناطق روســتايى كه امكانات و 
زيرساخت هاى آموزش هاى مجازى نسبت به مناطق شهرى كمتر است، 

مى شود.
300 هزار دانش آموز در استان در فهرست تزريق واكسن 

كرونا قرار دارند
وى درخصوص برنامــه و نحوه برگزارى كالس ها و نوع دروس ارائه 
شــده نيز گفت: انتخاب نوع درس هايى كه به صورت حضورى ارائه 
مى شود با توجه به اهميت درس، برعهده مديران مدارس گذاشته شده 

است.
بحيرايى با تأكيد بر اينكه كارگاه هاى آموزشى هنرستان هاى استان همدان 
نيز از ســوم مهرماه فعاليت خود را به صورت حضورى آغاز مى كنند، 
افزود: 300 هزار دانش آموز در اســتان در فهرست تزريق واكسن كرونا 
قرار دارند كه كار تزريق واكسن اين افراد براساس برنامه آغاز شده است.

وى بيان كرد: 142روستا در سالتحصيلى گذشته مشكل اينترنت داشتند 
كه اميدواريم براى سالجارى با برطرف شدن مشكالت مربوطه، امكان 

ارائه آموزش هاى مجازى در اين مناطق نيز فراهم شود.
 ثبت نام بازماندگان از تحصيل در همدان

همچنين معــاون آموزش ابتدايى اداره كل آموزش وپرورش اســتان از 
افزايش استقبال ثبت نام دوره ابتدايى نسبت به سال گذشته نيز خبر داد 

و گفت: در دوره ابتدايى بيش از 100درصد ثبت نام انجام شده است.
معصومه خدابنده لو بيان كرد: در ســال گذشــته به علت شيوع كرونا 
تعــداد زيادى از خانواده ها از ثبت نام فرزندانشــان ممانعت كردند، اما 
امســال خوشــبختانه وضعيت ثبت نامى ها بيش از پيش بينى مجموعه 

آموزش وپرورش بود.
معاون ابتدايى آموزش وپرورش استان با بيان اينكه ثبت نام دوره ابتدايى 
همچنــان ادامه دارد، افزود: با توجه به شــرايط كرونــا امكان ثبت نام 
دانش آمــوزان ميان دوره اى و انتقالى همچنان وجــود دارد و اميدواريم 

خانواده ها هرچه سريع تر نسبت به ثبت نام  فرزندانشان اقدام كنند.

نخستين تصوير از سارگپه جنگلى 
در همدان ثبت شد

 على ثقفى، عكاس حيات وحش موفق به ثبت نخستين تصوير از 
سارگپه جنگلى معمولى در همدان شد.

بــه گزارش روابط عمومى اداره كل حفاظت محيط زيســت اســتان 
همدان اين تصوير در 24شهريورماه ساعت 10 و 34 دقيقه صبح در 

همدان ثبت شده است .
مديركل حفاظت محيط زيســت استان همدان در اين خصوص بيان 
كرد: پيش از اين، گونه ســارگپه جنگلى معمولى توســط حافظان 

محيط زيست استان مشاهده شده، اما ثبت تصوير نشده بود.
محســن جعفرى نژاد افزود: براســاس آخرين بررســى و گزارش 
كارشناســان محيط زيســت حدود هزار و 131گونه جانورى شامل 
پســتاندار، پرنده، خزنده و دوزيستان در اكوسيستم هاى خشكى و 
آب هاى ايران زيســت مى كنند كه از اين تعداد درمجموع 309گونه 
در اســتان همدان براساس مشاهدات در سرشــمارى هاى ساليانه 
شناســايى شــده اســت كه حدود 27درصد تنوع زيستى كشور را 

شامل مى شود.
وى گفت: 6 منطقه حفاظت شــده با مساحتى حدود 62هزار و351
هكتار و 13منطقه شــكارممنوع با مساحتى بالغ بر 202هزار و759
هكتار تحت مديريت حفاظت محيط زيست استان همدان قرار دارند 
كه درمجموع حدود 3/1 درصد از ســطح اســتان حفاظت شده و 

10/4درصد نيز مناطق شكارممنوع را شامل مى شود.
 جعفرى نژاد درخصوص ثبت گونه سارگپه جنگلى در همدان بيان 
سارگپه اى به  Pernis apivorus كرد: سارگپه جنگلى معمولى
نســبت درشت جثه تا حدى شبيه به ســارگپه معمولى است، ولى 
نســبت به آن بزرگتر اســت و بال هايى به نســبت بزرگتر با قاعده 
باريك تر، ســر كوچكتر، گردن بلندتــر و دم بلندتر دارد. لكه تيره 

مستطيل شكل در مچ بال ها و سه نوار تيره نيز در دم دارد.
وى گفت: رژيم غذايى ســارگپه جنگلى را خزندگان، دوزيســتان، 
جوجه پرندگان كوچك و كرم هاى خاكى تشكيل مى دهد، همچنين 

از برخى از ميوه ها نيز تغذيه مى كند.
جعفرى نژاد درخصوص زيســتگاه اين پرنده افزود: جنگل هاى به 
نســبت باز، چمنزارها و تاالب هاى كوچك زيستگاه مناسبى براى 

اين پرنده محسوب مى شود.
وى بيان كرد: از اواســط خردادماه، جوجه آورى در سارگپه جنگلى 
آغاز مى شود. در زمان زادآورى آشيانه خود را در درخت زارهايى با 
درختان بلند مى ســازد؛ النه اين گونه به شكل توده اى از شاخه هاى 
كوچك است كه روى درختان بنا مى كند و داخل آن را با ساقه هاى 
نازك و برگ هاى ســبز مى پوشــاند. گاهى نيز آشيانه قديمى ساير 
پرندگان را بازســازى و از آن اســتفاده مى كند. تك همسر است و 
معموالً 2 و گاهى يك يا 3 تخم مى گذارد؛ بين 30 تا 35 روز طول 

مى كشد تا جوجه ها از تخم بيرون بيايند.

آغاز عمليات اجرايى كشت هاى پاييزه 
در همدان

 مديرجهاد كشاورزى شهرســتان همدان گفت: در سال زراعى 
1401-1400 ســطحى معادل 71 هزار هكتار از اراضى آبى و ديم 

شهرستان همدان زيرپوشش كشت هاى پاييزه مى رود.
احمد قديمى گرجائى افزود: نهاده هاى موردنياز كشــت هاى پاييزه 
از قبيل كود شــيميايى و بذور موردنياز تهيه و تدارك شــده است 

و تاكنون  2 هزار و500 تن انواع كود شيميايى توزيع شده است.
وى همچنين كشــت كلــزا را به عنوان محصولــى مهم در تناوب 
زراعــى و كمك به تأميــن روغن موردنياز جامعه برشــمرد كه با 
برنامه ريزى هاى به عمل آمده و كالس هاى ترويجى برگزار شــده 

درحال پيگيرى كشت كلزا در مزارع آبى شهرستان هستيم.

بازداشت 5 شكارچى متخلف 
در منطقه شكار ممنوع الوند

 رئيس ســازمان محيط زيست شهرســتان همدان از بازداشت 5
شكارچى متخلف در منطقه شكارممنوع الوند خبر داد.

مجيد شــعبانلو گفت: پس از وصول گزارشــى مبنــى بر حضور 
شــكارچيان غيرمجاز در منطقه شــكارممنوع الوند و شنود صداى 
تيرانــدازى، تيم يگان حفاظت محيط زيســت شهرســتان همدان 

بالفاصله به محل مراجعه كردند.
وى با بيان اينكه در جريان اين حضور مشــخص شــد 5 شكارچى 
غيربومى به قصد شــكار گراز به منطقه شــكارممنوع وارد شده اند، 
افزود: پس از تعقيب و گريز، يكى از متخلفان دســتگير و خودرو 

نيز توقيف شد.
رئيس سازمان محيط زيست شهرستان همدان با اشاره به اينكه 4 نفر 
ديگر همراه با 4قبضه سالح متوارى شدند، گفت: البته دوباره پس از 
انجام تعقيب و كمين در مسير تردد احتمالى متخلفان، تمام متخلفان 
متوارى در ايســت و بازرسى از قبل هماهنگ شده در ورودى شهر 

همدان بازداشت شدند.
ــامل 2 قبضــه  ــرم ش ــالح گ ــان 4 قبضــه س ــزود: از متخلف وى اف
ســاچمه زنى، يــك قبضــه برنــو و يــك قبضــه m١، تعــداد 
14عــدد چهارپــاره، 4 عــدد فشــنگ ســاچمه زنى و 22عــدد 

ــد. ــط ش ــف و ضب ــى كش ــنگ گلوله زن فش
شــعبانلو بيان كرد: با توجه به مغايرت شماره جواز حمل سالح و 
شماره سريال حك شــده بر روى هر 2 اسلحه گلوله زنى، احتماالً 
ســالح هاى آنها نيــز قاچاق يا فاقــد مجوز بوده كه درخواســت 

كارشناسى بدنه آنها به دادگاه ارجاع شد.
وى با بيان اينكه تمام متخلفان و ادوات ضبط شــده تحويل مراجع 
قضائى شدند، گفت: خوشبختانه با توجه به ورود به موقع تيم يگان 

حفاظت به محل تخلف، متخلفان موفق به شكار نشده بودند.

زهرا اميرى »
 اينجا مالير است، شهرى كهن و با قدمتى 
ديرينه. شهرى كه باغدارى هنرمندانه و اصيل 
باغبانانش، شهرت جهانى يافته و مالير را به 
عنوان 53 ميراث كشــاورزى جهان به ثبت 

رسانده است.
 آذرمــاه ســال 1397 بــا ثبت نظــام توليد 
انگور مالير در ســازمان جهانــى خواروبار 
و كشــاورزى ملل متحد (فائو)، انگور مالير 
شناسنامه جهانى گرفت و حق مالكيت برند 
جهانى براى تاكستان هاى اين شهر ثبت شد.

ســاليانه به طور ميانگين بيش از 240هزار تن 
انگــور از 11هزار هكتار ســطح باغات اين 
شهرســتان برداشت مى شــود و بيش از 30 
هزار تــن  از آن به كشــمش تيزابى تبديل  
شده و در سبد صادرات قرارمى گيرد و سهم 
بســزايى را نيز در صادرات غيرنفتى استان 

همدان و همچنان كشور ايفا مى كند.
 شيره پزى از اين ميوه خوشمزه و پرطرفدار 
هم در اين شهرســتان قدمتى ديرينه دارد و 
اهالى خانواده را در روستاهاى اين شهرستان 
براى مدتى گرد هم مى آورد. درســت كردن 
سايه خشك، باسلق، كشــمش آفتابى و رب 
انگور هــم بخش ديگــرى از فرهنگ مردم 
مالير در فصل برداشــت انگور اســت، به 
طورى كه حياط خانه ها در فصل برداشــت 
انگور تا اواســط مهرماه پر از شور و اشتياق 
براى جمع آورى اين محصوالت خوشمزه و 

مقوى است.
كــه  مانيــزان  شــيره پزى  ســنتى  آييــن   
ــام  ــه ن ــم دارد، ب ــى ه ــهرت قابل توجه ش
ايــن شهرســتان ثبت ملــى شــده و به عنــوان 
يكــى از ميــراث ناملمــوس ملــى بــه شــمار 
مــى رود، متأســفانه بــه دليــل شــيوع ويروس 
كرونــا ايــن مراســم 2،3 ســالى هســت كــه 
ــود  ــن وج ــا اي ــا ب ــود، ام ــزار نمى ش برگ
ــى  ــادرات غيرنفت ــهم ص ــترين س ــه بيش ك
اســتان بــه ايــن محصــول تعلــق دارد، 
امــا همه ســاله باغــداران ايــن محصــول 
ــه  ــكالتى مواج ــا مش ــل ب ــردى و اصي راهب
ــا  ــن مشــكالت ب ــه برخــى از اي ــتند ك هس
تــالش و همــت مســئوالن شهرســتان حــل 

ــده اســت. ش
مهمترين مشكلى كه سال هاى گذشته مشكل 
اكثر باغداران اين شهرستان بود تهيه مشكل 
مورداستفاده  روغن  و  پتاســيم  پودركربنات 
كشــاورزان براى عمل آورى كشمش بود كه 
بــا راه اندازى 36 مركــز توزيع و پخش اين 
مواد امسال اين مشكل تا حدود بسيار زيادى 

برطرف شده است.
كشــمش  فروش  كه  مشــكلى  مهمتريــن 
مالير را بــا چالش مواجه كرده اســت و 
ارزش افزوده كمى را نصيب باغدار مى كند 
اين اســت كه كشــمش مالير كه محصول 
بســيار پر ارزشــى اســت برند خاص و 
مهمترين  ندارد  شكيلى  و  خوب  بسته بندى 
مســأله اى كه براى محصوالتى مثل پســته 
رفســنجان و همچنيــن زعفران خراســان 
وجود دارد. كشمش مالير پس از پاكسازى 
و شست وشــو در بســته هاى 10كيلويــى 
به  صادرات  براى  و  مى شــود  بســته بندى 
كشــورهاى اروپايى صادر مى شود، اما اگر 
كمى در بســته بندى اين محصول پرارزش 
كارخانه هــا خالقيت به خــرج دهند و به 
سمت بسته بندى شــكيل و كوچكتر بروند 
هــم مى توانند محصول توليــدى باغداران 

به قيمت بيشــترى خريــدارى كنند و هم 
ارزآورى بيشتر براى كشور داشته باشند.
 داربستى كردن باغات انگور مالير

در حال حاضر يكى از مشــكالت اساســى 
باغات انگور مالير سيســتم كاشــت خزنده 
بوده و اصالح اين سيســتم و احداث باغات 

به روش ايستاده يك ضرورت است.
مدير اداره جهادكشــاورزى شهرستان مالير 
در اين بــاره گفت: اجراى طرح فراز با هدف 
احداث يا نوســازى 5 هزار هكتار باغ انگور 
به روش داربستى، يكى از اولويت هاى مهم 
در ســند راهبردى توســعه اين شهرستان و 
تأثيرگذار در اقتصاد مقاومتى با چشم انداز 5 
ســاله اســت كه اجراى آن از سال 1396در 
باغات شهرستان آغاز شده و در طول برنامه 
3 ساله اجراى 600 هكتار درنظر گرفته شده 

است.

مهــدى ميرباقرى افزود: در ســال گذشــته 
حــدود 80 هكتــار از باغات شهرســتان با 
كمك تسهيالت ســازمان جهادكشاورزى و 
استاندارى به شــيوه داربستى تغيير وضعيت 
داده اند و امســال نيز براى 150هكتار باغات 
شهرســتان تقاضاى تغيير وضعيت داريم، اما 
متأسفانه تســهيالت الزم براى اجراى طرح 

فراز در اين باغات هنوز ابالغ نشده است.
 مزاياى باغ داربســتى نســبت به 

روش خزنده
 بيش از 98درصد تاكســتان هاى شهرستان 
به صورت خزنده(غيرداربستى) هستند در اين 
باغات از روش زيرخاك كردن بوته ها براى 

استفاده  ســرمازدگى  خسارت  از  جلوگيرى 
مى شــود، اما اين امر نه تنها ســبب افزايش 
هزينه هاى توليد مى شــود، بلكــه در برخى 
از مــوارد از طريق خســارت به تنه درخت 
مى تواند سبب گســترش بيمارى شود. اين 
روش پرورش انگور در قالب طرح فراز، در 
سطح باغات شهرستان مالير آغاز شده است 
و با اجراى اين طرح مديريت تاكســتان ها به 

سهولت امكانپذير خواهد شد.
وى كنتــرل آفــات و بيمارى هــا، افزايش 
امكان اســتفاده از ماشين آالت در تاكستان و 
درنهايت افزايش ســرعت عمليات برداشت 
محصول با هزينه كمتــر را از جمله مزاياى 
تاكستان هاى داربســتى عنوان  كرد و گفت: 
عالوه بر اين در تاكستان هاى داربستى امكان 
اســتفاده از سيســتم هاى آبيارى تحت فشار 
بيشتر است كه اين امر خود موجب افزايش 

كارآيى مصرف آب مى شود.
 دست شهر جهانى انگور از صنايع 

تبديلى خاليست
كارخانه  همچون  زيرســاخت هايى  نداشتن 
توليد آبميوه انگور، شــربت شــيره، شيره و 
باســلق و همچنين نبــود كارگاه هايى براى 
بســته بندى شــكيل اين محصوالت موجب 
شــده است كه باغداران مالير محصول خود 
را به قيمت بسياركم به كارخانه دار بفروشند 
و ســود حاصل از زحمت و تالش يكساله 
باغدار هم نصيب كارخانه دار شود. محصول 
انگور كه از باغات مالير برداشــت مى شود 
مى تواند يك محصول اشــتغالزا باشــد، اما 
متأســفانه بى توجهى به زيرســاخت آن را 
محدود به تازه خورى كرده است درحالى كه 
ايجاد صنايع تبديلى و فرآورى اين محصول 
مى تواند ثمره سال ها رنج و زحمت باغدار را 
بدهد و التيامى براى دستان پينه بسته او باشد 

و سود بيشترى را نصيب او كند.
  حمايت از توليدكننده واقعى نيست

با فــردى كه مى خواســت در ايــن حوزه 
سرمايه گذارى كند صحبت كردم و پاى درد 
و دلش باز شد او مى گويد: مسئوالن مربوطه 
قول حمايت مى دهند، اما وقتى كه وارد كار 
مى شوى متوجه مى شوى كه حمايت ها فقط 
درحد شعار است و عمًال كارى كه حمايت 
از توليدكننده و توليد باشد صورت نمى گيرد.
او در ادامه بيان مى كند: سرمايه گذارى در اين 
حوزه بسيار سودآور اســت و ارزش افزوده 
خوبى را هم نصيب سرمايه گذار مى كند، اما 
نبود حمايت باعث مى شــود كه سرمايه گذار 

بسيار دلسرد شود.
او يكــى ديگــر از داليل پشــيمانى خود را 
هم كاغذبــازى ادارى مى دانــد و مى گويد: 
براى گرفتن مجوز بايد حدود 2 ســال وقت 
بگذارى كه اين موضوع هم از داليلى است 

كه كمتر كسى وارد اين حوزه مى شود.
صادركنندگان  راه  سد  ارزى  تعهد   

كشمش مالير
سخنگوى كميسيون كشــاورزى مجلس در 
اين باره گفت: موضوع تعهــد ارزى قانونى 
اســت كــه بانك مركــزى ملزم بــه اجراى 
آن اســت و اين الزام ســبب مى شــود كه 
صادركننــدگان ارز حاصل از صادرات را به 

كشور برگردانند.
حجت االســالم احد آزاديخواه با اشــاره به 
اينكــه صادركنندگان كشــمش بــه 2 نكته 
مهم در حوزه صادرات اين محصول اشــاره 
كرده اند، افزود: نخســت اينكه اين محصول 
جزو محصوالت لوكس اســت و دوم اينكه 
نبــود اين محصــول در ســبد غذايى مردم 

مشكلى ايجاد نمى كند.
وى گفت: از طرفــى صادركنندگان ما مازاد 
بر مصرف كشور را صادر مى كنند و اگر اين 
روند دچار اخالل شــود ضربه مهلكى را به 

كشاورز و توليدكننده مى زند. 
آزاديخــواه بــا اشــاره بــه اينكــه موافــق تعهد 
ــده  ــه صادركنن ــرطى ك ــه ش ــتم ب ارزى هس
انگيــزه خــود را بــراى صــادرات از دســت 
ــن موضــوع ســبب  ــر اي ــزود: اگ ــد، اف نده
ــه  ــا ب ــود، جف ــده ش ــى صادركنن بى انگيزگ
ــرد:  ــان ك ــه بي كشــاورز اســت. وى در ادام
ــى  ــده زمان حمايــت از كشــاورز و توليدكنن
بتوانــد  كشــاورز  كــه  مى شــود  محقــق 
محصولــش را بــه قيمــت و بــه موقــع 

ــد. بفروش
آزاديخــواه در پايــان گفت: اگــر صادرات 
نباشد عمًال شركت هاى صادركننده صادرات 
ندارند و اين اســت كه كشمش روى دست 
كشــاورز مانده و اگر موضوع تعهد ارزى در 
مجراى خودش نباشــد به ضــرر توليدكننده 
و كشــاورز اســت و در بخش كشاورزى و 
محصوالت كشــاورزى بايد دنبــال راهكار 
ديگــرى غير از تعهد ارزى باشــيم. حال كه 
انگــور اين محصول راهبردى جهانى شــده 
است و اقتصاد و معيشــت بسيارى از مردم 
شهرستان مالير ديار كريم خان زند با آن گره 
خورده اســت اميد مى رود مسئوالن با تمام 
توان براى رفع مشكالت موجود اقدام كنند.

پس از 3 سال از ثبت در ليست ميراث كشاورزى

انگور مالير گمنام صادر مى شود
يام
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مجيد بيات »
 مجتمع سينارز با توليد 700 هزار شاخه 
گل رز در ســال، 20 شغل دائم در همدان 

ايجاد كرده است. 
مجتمع ســينارز در ابتداى آغــاز به كار با 
شركت هلندى kobo  قرارداد همكارى 
منعقد كرده بود، ولى به دليل افزايش قيمت 
ارز در ادامــه كار با شــركت هاى داخلى 

همكارى خود را ادامه داد.
مديرعامل مجتمع گلخانه اى سينارز با بيان 
اينكه در سال 700 هزار شاخه گل در اين 
مجموعه توليد مى شــود، گفت: پيش بينى 
مى شــود در ابتداى سال 1401 به باالتر از 

اين ميزان برسد.
مجيد نظرى در ادامه افزود: در حال حاضر 
اشــتغالزايى براى 20 نفر به شكل دائم در 
اين محل ايجاد شــده اســت و كارمندان 
شاغل مدارك تحصيلى از مقطع كارشناسى 

تا دكترى را دارا هستند.
وى ضمن مناسب دانستن كيفيت گل هاى 
توليدى در اين گلخانه به اداى توضيحاتى 
درباره بازار هدف محصوالت پرداخت و 
گفت: در حال حاضر بازار اصفهان و تهران 
مقصد گل هاى توليدى اين مجموعه هستند 
و همچنين به شكلى محدود در همدان نيز 

توزيع داريم.

نظرى در ادامه اشاره اى به موضوع صادرات 
كرد و افزود: با ارتباط با بازرگانان خارجى 
سعى داريم در برخى كشورها فعاليت خود 
را ادامه بدهيم كه كشور تاجيكستان يكى از 

اين موارد به شمار مى آيد.
وى در بخش ديگرى از ســخنان خود در 
پاســخ به خبرنگار اين روزنامه در رابطه 
با دماى مناســب براى نگهدارى گل هاى 
توليدى خود بيــان كرد: گل ها در دماى 4
درجه سانتيگراد باالى صفر با رطوبتى 70

درصــدى و ماندگارى يك ماهه با كيفيتى 
خوب نگهدارى مى شوند.

مديرعامــل مجتمع توليد گل ســينارز به 
مشكل فضاى ناكافى براى نگهدارى گل ها 
در ســردخانه اشــاره كرد و افزود: پس از 

مشاوره با كارشناسان مجرب، سردخانه اى 
مجهز با فضايى مناسب تدارك ديده شد. 

وى در ادامه از مشكالت و چالش هاى سر 
راه توليد و توســعه آن سخن گفت و بيان 
كرد: در 2سالى كه از بهمن ماه سال  1398

آغاز به كار كرده ايم نكته مشهود حمايت 
نكردن مسئوالن بوده است و صرفاً وعده 

پاسخ به انتظارات را مطرح كرده اند.
نظــرى با بيان اينكه در ابتداى كار متحمل 
ضرر سنگينى شده است و شرايط كرونايى 
و هزينه هاى نگهدارى نيز در 2ســال اخير 
تشديدكننده اين ضرر بوده است، گفت: با 
تمام اين مشكالت هيچگونه تعديل نيرو 
نداشته اســت كه همين مسأله خودعامل 

انگيزشى محسوب مى شود.

وى مســاحت اين مجتمــع را 1/5 هكتار 
برشــمرد و افزود : 60 هــزار پايه گل در 
گلخانه وجود دارد كه از اين تعداد 9 رنگ 
مختلف گل كشت شده و در ادامه نيز چند 
رنــگ ديگر در محل بســته بندى  به آمار 

موجود افزوده مى شود.
نظرى گفت: در ايــام ماه مبارك رمضان و 

ماه محرم با مشكالت كاهش سفارش براى 
خريد محصوالت مواجه هســتيم كه الزم 
است با برنامه ريزى  مناسب و بهره  گيرى 
از دانش روز در شناخت بازارها و اقدامات 

مناسب، اين شرايط را بهبود ببخشيم.
مديرعامل مجتمع گلخانه اى ســينارز در 
ادامه بيــان كرد: اين مجتمــع داراى چاه 
اختصاصى آب است كه در مقايسه با ساير 
مجموعه هاى مشابه با اين مساحت بى نظير 
اســت. وى در بخش ديگرى از گفت وگو 
به تســهيالت دريافتى از پســت بانك به 
مبلغ 26ميليارد ريال اشــاره كرد و گفت: 
در مقايســه بــا هزينه 60 ميليــارد ريالى 
ايــن مجموعه تا به االن 40 درصد ســهم 
تســهيالت و 60درصد مابقى به وســيله 

سرمايه گذار تأمين شده است.
اين  توليدى  محصــوالت  كيفيت  نظرى 
مجتمع را مناســب ارزيابــى كرد و بيان 

كرد: در مقايسه با بوته ساير محصوالت 
گلخانــه اى كــه يــك ســاله نگهدارى 
مى شوند بوته گل رز بايد در زمانى 5 تا 
7 ساله نگهدارى شود تا صرفه اقتصادى 

داشته باشد.
وى با بيان اينكه طرح هاى متنوعى پيش بينى 
شده تا اين مجموعه و ظرفيت هاى موجود 
آن به بهترين شــكل معرفى شود، گفت: 
هم اســتانى هاى عزيز مى تواند با مراجعه 
در فضــاى  sinarose.gh بــه آدرس
مجازى با اين مجموعه بيشــتر آشنا شوند 

و سفارشات خود را ارائه دهند.
نظرى در پايــان بيان كــرد: به منظور 
تأمين رضايت مشتريان تمامى خدمات 
جانبــى اعــم از تزئين و بســته بندى 
انجام  مجموعــه  اين  در  محصــوالت 
مى شــود و گل ها با كيفيــت و قيمتى 

مناسب ارائه خواهد شد.

هر كيلو سيب زمينى براى 
تومان  هزار  كشــاورز 5 
تمام مى شود اين درحالى 
كشاورز 3 از  كه  اســت 

خريدارى  تومــان  هزار 
مى شود

اقتصـاداقتصـاد
 eghtesad@hamedanpayam.com

يادداشت

طلسم توسعه صنعت استان به دست 
كارخانه ذوب آهن اسدآباد خواهد شكست؟

مهدى ناصرنژاد»
 يادش بخير 27ســال پيش خبر كلنگ زنى و شــروع ســاخت 
كارخانه ذوب آهن در اسدآباد با چه شور و شوقى توسط خبرنگاران 

استان به رسانه هاى كشورمان راه يافت. 
دليل اميدوارى و خوشحالى مردم استان بخصوص خانواده هايى كه 
در آن ســال ها چند جوان تحصيلكرده و بيكار داشــتند، از ساخت 
يك واحد صنعتى بزرگ در يك گوشــه اســتان ايــن بود كه چنين 
حركت ها در ابتداى راه توســعه صنعتى در اســتان مى تواند موجب 
تشويق سرمايه گذاران و تأسيس واحدهاى بزرگ صنعتى و اشتغالزا 
باشــد و خيل جوان هاى جوياى كار را از ســرگردانى نجات دهد. 
برخــى گزارش ها و آمارهاى نيمه رســمى در دهه 70 حاكى از نرخ 
17درصدى بيكارى در استان همدان بود و متأسفانه در چنين شرايط 
اراده پويايى هم براى هدايت ســرمايه هاى سنگين به بخش صنعت 

در استان وجود نداشت.
 آن زمان ها گفته مى شد، تعريف درست و كارسازى براى محورهاى 
تعيين شده توسعه در اســتان به عمل نيامده و حتى جريان مخالفى 
با اين استدالل كه توسعه بخش صنعت در همدان به محيط زيست و 
زيســت بوم هاى بكر و ارزشمند منطقه عارى از آلودگى هاى صنعتى 
استان آسيب وارد خواهد ساخت و يا اينكه ورود نيروهاى غيربومى 
بــراى اشــتغال در واحدهاى صنعتى بزرگ و تخصصى در اســتان 
موجب به هم خوردن تعادل هنجارهاى اجتماعى خواهد شــد، مانع 
ورود و حضور صاحبان ســرمايه و طرح هــاى قابل اعتناى صنعتى 
به اســتان مى شــد و درنهايت چنين رويكردها و نظريه پردازى هاى 
غلط، باعث عقب ماندن بخش صنعت اســتان از قافله توســعه در 
جاى جاى كشورمان شــد و هنوز هم كماكان صنعت استان همدان 
براى بالندگى و جمع كردن پيله هاى دســت وپاگير توســعه، چوب 

همان تنگ نظرى ها را مى خورد .
به هر تقدير قصه پر غصه و دور و دراز ذوب آهن اســدآباد به آنجا 
كشــيد كه پس از فرازو نشــيب هاى فراوان و دست به دست شدن 
پرونده پولى و ســرمايه گذارى آن بين چندين شــخصيت حقيقى و 
حقوقى، سال 1390 در آســتانه بهره بردارى و توليد شمش چدن و 
آلياژهاى موردنياز كارخانجات بزرگ صنعت ذوب آهن كشــورمان 
قرارگرفــت، اما گويا پشــت صحنه مديريت و هدايــت اين واحد 
صنعتى نو تأســيس به سمت اســتقرار كامل و سرعت گيرى و ثبت 
هويت توليدى خود، تفكر مثبت و همســويى وجود نداشــت و از 
همــان ابتدا بگو مگوهــا و اختالف نظرهايى بين ســرمايه گذاران و 
ســهامداران اصلى كارخانه در جريان بــود و راه تنفس كارخانه را 

بسته گذاشت. 
در نتيجه چنين شــد كه دوران توليد و حيــات كارخانه ذوب آهن 
اســدآباد به 3 يا 4ماه هم نكشيد و آتش شــور و شوق كارگران و 
كاركنــان نيمه تكميــل از فعاليت يك واحد صنعتــى بزرگ و منبع 
درآمدى پايدار براى بخشــى از مردم منطقه تبديل به خاكستر سرد 

يأس و نااميدى شد.
واقعيت اين است كه هميشه اين هدف گذارى درست است كه يك 
تصميم فردى يــا جمعى را به نقطه موفقيت مى رســاند و چنانچه 
هدف گذارى از همان ابتداى كار براى دســتيابى به سود و گنجى باد 

آورده باشد، قطعًا به تفرقه و شكست خواهد انجاميد. 
به نظر مى آيد طرح تأســيس يك واحد صنعتى بزرگ و دندان گير به 
نام كارخانه ذوب آهن اســدآباد در 30 ســال پيش خدمت واقعى به 
صنعت كشور و مردم منطقه نبوده است، اما سرمايه هاى قابل توجهى 
از منابع دولتى و بانكى و مشــاركت محــدود بخش خصوصى در 
حيطه تأســيس اين واحد توليدى به عمل آمــده و به هر طريقى با 
پول هاى 30 ســال پيش در حال حاضر حتى نمى شود يك باب دكان 

در مركز شهر اسدآباد روبه راه كرد. 
حيف اســت چنين موقعيت و چنين فرصت و چنين امكان بيشــتر 
از اين در پس و پيش جاده دسترســى بــه محل كارخانه ذوب آهن 
اسدآباد در حدود 15كيلومترى شمال شرقى اين شهرستان رها بماند 

و رو به فرسودگى بيشتر برود .
پيگيرى هــاى  بــا  كــه  اســت  آمــده  خبرهــا  در  خوشــبختانه 
10ســاله مســئوالن شهرســتان و اســتان و همچنين نماينــدگان ادوار 
شهرســتان اســدآباد در مجلــس شــوراى اســالمى و از ســويى نيــز 
ــا  ــدآباد ب ــن اس ــت ذوب آه ــرار اس ــهامداران، ق ــاعد س ــر مس نظ
ــن  ــات و همچني ــين آالت و تأسيس ــازى ماش ــن كارى و بازس روغ
تغييــر برنامــه خطــوط توليــد، اواســط يــا حداكثــر اواخــر فصــل 
ــى خــود بشــود.  ــات صنعت ــد و حي ــدار تولي ــز امســال وارد م پايي
ايــن خبــر خــوب ممكــن اســت باعــث تحــرك و تعاريف تــازه اى 
در توجــه جدى تــر بــه الزمــه سرعت بخشــى بــه توســعه صنعتــى 

در اســتان بشــود.
بدون شــك احيــا و راه اندازى كارخانه ذوب آهن اســدآباد حاال با 
هــر عنوان جديد پس از وقفه اى چندين ســاله، خدمت و گام تازه 
و بزرگــى براى شــكوفايى اقتصادى و تحكيــم پايه هاى صنعتى و 
همچنيــن اميدوارى نيرو و جوان هــاى دانش آموخته و جوياى كار 
شهرســتان و اســتان،  بعد از راه اندازى صنايع پتروشــيمى اكباتان 

محسوب مى شود و گره هاى كور بسيارى را خواهد گشود.

60 هكتار زمين درحال آماده سازى براى الحاق به همدان
 مديرمسكن اداره كل راه وشهرسازى استان همدان با بيان اينكه پروژه هاى اقدام ملى در 
شهر همدان با جديت درحال پيگيرى و ساخت هستند، بيان كرد: الحاق 60 هكتار زمين 
توسط شــوراى عالى شهرسازى و معمارى مصوب شده كه درحال بررسى طرح تفكيك 

و آماده سازى است.
مجيــد صالحى اميــر در گفت وگو با ايســنا، گفــت: در پروژه 120واحــدى در حصار 
حاج شمســعلى با كارگزارى بنيادمسكن تجهيز كارگاه و عمليات بتن ريزى تا سقف دوم 

تاكنون انجام شده است.
وى بيان كرد: در پروژه 690واحدى حصار حاج شمسعلى با كارگزارى بنيادمسكن عمليات 
طراحى، تفكيك و تجهيز كارگاه، خاك بردارى و احداث معابر آغاز شده و درحال انجام 

است و تا ماه آينده عمليات بتن ريزى آن آغاز مى شود.
صالحى امير با بيان اينكه در پروژه 104واحدى در شــهرك مدنى با كارگزارى ستاداجرايى 
و پيمانكارى جهادنصر همدان عمليات تجهيز كارگاه و خاك بردارى و احداث فونداسيون 
آغاز شده اســت، افزود: در پروژه 480 واحدى جنب دانشگاه پيام نور با كارگزارى ستاد 
اجرايــى فرمان امام(ره) و پيمانكارى جهادنصر، عمليات تجهيز كارگاه و پى كنى و خريد 
مصالح انجام و پس از انجام آزمايشــات ژئوتكنيك، مقرر شــد ستاد پيمانكارى را براى 
تقويت اين اراضى جذب كند كه سازه هايى كه بر روى آن احداث مى شود داراى استحكام 

كافى باشد كه پيگيرى موضوع توسط ستاد درحال انجام است.
مدير مســكن راه وشهرسازى استان همدان با اشــاره به اينكه پروژه اى ديگر با مشاركت 
بخش خصوصى با ظرفيت 239واحد تحت عنوان خودمالكى نيز عقد قرارداد شــده كه 
درحال پيگيرى اســت، گفت: اراضى ديگرى نيز براى مابقــى متقاضيان به ميزان حدود 

60هكتار توسط شوراى عالى شهرسازى و معمارى مصوب شده كه به شهر همدان الحاق 
شود كه توسط مشاور درحال بررسى براى ارائه طرح تفكيك و آماده سازى است.

وى با بيان اينكه در شهر مالير نيز حدود 9 هكتار زمين براى الحاق به شهر مالير درنظر 
گرفته شــده است، بيان كرد: با وجود اينكه پروژه اى با ظرفيت 300 واحد از مساكن فاقد 
متقاضى مســكن مهر در مالير در شوراى مسكن اســتان به مسكن اقدام ملى مصوب و 
تبديل شــده است، حدود 9 هكتار زمين براى الحاق به شهر مالير درنظر گرفته شده كه 

درحال بررسى توسط شوراى عالى شهرسازى و معمارى است.
صالحى امير با اشاره به اينكه در شهر نهاوند عمليات تجهيز كارگاه و بتن ريزى و احداث 
فونداسيون با كارگزارى بنيادمسكن آغاز شده است، افزود: همچنين مابقى واحدها نيز در 
نهاوند و مابقى شهرهاى استان كه اراضى آن به صورت گروه ساخت توسط بنيادمسكن به 

متقاضيانى كه واجد شرايط بوده و واريز اوليه وجه داشتند، انجام شده است.

 بهــار- مينا ابراهيمــى- خبرنــگار همدان پيام: 
شهرستان بهار قطب سيب زمينى كشور در حوزه هاى 
توليد، نگهدارى، صادرات و ســردخانه نســبت به 
وســعت و جمعيت خود است و در همه زمينه هاى 
فوق رتبه نخست كشور را به خود اختصاص مى دهد 
و بــا وجود اين همه ظرفيت و گذشــت حدود نيم 
قرن از كشــت سيب زمينى در شــهر بهار همه ساله 
جاى خالــى صنايع تبديلى و فــراورى محصوالت 
كشــاورزان كهن ديار آيت ا... بهــارى از مهمترين 
دغدغه هاى كشــاورزان بهارى بــود تا ضمن قطع 
دست واسطه ها، ماحصل دسترنج خويش را با ايجاد 
كارخانجات صنايع تبديلى ببينند و رنج و خستگى 
را از خــود بزدايند و اينك كارخانه صنايع تبديلى در 
شهرستان بهار درحال احداث است و اين خبر خوب 
مى تواند روحيه كشــاورزان را بــراى توليد بيش از 
پيش محصول دوچندان نمايد. ضمن اينكه با وجود 
اينكه 2 سال متوالى اســت به دليل افزايش بى رويه 
نهاده هاى كشاورزى و ملزومات موردنياز، كشاورزان 
ســيب زمينى كار متحمل ضــرر و زيان هاى فراوانى 
شــدند، اما اين موضوع از روند توليد ســيب زمينى 

نكاسته است. 
 پيش بينى برداشت 290هزار تن 

سيب زمينى
به گفته مدير جهادكشــاورزى شهرستان بهار، سطح 
زيركشــت ســيب زمينى شهرســتان  6هزار هكتار 
مى باشد كه از اين ميزان 5 هزار و300 هكتار تابستانه 
و 700 هكتار پاييزه اســت و از آنجايى كه برداشت 
تابســتانه از يكم تيرمــاه آغاز و تــا 15مهرماه ادامه 
مى يابد، پيش بينى مى شود، 290 هزار تن سيب زمينى 

برداشت شود. 
عبدالحسين اكبرى همچنين بذرهاى آگريا، مارفونا، 
جلى، ســانتا، اســپريت، بامبا را ارقام موردكشــت 
شهرســتان عنوان كرد و افزود: رعايت الگوى كشت 
با تناوب كشت سير و جايگزينى كشت با محصول 
كم آب بر دانه روغنى كلزا براى كشــاورزان ضرورى 
است تا شاهد كيفيت هرچه بيشتر محصول مغذى و 

مقوى سيب زمينى باشيم. 
منصور سهرابى يكى از كشاورزان كهن ديار آيت ا... 
بهارى كه سابقه اى ديرين در كشت سيب زمينى دارد، 
گفــت: گرماى هوا افت محصول را به دنبال دارد كه 

امسال به دليل گرماى زياد محصول افت داشت. 
وى افزود: چند نمونه سيب زمينى در فواصل مختلف 
به بازار همدان عرضه مى شــود كه آخرين آن كشت 
پاييزه كشاورزان بهارى در شهرهاى خرم آباد، نورآباد، 
بيجار، دره خرابه است كه 15مهرماه فصل برداشتش 

آغاز مى شود. 
سهرابى گفت: با وجود اينكه هزينه هاى تمام شده در 
هر هكتار براى كشاورزان يكى است، اما در برداشت 

از هر هكتار ســيب زمينى ممكن اســت، كشاورزى 
بين 20تا 40 تن محصول برداشــت كند كه امســال 
بــا وجود افزايش بى رويه و 2برابــرى نرخ نهاده ها، 
كارگر، كرايه و... براى خود كشاورزان هر كيلو حدود 
5 هزار تومان تمام مى شــود اين درحالى است كه از 
كشاورز 3 هزار تومان خريدارى مى شود كه با امسال 
3سال متوالى است ضرر و زيان فراوانى به كشاورزان 
تحميل مى شود و تنها كسانى كه اجاره زمين پرداخت 
نمى كنند، ســود و زيانــى را تجربه نمى كنند كه اين 

موجب كاهش روند توليد سيب زمينى خواهد شد.
وى بــا اشــاره به اينكه اگر ســال آينــده بارندگى 

نداشــته باشيم سطح چاه هاى عميق 
افت  شدت  به  شهرستان  كشاورزى 
مى كند، افزود: چاه هاى عميق نسبت 
به كم آبى دوام بيشــترى داشته و در 
طول  هــم  بيشــترى  مدت  عوض 
مى كشــد كه پر شــود و در همين 
خصوص اگر ســال آينده بارندگى 

نباشد به شدت افت مى كند. 
سهرابى گفت: بذور وارداتى نسبت 
به داخلى به صرفه تر و ارزان تر تمام 
مى شــود و همين امر كشاورزان را 

ترغيب به بذور وارداتى مى كند.
وى افــزود: كشــاورز بــه خاطــر 
هزينه هايى كه متحمل شده محصول 
را به ميدان بار عرضه مى كند كه آنجا 

7 درصــد براى ميدان بار مى مانــد و بالفاصله كه از 
ميدان بار براى عرضه به خرده فروش ها مى رود توسط 
دالل ها افزايش مى يابد و سود زيادى را به جاى اينكه 

نصيب كشاورزان كند نصيب دالالن مى كند.
سهرابى بيان كرد: با توجه به اينكه كشاورزان بهارى 
حدود 50تا 60سال است سيب زمينى مى كارند، گفت: 
به دليل اســتفاده مداوم از كودهاى شيميايى كيفيت 
و طعم ســيب زمينى كاهش مى يابد و به همين دليل 
اكثر كشــاورزان در زمين هايى خارج از شهر بهار و 
شهرهاى ديگر استان ها مبادرت به كشت سيب زمينى 

مى كنند.
وى بذر بامبا، آگريا، جلى، ســانتا را متناسب با اقليم 
منطقه خواند و كيفيت پايين ســموم شــيميايى كه 
هيچ اثربخشى به زمين ندارند را از عمده مشكالت 

كشاورزان بهارى عنوان كرد. 
 دست يارى به سوى مسئوالن 

براى بسته بندى محصول 
 رئيس هيأت مديره انجمن ملى سيب زمينى ايران نيز 
با بيان اينكه پيش بينى مى شــود كشاورزان بهارى در 
برداشت پاييزه شــامل مزارع پاييزه شهرستان و نيز 
مزارعى كه در كرمانشــاه، خرم آباد، سنندج و زنجان 
كشت دارند 500 الى 550 تن برداشت نمايند، افزود: 

ظرفيــت  كشــور  در 
سيب زمينى  نگهدارى 
انبارهــاى  در 
ســيب زمينى حدود 5 
ميليون تن تا 5 ميليون 
اســت  هزارتن  و500 
كه از ايــن مقدار يك 
ميليون تــن مربوط به 

اســتان همدان و 650هزار تا 700 هزارتن مربوط به 
شهرســتان بهار است كه در اســتان و كشور نسبت 
به جمعيت و وســعت رتبه نخست كشورى را دارا 

هستيم. 
همدان  اســتان  طالبى  خسرو 
را حايــز رتبــه نخســت در 
نگهدارى  و  ســردخانه  ايجاد 
كه 65 كرد  عنوان  سيب زمينى 

درصد ظرفيت ســردخانه هاى 
بهار  شهرســتان  بــه  اســتان 

اختصاص دارد. 
وى ميزان صادرات سيب زمينى 
در كشور را حدود 600 تا 650
هزارتــن بيان كرد كــه از اين 
ميزان 400هزار تن با65 درصد 
مربوط به استان همدان و از اين 
حدود 80 هزارتن  مقدار 300 

درصد از صادرات سيب زمينى 
استان متعلق به شهرستان بهار است.

طالبى افــزود: بنابراين شهرســتان بهــار در زمينه 
صادرات، نگهدارى، سردخانه و توليد بذر به نسبت 
جمعيت و وســعت رتبه نخســت در كشور را دارد 
و علت اين امر را نيــز در تخصص حدود نيم قرن 
كشاورزان بهارى بايد جســت وجو كرد.وى گفت: 
متأسفانه با وجود اين همه ظرفيت از صنايع تبديلى 
و فرآورى محصــول بى بهره ايم كه علت اصلى نبود 
صنايــع تبديلى و فرآورى محصول طوالنى شــدن 
پروسه و بروكراسى ادارى و خسته شدن سرمايه گذار 
اســت كه اميدواريم با نظر مساعد مسئوالن امر اين 
اتفاق خرســند براى كشاورزان بهارى اتفاق بيفتد تا 
دست دالالن و واسطه ها كوتاه گردد چراكه با وجود 
ويروس كرونا نياز شــديد به بسته بندى محصول و 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى احساس مى شود و 
در اين زمينه دســت يارى به سوى مسئوالن استانى، 
بخش خصوصى و تشــكل ها دراز مى كنيم تا بتوانيم 
ايــن صنعــت را بــراى توزيع داخلــى و خارجى 

راه اندازى نماييم تا بازار را از دست ندهيم.
وى در پاسخ به پرســش خبرنگار ما مبنى بر اينكه 
با توجه به كشــت بى رويه سيب زمينى در شهرستان 
حدود نيم قرن و اســتفاده از كودهاى شــيميايى آيا 

كيفيت محصــول افت نمى كند، افــزود: درصورتى 
كه كشــاورزان الگوى كشــت، تناوب و جايگزينى 
محصول را رعايت كنند، تغييرى در كيفيت محصول 
ايجاد نمى شود و آبيارى تحت فشار و قطره اى گزينه 
خوبى است  كه اكثر كشاورزان از اين شيوه نوين و 
به صرفه استفاده مى كنند، همچنين استفاده از بذور كم 
آب بر نيز راهكار اين مشكل بوده كه اخيراً كشاورزان 

بهارى به اين سيستم روى آورده اند. 
 كارخانه صنايع تبديلى با ظرفيت 70 هزار 

تن در حسين آباد عاشورى
با فرماندار بهارهم از اقدامات فرماندارى درخصوص 
صنايع تبديلــى مى گويد: فرماندار شهرســتان بهار 
گفت: بــا توجه به نياز ضرورى شهرســتان بهار به 
صنايع تبديلى و فرآورى ســيب زمينى هم اكنون يك 
ســرمايه گذار به اتفاق شــركاى قطرى واحد بسيار 
بزرگى در حســين آباد عاشــورى درحــال احداث 
دارند كه فقط 150ميليارد از تســهيالت شهرســتان 
استفاده كرده در كنار آورده چندصد ميلياردى بخش 
خصوصى اتفاق خوبى را براى كشاورزان بهارى رقم 

خواهد زد. 
احســان قنبرى افزود: اين كارخانــه صنايع تبديلى 
پاسخگوى ظرفيت توليد 70 هزارتن خواهد بود كه با 
توجه به صادرات سيب زمينى و ساير مصارف كشور 
به نظر اين كارخانه تا چندسال پاسخگوى كشاورزان 

سيب زمينى كار بهار خواهد بود. 
 ثبت ملى سيب زمينى بهار 
در  دستور كار شوراى شهر

در ادامه با مهدى مجيدى، شهردار بهار نيز درخصوص 
تســهيل مراحل ادارى سرمايه گذاران صنايع تبديلى 
گفــت: در صورتى كه ســرمايه گذار صنايع تبديلى 
در محدوده شــهر بهار اقدام به سرمايه گذارى نمايد 
درخصوص تغيير كاربــرى و صدور مجوزات الزم 
و كاهش بروكراســى ادارى در شهردارى و شوراى 
اسالمى تمام تالشمان را خواهيم كرد تا سرمايه گذار 

را جذب نماييم. 
مهدى مجيدى در ادامه به ظرفيت عظيم شهرســتان 
بهار در توليد ســيب زمينى كشــور اشاره كرد كه در 
اين خصوص به اتفاق شــوراى اســالمى شهر بهار 
به دنبال برگزارى جلســه با سازمان جهادكشاورزى 
هستيم تا برند ســيب زمينى را به ثبت ملى برسانيم 

چراكه شهرستان بهار قطب سيب زمينى كشور بوده و 
اين برند بايستى براى شهر بهار ثبت گردد.

پايان بخش گزارش براى اطالعات بيشــتر از صنايع 
تبديلــى درحال احــداث با ســيد عليرضامجيدى 
سرمايه گذار پروژه ارتباط تلفنى گرفتيم كه پاسخگو 
نبودند و موفق نشديم اطالعات تكميلى را به سمع و 

نظر اهالى شهرستان برسانيم .
درهمين خصوص رئيس شوراى اسالمى شهر بهار 
از ديدار اعضاى شــوراى شهر و شهردار با مديركل 
سازمان جهادكشاورزى اســتان رضوانى جالل خبر 
داد و افــزود: در اين ديدار كه ريحانى رئيس انجمن 
ســيب زمينى كاران شهرســتان بهار و  خسرو طالبى 
رئيس انجمن ملى ســيب زمينى كشور از تشكل هاى 
كشــاورزى حضور داشتند، مشــكالت كشاورزان 

بهارى بررسى شد.
فيض اللهى گفت: محصول استراتژيكى سيب زمينى به 
دليــل موادغذايى مقوى حايز اهميت بوده چرا كه به 
واسطه كشت سيب زمينى اشتغالزايى مناسبى در شهر 
بهار داشته و شهرستان توليد قطب سيب زمينى كشور 
است  برندسازى و ثبت ملى اين محصول به نام ديار 

آيت ا...بهارى احساس مى شود.
وى افزود: تخصيص اعتبارات موردنياز براى تسطيح 
و اصالح راه  هاى بين مزارع كشــاورزى    در كميته 

برنامه ريزى شهرستان ضرورى است.
فيض اللهى گفت: مشــكالت ساخت وساز و تغيير 
كاربرى خانه كارگرى و انبار محصوالت كشاورزى 
از مهمترين مباحثى بود كه تبادل نظر شــد، همچنين 
برگزارى جشــنواره هاى ملى و استانى سيب زمينى 
حول محور برندســازى اين محصــول باارزش، نيز 
در دســتور كار شهردارى و شورا و نهادهاى مربوط 

قراردارد. 
وى ورود كاال (ســيب زمينى) به بازار بورس را يكى 
از راه هاى امنيت بخشــى و تعادل قيمت سيب زمينى 
در شهرســتان بــراى جلوگيــرى از ضرروزيان به 
كشاورزان عنوان كرد و افزود: جذب سرمايه گذاران 
بــراى ايجاد كارخانجــات صنايع تبديلى با توجه به 
ظرفيت شهرستان الزم و ضرورى است و شهردارى 
و شــوراى اسالمى شــهر بهار در اين خصوص به 
ســرمايه گذارانى كه اقدام نمايند، نهايت همكارى و 

تعامل راخواهيم داشت.

در بازديد خبرنگاران از مجتمع توليد گل رز مطرح شد

كشت ساليانه 700 هزار شاخه گل رز

خبرى خوب براى كشاورزان بهارى

صنايع تبديلى 
در راه است

@bazarehamedan
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زرامين سفلى
 صاحب زمين چمن مصنوعى شد

 زمين چمن مصنوعى مينى فوتبال روستاى زرامين سفلى در نهاوند 
با هزينه 2 ميليارد و 90 ميليون تومان به همت مديركل ورزش وجوانان 

استان همدان به بهره بردارى رسيد.
آيين بهره بردارى از زمين چمن مصنوعى روستاى زرامين سفلى از توابع 
شهرســتان نهاوند با حضور نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى 
اسالمى، مديركل ورزش وجوانان استان، فرماندار نهاوند و تنى چند از 

مسئوالن استانى و شهرستان برگزار شد.
اين پروژه در ســال 1396 به مساحت هزار و 152 مترمربع كلنگ زنى 
شــد و تاكنون نيز 2 ميليارد و 90ميليون تومان اعتبار هزينه آن شــده 
و از محل اعتبارات ســالجارى نيز يك ميليــارد تومان تخصيص داده 
شده است.گفتنى است پيش از برگزارى اين مراسم مسئوالن با حضور 
در گلزار شــهداى اين روســتا با آرمان هاى امام راحل(ره) و شهداى 
گرانقدر تجديدبيعت كردند. نماينده مردم نهاوند گفت: خوشــبختانه 
با پيگيرى هاى صورت گرفته تاكنون براى پروژه ها و بازســازى برخى 
اماكن ورزشى نهاوند 17ميليارد و 500 ميليون تومان اعتبار جذب شده 
است. عليرضا شهبازى افزود: تأمين اعتبار اصالح سيستم آبيارى چمن 
استاديوم شهيد سليمانيان، تداوم عمليات اجرايى استخر شهرك طالقانى، 
احداث 7 زمين چمن مصنوعى در شهرستان و پروژه هاى نيمه تمام ملى 

در نهاوند از جمله اقدامات ديگر است.

موفقيتى ديگر براى ورزش همگانى استان 
هيأت همگانى همدان در كمپين ايران تندرست 

خوش درخشيد
 سرپرست هيأت ورزش هاى همگانى استان با بيان اين خبر گفت: 
با گذشــت 5 روز از برگزارى كمپين ايران تندرست، استان همدان در 

كمپين آگاهى بخشى پيشتاز است.
مريم روحى افزود: رقابت فشرده بين استان هاى مختلف كشور در اين 
كمپين كه توسط فدراسيون ورزش هاى همگانى اجرا مى شود با پيشتازى 
همدان دنبال مى شود و هيأت ورزش هاى همگانى همدان توانسته رتبه 

نخست را كسب كند.
وى بيــان كرد: اين كمپين تا پايان شــهريورماه ادامه دارد و هيأت هاى 
استانى، انجمن، كميته و گروه هاى كشورى مستقل به رقابت مى پردازند.
روحى افزود: براى اين كمپين، فعاليت هاى مجازى عكس روز، پادكست، 
ويدئوكليپ، پوستر، بروشور، اينفوگرافى، موشن گرافى، معرفى سفير، 
اليو اينستاگرامى، حضور در برنامه راديويى و برنامه تلويزيونى تعريف 

شده كه با توجه به شعار روز بايد محتواى فعاليت روز آماده شود.

سيفى در جمع ورزشكاران صبحگاهى
 مديــركل ورزش وجوانان اســتان ســرزده از پايگاه هاى ورزش 

صبحگاهى شهر همدان بازديد كرد.
حميد ســيفى به همراه تنى چند از كارشناسان ورزشى از 2 ايستگاه 

ورزش صبحگاهى ميدان قائم و پارك ارم بازديد كردند.
وى در جمع ورزشــكاران صبحگاهى گفت: اســتان همدان يكى از 
اســتان هاى فعال و توانمند در ورزش صبحگاهى و همچنين توسعه 
ورزش همگانى در بين گروه هاى مختلف ســنى اســت و توسعه و 
ترويــج ورزش همگانى در جامعه موجب افزايش شــور و نشــاط 
اجتماعى مى شــود، بنابراين بايد هرآنچه در توان داريم در اين راه به 

كار بگيريم.
مديركل ورزش وجوانان استان با اشاره به اينكه هزينه در ورزش چه از 
لحاظ مالى و چه از لحاظ زمانى سرمايه گذارى براى سالمت جسم و 
روح است، افزود: امروزه بسيارى از كشورها براى پذيرش بيمه افراد 
زمان ورزش  كردن شــخص را محاسبه مى كنند چراكه معتقد هستند 
افرادى كه ورزش مى كنند نياز كمترى به خدمات بهداشــت و درمان 

دارند.
وى افزود: امروز بايد نســبت به توســعه ورزش صبحگاهى و ايجاد 
زيرســاخت هاى الزم تالش كنيم تا بتوانيم از آســيب هاى فكرى و 

جسمى ناشى از كم تحركى در جامعه مصون بمانيم.
سيفى گفت: اميدواريم با وحدت و همدلى و همچنين ريشه كن شدن 
ويروس منحوس كرونا در ايران و جهان شــاهد پوياتر شدن بيش از 

گذشته ورزش در استان همدان باشيم.
در ادامه نيز هادى ســبزوارى با اشاره به اينكه شهر همدان داراى 
22 ايســتگاه ورزش صبحگاهى ويژه بانوان و 14ايستگاه ورزش 
صبحگاهى ويژه آقايان دارد، افزود: در سال هاى متمادى زحمات 
بســيارى براى ورزش همگانى در ســطح اســتان همدان و شهر 
همدان توســط هيــأت همگانى همدان انجام و يــا هم اكنون نيز 
درحال انجام اســت كه موجب ارتقاى جايگاه اســتان در سطح 

كشور شده است.
وى گفت: امروز نيز شاهد هســتيم ورزش همگانى به سمت وسوى 
خانوادگى شــدن درحال پيش رفتن اســت كه جاى خوشحالى دارد 
چراكــه يك خانواده ورزشــكار به طورقطع تأثيــرات مثبتى بر آينده 

فرزندان و درنهايت بر جامعه دارند.

جام كشتى براى يادبود مرحوم ميرابيان 
برگزار مى شود

 هيأت كشتى استان درنظر دارد در گراميداشت پيشكسوت كشتى 
استان مسابقاتى با نام مرحوم داريوش ميرابيان برگزار كند.

هفته گذشته مديركل ورزش وجوانان استان از نامگذارى خانه كشتى 
همدان به نام داريوش ميرابيان خبر داده بود كه رئيس هيأت كشــتى 
اســتان در رد نظر سيفى بيان كرد: امكان نامگذارى خانه كشتى به نام 
ميرابيان وجود ندارد چون از قبل به نام شهدا نامگذارى شده است، اما 

درنظر داريم جام كشتى يادبود مرحوم ميرابيان را برگزار كنيم.
حميدرضا يارى پيرامون مراسم سالگرد فوت يكى از قهرمانان كشتى 
استان به ايسنا، گفت: به مناسبت يادبود مربى فقيد كشتى استان مرحوم 
داريوش ميرابيان درنظر داريم ســاليانه جام يادبود وى را در اســتان 

برگزار كنيم.
وى افزود: در روز 5 مهرماه همزمان با مراســم ســالگرد درگذشت 
مرحوم ميرابيان، كشــتى گيران استان براى اداى احترام بر سر مزار آن 

مرحوم، حضور خواهند داشت.
داريوش ميرابيان متولد اســفندماه ســال 1320 از قهرمانان، مربيان و 
پهلوانان به نام كشتى همدان بود كه عنوان پدر نوين كشتى همدان را 
نيز به دوش مى كشيد. اين پيشكسوت عرصه كشتى سال هاى طوالنى 
از زندگى خود را وقف تربيت جوانان اين شــهر كرده بود، همچنين 
وى 4 فرزند ورزشــى دارد كه در رشته شيرجه براى استان مدال هاى 

آسيايى كسب كردند.

درخشش ركاب زنان بانوى استان 
در كشور

 بانوان دوچرخه ســوار اين اســتان با درخشش در مسابقات 
قهرمانى كشور موفق به كسب مدال هاى رنگارنگ شدند.

رئيس هيأت دوچرخه ســوارى اســتان با بيان اين خبر به ايرنا، 
گفت: تيم دوچرخه سوارى پيست بانوان همدان در بخش جوانان 
موفق به كســب 2 نشان طال و نقره شد. در اين مسابقات «پانته آ 
قلى پور» موفق به كسب مدال طال در رشته اسكرچ و مدال نقره 

در رشته امينيوم شد.

راميــن تاج بخشــيان افــزود: 
همچنين «پريسا مجنونى» ديگر 
دوچرخه سوار همدانى موفق به 
كسب مدال نقره رشته اسكرچ 
و مدال برنز رشــته 3 كيلومتر 
انفرادى تعقيبى شــد، همچنين 

پريســا مجنونى در رشــته امينيوم نيز در بين 20 ورزشكار رتبه 
چهارم را كسب كرد.

اين دوره از مسابقات به ميزبانى تهران برگزار و به قهرمانان مواد 
مختلف لوح و مدال قهرمانى اعطا شد.

دوچرخه سواران برتر استان 
معرفى شدند

 ركاب زنان برتر اســتان در رشــته دوچرخه ســوارى تريال با 
برگزارى يك  دوره مسابقه، انتخاب و معرفى شدند.

رئيس اداره ورزش وجوانان شهرســتان همدان بــا بيان اين خبر 
گفت: اين رقابت ها با حضور 25 ركا  ب زن در 2 كالس حرفه اى و 

نيمه حرفه اى به ميزبانى شهرستان همدان برگزار شد.
على رشــيدى افزود: در پايان اين مسابقات و در كالس حرفه اى 
«جواد رحيمى پارســا» عنوان قهرمانــى را تصاحب كرد و «على 

اختر» و «مســعود پورابولى» نيز 
به ترتيب دوم و ســوم شــدند، 
همچنين در رده نيمه حرفه اى نيز 
«نيما جعفرى» بر سكوى قهرمانى 
ايســتاد و «ســجاد بيدبختى» و 
«رسام سجادى» به ترتيب عناوين 

دوم و ســوم را از آن خود كردند و قضاوت اين دوره از مسابقات 
را «رامين تاج بخشيان، بهزادنادرى، پويا ميهمى و مهدى حيدرى» 
برعهده داشتند. اين رقابت ها در منطقه گردشگرى گنجنامه برگزار 

شد و در پايان به نفرات برتر لوح و مدال قهرمانى اعطا گرديد.
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پيشخـوان

طارمى موتور گل زنى 
پورتو 

 تيم فوتبال پورتو در شب درخشش 
ســتاره ايرانى خود موفق شد موريرنسه 
را در هم بكوبد.هفته ششــم ليگ برتر 
پرتغال درحالى پيگيرى شد كه در يكى 
از حساس ترين ديدارهاى اين هفته تيم 
فوتبال پورتو در ورزشگاه خانگى خود 
به مصاف موريرنســه رفت كه درنهايت 
موفق شــد با نتيجــه 5 بر صفــر برابر 
حريفش به برترى برســد.در اين ديدار 
مهاجم ايرانى پورتو در دقيقه 37 از روى 
نقطه پنالتى و 71 با يك ضربه چيپ زيبا 
براى تيمش گل زنى كرد. ديگر گل هاى 
پورتو را دياز و په په به ثمر رســاندند. با 
اين نتيجه پورتو 14 امتيازى شد و در رده 

دوم جدول قرار گرفت.

حماسه سازى هندبال 
ايران در اردن

 تيم ملى هندبال زنان ايران با شكست 
تيم ملى اردن يك قدم تا كســب سهميه 
نزديك تر  اســپانيا  جهانى  رقابت هــاى 
شــد رويدادى كه اگر اتفاق بيفتد براى 
نخســتين بار در تاريخ هندبــال بانوان 
ايران خواهد بود. تيم ملى هندبال بانوان 
كشــورمان در يك رقابت تماشايى برابر 
اردن، ميزبان رقابت هاى هندبال قهرمانى 
بانوان آسيا قرارگرفت و توانست در يك 
بازى نزديك با نتيجــه 28 بر 22 پيروز 
شوند. تيم ملى كشورمان امروز سه شنبه 
برابر سوريه قرار مى گيرد كه با پيروزى در 
اين ديدار سهميه حضور در رقابت هاى 
جهانى اسپانيا را قطعى كند.  هجدهمين 
دوره رقابت هاى قهرمانى زنان آســيا تا 

سوم مهرماه به ميزبانى اردن ادامه دارد.

روی  وز  ر  ی  و ط ع روی روا وز  ر  ی  و ط ع نروا تان ھمدا نق ا تان ھمدا ق ا
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 رأى شــماره 139960326002000961 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كبودرآهنگ 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدعلى محمدى فرزند كاظم به شماره شناسنامه 38 صادره از گل تپه در يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 128555/3 مترمربع مفروز و 
مجزى شــده از پالك 301 اصلي واقع در روستاى چورمق حوزه ثبت ملك شهرستان كبودراهنگ بخش 4 همدان خريدارى با واسطه از مالكين رسمى آقايان كاظم محمدى و على اصغر 
فرزند ابراهيم و دوست على عزتى 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 تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 

دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 238)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/30

محمدصادق بهرامى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

سليمان رحيمى »
 رقابت هاى فوتبال ليگ دسته يك باشگاه هاى 
كشور از اواخر مهرماه آغاز خواهد شد و 18 تيم 
حاضر در اين رقابت ها در تالش هستند تا خود 

را آماده حضور در اين مسابقات نمايند.
در رقابت هاى فصل جارى تيم هاى با سابقه و 
بزرگى حضور دارند كه براى بازگشت به ليگ 

برتر تالش مى كنند.
تيم فوتبال شــهردارى كه فصل گذشته با تكيه 
بر نيروهاى بومى توانســت جــواز حضور در 
رقابت هــاى ليگ يك را كســب كند با همان 
ديدگاه قصد دارد تــا در رقابت هاى ليگ يك 
خودى نشان دهد. شــهردارى امسال نيز براى 
هدايت اين تيم در ليگ يك به رضا طالئى منش 
اعتماد كرد تا اين مربى خوشنام همدانى براى 
بــار دوم رقابت در ليگ يــك را تجربه كند. 
تيم فوتبال شــهردارى براى حضور در فوتبال 
حرفه اى در شوراى شــهر مدافعان و موافقان 
زيادى دارد و اين تفكرات مى تواند روى حضور 

اين تيم در ليگ يك تأثير منفى بگذارد.
تيم شهردارى در تالش است تا با كمترين هزينه 
و با تكيه بر نيروهاى بومى قدم به اين رقابت ها 
بگذارد كه راهى سخت و ناهموار پيش رو دارد 
و براى حضور در ليگ يك شهردارى و شوراى 
شهر بايد خساســت را كنار بگذارند و درحد 
معقول براى موفقيت تيم هزينه كنند تا بتوانند 

خود را حداقل در كمركش جدول حفظ كنند.
تيم فوتبال شــهردارى از هفته گذشته اردويى 
را در كمپ دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان 
آغاز كرده اســت و درتالش است تا با تكيه بر 
بازيكنان همدانى و جذب بازيكنان شايسته در 
پست هايى كه نياز دارد خود را آماده حضور در 

رقابت هاى ليگ يك كند.
طالئى منش سرمربى شهردارى درصدد است تا 
پس از اردوى همدان يك اردو را نيز در تهران 
داير كند و با انجام بازى هاى تداركاتى با تيم هاى 

تهرانى با آمادگى بيشتر راهى مسابقات شود.

هواداراى فوتبال همدانى بايســتى زياده طلب 
نباشند و از شهردارى انتظار نتايج خوب براى 
صعود نداشته باشند. بضاعت فوتبال استان فعًال 
توانايى حضور در ليگ برتر را ندارد و بايد براى 
رسيدن به اين جايگاه چندفصلى را در ليگ يك 
تجربه اندوزى كند و هرگاه شرايط از تمام نظر 
فراهم شد آنگاه فوتبال همدان نيز براى رسيدن 

به ليگ برتر تالش كند.
در ليگ امســال تيم هاى شاخص و با سابقه اى 
حضور دارند كه خــود را براى صعود به ليگ 
برتر آماده مى كنند كــه مى توان در ميان آنها به 
تيم هايى چون مس كرمان، بادران تهران، ملوان 

انزلى و سايپاى تهران اشاره كرد.
در رقابت هاى ليگ دســته يك كشور تيم هاى 
آرمان گهــر ســيرجان، مس كرمان، اســتقالل 
خرم آباد،  خيبر  آســتارا،  شهردارى  خوزستان، 
استقالل مالثانى، قشقاليى شيراز، ملوان انزلى، 
خوشه طالئى ســاوه، رايكا بابل، پارس جنوبى 
جم، شاهين شــهردارى بوشهر و بادران تهران 
كه فصل گذشته توانستند در سهميه ليگ خود 
را حفظ كنند به همراه 2 تيم سقوط كرده ليگ 
برتر، ماشين سازى تبريز و سايپا تهران و 3 تيم 
صعودكننده از ليگ دســته دوم، تيم هاى مس 
شهربابك، شــهردارى همدان و ويستاتوربين 
تهــران حضور دارند كه بــراى صعود به ليگ 
برتر تالش خواهند كرد، البته هنوز سرنوشت 
برخى از اين تيم ها نامشخص است و گويا قصد 
دارنــد تا امتياز خود را واگذار كنند يكى از اين 
تيم ها خوشه  طاليى ساوه است كه در چند روز 
گذشته شــايعه واگذارى امتياز اين تيم به پاس 
همدان بر سر زبان ها افتاد و احتماالً سرنوشت 

اين تيم امروز نهايى خواهد شد.
شــنيده مى شود در راســتاى انتقال اين تيم به 
همــدان برخــى از اهالى فوتبال اســتان اقدام 
به ســنگ اندازى و ايجاد مانــع كردند و گويا 
اسپانســرى كه حاضر شــده بــود در همدان 
تيم دارى كند با ديدن اين جو كمى نااميد شده 

اســت و روز گذشــته يكى از اهالى رسانه اى 
استان كار انتقال امتياز خوشه طاليى به همدان 
را منتفى دانســت و مدعى شد كه اين حركت 
توسط يكى از اهالى فوتبال هرساله در آغاز ليگ 
مطرح مى شــود و با احساسات هواداران بازى 

مى كند.
دستگاه ورزش نيز مدعى است كه تا امروز صبر 
مى كند و در صورت نهايى شــدن خريد امتياز 
مقدمات تيم دارى پاس در ليگ دســته يك را 
فراهم خواهد آورد و در غير اين صورت پاس 

با قدرت در ليگ 2شركت مى كند.
به هرحال اميدواريم كه مسئوالن تيم شهردارى 
بــا برنامه ريزى خوب و بــا حمايت كامل تيم 
شــهردارى را روانه رقابت هاى ليگ يك كند 
و انتظــار مى رود با توجه به تجربه طالئى منش 
و حمايت شــهردارى اين تيم بتواند بازى هاى 
قابل قبولى در ليگ يك به نمايش بگذارد و اين 

تيم براى فوتبال ديار هگمتانه آبرودارى كند.

جدال سخت نماينده استان 
در ليگ يك 

 شركت آب و فاضالب استان همدان(سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه هاى ذيل بر اساس فهارس بهاى سال 1400 را 
به پيمانكاراني كه داراى گواهينامه صالحيت معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در رشته آب (حداقل پايه 5) و گواهينامه تاييد صالحيت 
ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى با سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته و تحويل موقت يا قطعي همان پروژه و نيز دو 
رضايت نامه از باالترين مقام دستگاه اجرايي در كارهاي مرتبط پيشين طي 5 سال گذشته باشند(جهت دارندگان رتبه 5)، از طريق سامانه تداركات 

الكترونيكى دولت (ستاد) واگذارنمايد. 
تمامى مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) 
به آدرسwww.setadiran.ir   در سامانه ستاد 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: 1400/06/30

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 1400/06/30 لغايت 1400/07/06 تاپايان وقت ادارى.
آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1400/07/17 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1400/07/18 در سالن جلسات مناقصه گزار.
مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار:پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت 
دولتى به شماره123402/ت50659ه مورخ 1394/09/22 و اصالحيه آن به شماره 5211/ت57592ه مورخ 1400/01/22 ارائه نمايد.اصل تضمين شركت 
در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگذارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/07/17 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.

موضــــــــــــــوعشماره مناقصه
شماره فراخوان در 

مبلغ برآورد (ريال)سامانه ستاد
تضمين شركت در 

فرايند ارجاع كار 
(ريال)

ساعت 
بازگشايى

ع/1400/234
اجراى خطوط انتقال آب مجتمع عظيم دره 

شهرستان كبودراهنگ(از روستاهاى عليصدر تا 
گاوزبان و اورياد تا زين آباد)

200000700100006587،506،773،9784،375،338،6999

ع/1400/154-2
تكميل عمليات اجرايى آبرسانى به مجتمع تخت 

شامل اصالح شبكه ، اجراى فنس كشى ، رنگ 
آميزى ، نصب شيرآالت، ساخت حوضچه و 
ساخت اتاقك كلرزنى در شهرستان رزن

200000700100006619،464،690،521973،234،5269:30

فراخوان مناقصه هاى عمومي يك مرحله اى
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فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

خودروهاى برقى بايد صدادارتر شوند!
 به نظر مى رسد خودروهاى برقى بايد سر و صداى بيشترى توليد 
كنند و اين ميزان از ســكوت، خوب نيست، چراكه ايمنى افراد كم بينا 
به آن بستگى دارد، البته اغلب مدل هاى جديد صداى مصنوعى توليد 
مى كنند تا محيط اطراف را از حضور خود آگاه كنند، اما اين كافى نيست. 
به گزارش آى اى، وسايل نقليه برقى آرام و بى سر و صدا هستند. آنها 
به دليل استفاده از باترى و موتورهاى الكتريكى، برخالف خودروهاى 
ســنتى كه از سوخت بنزين يا گازوئيل استفاده مى كنند، تقريباً بى صدا 
هستند. با اين حال، اين سكوت براى تردد و ايمنى خيابان ها ايمن تلقى 
نمى شود. عدم وجود صداى قابل توجه در خودروهاى برقى، احتمال 
برخورد با دوچرخه سواران، عابران پياده و ساير وسايل نقليه در جاده را 

كه ممكن است صداى آنها را نشنوند، افزايش مى دهد.

"رولز رويس" براى استخراج ماه و مريخ، 
رآكتور هسته اى مى سازد

 شــركت "رولز رويس" درحال توسعه يك راكتور هسته اى براى 
استخراج منابع ماه و مريخ و همچنين درحال بررسى نحوه استفاده از 
اين راكتور ميكروهسته اى براى استفاده به عنوان پيشران موشك هاى 
فضايى اســت. به گزارش ايسنا، شركت "رولز رويس درحال كار بر 
روى يك راكتور هسته اى به منظور تأمين نيروى عمليات معدن كاوى 
در ماه و حتى مريخ اســت. اين شركت با آژانس فضايى بريتانيا يك 
مطالعه مشترك در مورد گزينه هاى هسته اى براى موشك هاى فضايى 
در اوايل سالجارى منتشر كرد. "رولز رويس" در واقع درحال بررسى 
اين موضوع اســت كه چگونه مى توان از يك راكتور ميكروهسته اى 

براى حركت موشك ها در فضا با سرعت زياد استفاده كرد.

ساخت نخستين خانه هاى داراى اسكلت 
بيرونى فوالدى چاپ 3بعدى و بدون پله!

 معماران نخستين خانه هاى جهان با اسكلت بيرونى فوالدى چاپ 
سه بعدى شده را طراحى كردند.

به گــزارش آى اى، معماران به تازگى نخســتين خانه هاى جهان با 
اسكلت بيرونى فوالدى چاپ سه بعدى شده را ساخته اند كه در آنها 
از پله استفاده نشده و ساكنان را تشويق مى كند تا به جاى آن از شيب 

طبيعى زمين و محيط استفاده كنند.
معماران شركت "ماســك"(MASK)  نخستين خانه هاى ماژوالر 
چاپ سه بعدى شده از جنس فوالد در جهان را ساخته اند و ديدن آنها 
بسيار چشم نواز است. اين خانه هاى جديد در جزيره اورانى در شهر 

ساردينياى ايتاليا واقع شده اند.

بهبود كيفيت پخت غذا با استفاده از ليزر!
 تصور كنيد يك آشپز شخصى ديجيتالى داريد كه مى تواند هر آنچه 
كه مى خواهيد بپزد و تنها با فشار يك دكمه كار مى كند. اين چيزى است 
كه مهندسان كلمبيايى مى خواهند با استفاده از ليزر و چاپگر سه بعدى 
بســازند.به گزارش ساينس ديلى، گروه "غذاى ديجيتال" از آزمايشگاه 
دستگاه هاى خالقانه"هود ليپسون"(Hod Lipson) دست به ساخت 
يك آشــپز تماماً خودكار ديجيتال زده اند. گروه ليپسون از سال 2007  
تاكنون غذاهاى ســه بعدى را توسعه داده اند و از آن زمان اين موضوع 
موردتوجه شركت هاى تجارى نيز قرار گرفته است."جاناتان بالتينگر" 
كه اين پروژه را رهبرى كرده اســت مى گويــد: درحالى كه چاپگرها 
مى توانند با دقت ميليمترى مواداوليه توليد كنند، اما روش مشابهى براى 

گرم كردن موادغذايى با چنين دقتى وجود ندارد.

ابداع درمان هاى جديد كوويد-19 
با الهام از خفاش ها!

 پژوهشگران استراليايى سعى دارند با الهام از توانايى خفاش ها در 
مقابله با كوويــد-19، درمان هاى جديدى براى مقابله با اين بيمارى 

ارائه دهند.
به گزارش كاليفرنيا نيوزتايمز، شــايد پژوهش جديدى كه با بررسى 
واكنش خفاش ها نســبت به كروناويروس انجام شــده است، بتواند 
بينش هاى مهمى را در مورد زمان و نحوه استفاده از درمان هاى كنونى 

كوويد-19 ارائه دهد و به ابداع درمان هاى جديد كمك كند.
ايــن پژوهــش كه به سرپرســتى "مــاركل كلــد" و «كلوديــا كلد» 
( پژوهشگران"دانشــگاه مانش" ) اســتراليا انجام شــده است، نقش 
كروناويروس را در بروز همه گيرى كوويد-19 مورد بررسى قرار مى دهد.

رشيديان مطرح كرد
نام نويسى 156هزار نفر

 براى سفر به كربال در اربعين
 تاكنون 156هزار نفر در سامانه سماح براى اعزام به 

عتبات عاليات در اربعين امسال ثبت نام كرده اند.
 رئيس ســازمان حج وزيارت گفت: از 156هزار نفر 
ثبت نام شده، نام نويسى 52هزار و 817 نفر قطعى شده 

است.
به گزارش مهر، عليرضا رشــيديان در نشست خبرى 
بيان كرد: تاكنون براى 34 هزار نفر با همكارى سفارت 

عراق رواديد صادر شده است.
رئيس ســازمان حج وزيارت گفــت: در حال حاضر 
سامانه ســماح براى شــهروندان فعال است و افراد 
مى توانند براى اعزام به عتبات عاليات در اين سامانه به 

نشانى www.samah.haj.ir  ثبت نام كنند.
رشيديان با اشــاره به اينكه امســال به دليل رعايت 
شيوه نامه هاى بهداشتى ســفر زائران فقط به صورت 
هوايى انجام مى شــود، افزود: شرط ثبت نام براساس 
ابالغيه كشور عراق و ستادملى مقابله با كرونا، تزريق 
2 دز واكســن و انجام آزمايش كرونا «پى.سى.آر» 72 

ساعت قبل از ورود به كشور عراق است.
رئيس ســازمان حج وزيارت گفت: سفر به كربال در 
اربعين فقط از طريق هوايى امكانپذير است و زائران 
براى خروج از كشور به مرزهاى زمينى مراجعه نكنند.
رشيديان با اشــاره به اينكه از ابتدا تاكنون مرز اقليم 
كردســتان عراق براى ورود به اين كشور ممنوع بوده 
است، بيان كرد: متأسفانه روز گذشته 54 نفر كه از اين 
مرز و به شكل غيرقانونى وارد كشور عراق شده بودند 

دستگير شدند.
وى با اشــاره به مشكالت به وجود آمده براى صدور 
بليت پرواز اربعين گفت: برخى دفاتر بليت را با قيمت 
باالتــر و برخى ديگر بليت را به صورت يكســره به 
فروش رســانده بودنــد كه خالف مصوبــه كميته 
حمل ونقل اربعين بود و با پيگيرى هاى انجام شــده 

خوشبختانه اين مشكل برطرف شد.
رئيس سازمان حج وزيارت افزود: ما محدوديتى براى 
شركت هواپيمايى عراقيه به منظور اعزام 60 هزار زائر 
اربعين نداريم، اما براى حفــظ كرامت زائران به آنها 
توصيه مى كنيم تا بليت هاى خود را از شــركت هاى 

هواپيمايى داخلى تهيه كنند.
رشــيديان با اشــاره به اينكه تمام اقدامات الزم براى 
رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى انجام شده است، افزود: 
هنــگام ورود زائران به ايران از آنهــا آزمايش كرونا 
(PCR) گرفته مى شود و افراد مشكوك هم قرنطينه 

خواهند شد.

اعتراض آژانس هاى مسافرتى به محدوديت تازه؛ 
ورود توريست سهميه بندى شد

رانت توريستى به اسم گردشگرى سالمت
 دربـــاره گردشگرى سالمـــت سال هاســت بحث و بررسى هاى 
زيادى وجود داشــته و گروهى از كارشناسان درباره برخى عملكردها 
در اين حوزه انتقادات جدى دارند. در بيش از يك ســال ونيم اخير كه 
كرونا كشور را فراگرفته و تورهاى ورودى را به تعطيلى كشانده ، تنها 
توريسم سالمت اســت كه توانسته نفس بكشد و گردشگران سالمت 
با مجوز وارد كشــور شوند ، اما شكل اجراى اين شيوه از توريسم بار 
ديگر مشكل ساز شده و افرادى مانند رئيس هيأت مديره انجمن صنفى 
دفاتر خدمات مســافرت هوايى و جهانگردى به برخى عملكردها در 

اين حوزه انتقادات جدى وارد كرده اند.
حرمــت ا... رفيعى مى گويد: زمانى كه يــك آژانس مجوز بند«الف» و 
«ب» را دارد به اين معناســت كه براى فروش بليت ايران اير،  امارات،  
لوفت هانزا و... نيازى به مجوز اضافى ندارد، اما متأســفانه در مواردى 
شــاهديم متوليان گردشــگرى عنوان مى كنند تنها برخى آژانس هاى 
خاص ســهميه ورود گردشــگر را دارند و در اين زمينه براى سايرين 
محدوديت ايجاد مى كنند يا در موارد ديگر اگر آژانسى توان ورود مثًال 
6 هزار گردشــگر را دارد به او مى گويند بايد600  گردشــگر بياورد و 
برايش محدوديت تعيين مى كنند. اگر آژانســى تخلفى دارد بايد به آن 
اخطار داد يا آژانــس را به حالت تعطيل درآورد و درنهايت مجوزش 
را لغو كرد، اما نمى شــود بدون توجه به قانــون محدوديت براى آنها 

تعيين كنيم.
وى ادامه مى دهد: در مواردى هم شــاهديم مجوزهايى به برخى دفاتر 
داده مى شــود كه مبناى قانونى آن مشــخص نيست. به عنوان مثال در 
موضوع گردشگرى سالمت به 300دفتر اجازه داده مى شود كه دو سوم 
آنها مشخص نيست چه سابقه اى در اين شيوه از توريسم دارند. همين 
موضوع موجب مى شــود ترديدهايى درباره صاحبان اين دفاتر شكل 
گيــرد مبنى بر اينكه يك نفر به تنهايى مديريــت 20 دفتر را بر عهده 
دارد. ما در انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرت هوايى و جهانگردى 

با هرگونه رانتى مخالفيم و معتقديم بايد همه چيز شفاف باشد.
رفيعى  مى گويد: متأسفانه رانت  ها بعضًا با حمايت بخش دولتى شكل 
مى گيرند و موجب اختالل در توريســم مى شوند. به عنوان مثال گاهى 
مى گوينــد براى يك پرواز بايد مجوز جدا گرفت تا بتوان توريســت 
سالمت را وارد كشور كرد. اين درحالى است كه چنين گزاره اى مبناى 
قانونــى ندارد ، زيرا هركس مجوز اوليــه را گرفته نياز به اجازه جديد 

ندارد. 
 وى با اشــاره بــه اينكه ايران مقصد توريســت هايى از كشــورهاى 
افغانستان و عراق اســت،  ادامه مى دهد: متأسفانه در مواردى شاهديم 
بخش بزرگى از اين توريســت تحت عنوان توريســت سالمت وارد 
كشور مى شــوند درحالى كه در واقع گردشگر ســالمت نيستند و به 
بيمارســتان مراجعه نمى كنند ما بارها به متوليان گردشگرى كشور در 

اين زمينه اخطار داده و خواستار نظارت بر اين حوزه شده ايم.
اين فعال و كارشــناس گردشگرى معتقد اســت: ما در كشور شاهد 

شكل گيرى مافياى گردشگرى سالمت هستيم، 
رفيعى مى گويد: برخى شــركت هاى مادر تخصصى در اين حوزه كار 
مى كننــد و نمى گذارند دفاترى كه مجوز واقعى هــم دارند وارد اين 
حوزه شــوند. اين شــركت ها داراى ارتباط خوبى هســتند و موجب 

خروج سايرين از اين حوزه مى شوند.
كارشناس و فعال حوزه گردشگرى نيز در گفت وگو با «دنياى اقتصاد» 
ضمن تأييد ســخنان رفيعى بيان مى كند: گردشــگرى سالمت چندين 
سال اســت كه به شكل انحصارى درآمده و ســود آن نصيب افراد و 
گروه هاى خاص مى شــود. همين موضوع ســبب شده كسانى كه كار 
خود را بر مبناى توريسم سالمت شكل داده و اين ارتباطات را نداشته 

باشند ورشكسته شوند. 
آرين قايى در اين باره به افرادى اشــاره مى كند كه خارج از صنف 
وارد اين حوزه از توريســم مى شــوند و مى افزايد: اين افراد گاهى 
با دريافت مجوز به نام افراد ديگر وارد اين حوزه شــده و موجب 
خروج كســانى از اين صنعت مى شــوند كه ســابقه بيشترى دارند. 
براى آگاهى بخشــى و اصالح اين بخــش تاكنون تالش هاى زيادى 
صــورت گرفته و كســانى مانند رئيس هيأت مديــره انجمن صنفى 
دفاتر خدمات مســافرت هوايى و جهانگردى هم تالش هاى زيادى 
كرده و با ســفرا و نماينــدگان مجلس هم رايزنى هايى داشــته، اما 

است. نرسيده  مطلوبى  نتيجه  به  تاكنون 
وى ادامه مى دهد: عالوه بر اين چالش ها ما شــاهد دعواى بين وزارت 
گردشگرى و وزارت بهداشــت در زمينه گردشگرى سالمت هستيم، 
وزارت بهداشــت معتقد اســت اين حــوزه به آنها مربوط مى شــود 
درحالى كه وزارت ميراث فرهنگى و گردشــگرى اين ادعا را دارد كه 
توريســم سالمت در محدوده كارى آنهاســت و تنها بخش پزشك و 
بيمارستان در حوزه وزارت بهداشت است. متأسفانه اين دعوا تاكنون 
به جايى نرسيده و كسانى هم كه درصدد ورود به اين بحث برآمده اند 

نتوانسته اند به جايى برسند.
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طبيبم چون بوينه بر موى زار                                         كره در مون دردم را بناچار
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■ حديث:
امام على(ع):

بسا انسانهايى كه [در طلِب روزى] خود را به رنج مى افكنند، اما در سختى و تنگدستى به 
سر مى برند و بسا كسانى كه در طلِب روزى ميانه روى مى كنند و دست تقدير، آنان را يارى 

مى رساند .    
بحار األنوار : ج 103 ص 35 ح 69

مريم مقدم  »
 اصلى ترين چالش ميدان مركزى شهر همدان 
احياى كاربرى هاى گردشگرى در جداره ميدان 
اســت. فضاى ميدان مركزى به 3 بخش تقسيم 
مى شود كه شامل بخش همكف يا همان پياده راه 
بخش اقتصادى و جداره ميدان كه شامل مشاغل 
اســت و بخش زير گنبدها كه بيش از 90درصد 
از آن متروك است. تازمانى كه براى بخش هاى 
اصلى ميدان كاربرى مشــخصى تعريف نشــود 

نمى توان اين فضاى شهرى را موفق دانست. 
يك كارشــناس معمارى شهرى در گفت وگو با 
همدان پيام گفت: در فضاى شهرهاى موفق دنيا، 
مبحثى به عنوان بازآفرينى پايدار شــهرى نقش 
اصلــى را ايفا مى كند. بازآفرينى پايدار شــهرى 
4ركن دارد كه اگر اين 4 ركن در اين مسير ديده 

شود فضا موفق خواهد بود.
به گزارش همدان پيام، صاحب محمديان منصور 
افزود: ركن نخســت فضا كالبدى است يعنى از 
نظر ساختمان كالبدى بنا و نماى شهر در سيماى 

بصرى موانعى وجود نداشته باشد. در حال حاضر 
3 فضاى ميدان مركزى، پياده راه بوعلى و اكباتان 
مورد بحث است. در مقايسه فضاى اصلى مركز 
شهر در كالبد شهرى بين ميدان مركزى، پياده راه 
بوعلى و اكباتان مشكلى به عنوان فضاى متروكه 
و رها شده نداريم و تقريبًا فضاى شهرى در اين 

مناطق همسان و سرپا است.
عضو هيأت علمى دانشــگاه بوعلى سينا، گفت: 
در بعــد دوم بازآفرينــى پايدار شــهرى، بحث 
اقتصادى مطرح اســت يعنى فضاى شهر بايد از 
لحاظ اقتصادى تكاپو داشته و فعال باشد كه اگر 

اينگونه نباشد فضا متروك حساب مى شود.
پيــاده راه بوعلى از لحاظ اقتصادى فضاى پويا و 
فعالى دارد و از حيث امنيت اجتماعى و اقتصادى 
نيز نســبت به 2 مورد ديگر يك فضاى مطلوب 
است اين درحالى اســت كه از حيث اقتصادى 
فضاى ميدان مركزى شــهر داراى ضعف است 
و پياده راه اكباتان نيز به شدت از منظر اقتصادى 

ضعف دارد.

در پياده راه اكباتان كاربرى ها فعال نيست، اقتصاد 
مشــاغل با چالش روبه رو است و شاهد حضور 
زنان، كودكان و نوجوانــان در اين منطقه مانند 
پياده راه بوعلى نيستيم و اين عوامل موجب شده 
اســت پويايى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در  

اين منطقه با چالش روبه رو شود.
مباحــث  شــهرى  بازآفرينــى  ســوم  ركــن 
زيست محيطى اســت، يعنى موضوعاتى از نظر 
كاشت درختان فضاهاى سبز و تعريف جوانب 

فرهنگى همچون آبنما كه مورد اهميت است.
ركن محيط زيســت در پياده راه بوعلى و اكباتان 
كمى قابل قبول تر اســت، اما در ميدان مركزى 
شهر با مســائل محيط زيستى چالش وجود دارد 
اين يكى از موارد مهم اســت كه حتى مسئوالن 
شهرى نيز آن را  باور دارند چراكه فقدان درخت 
و فضاى ســبز در منطقه مركزى پياده راه ميدان 

كامًال مشهود است و جاى كار دارد.
شــهرى  پايــدار  بازآفرينــى  چهــارم  ركــن 
ــاده راه بوعلــى  مباحــث اجتماعــى اســت در پي

همــدان  گفــت  مى تــوان  زمينــه  ايــن  در 
ــدارد چراكــه در ايــن فضــا  مشــكل خاصــى ن
از قبــل روى مباحــث حضــور زنــان و خانــواده 
بــا برنامه ريــزى كار شــده اســت. در ايــن فضــا 
ــز از  ــاده راه ني ــرى محــدود گردشــگرى پي كارب
ــاى  ــود مغازه ه ــده اســت، وج ــرح ش ــش مط پي
ــى ها  ــى، اغذيه فروش ــاس، لوازم خانگ ــروش لب ف
ــدام  ــر ك ــيده ه ــد سرپوش ــز خري ــى مراك و حت
ــاده راه مركــزى شــهر،  ــاز اســت. در پي يــك امتي
امــا تعريــف امنيــت اجتماعــى و مديريــت تــردد 
افــرادى كــه مشــاغل مشــخصى ندارنــد همچنان 

ــاى كار دارد. ج
در كل مى تــوان گفت در ميــدان مركزى 2بعد 
زيســت محيطى و اقتصــادى از جملــه اركان 
ضعيفى هســتند كه جاى كار دارند و الزم است 
قبل از هــر اتفاقى اين موارد با همسان ســازى 
مشاغل مرتبط با گردشگرى در واحدهاى شغلى 
موجود دور تا دور ميــدان موردتوجه مديريت 

شهرى و ميراث فرهنگى قرار گيرد.

روز گذشــته آيين اختتاميــه هنرواره ملى 
خوشنويسى "مشق ســرخ" در همدان، با 
حضور مديركل فرهنگ وارشاد اسالمى و 

هنرمندان خوشنويس به پايان برگزار شد.
مديركل اداره فرهنگ وارشاد اسالمى استان 
همدان در اين آيين گفــت: در كنار تمام 
وظايف ذاتى كه وزارت فرهنگ وارشــاد 
اسالمى بايد انجام دهد، انتقال انرژى مثبت 
و عشق ورزيدن به مردم از جمله كارهاى 
مهم هنرمندان اســت و بازتاب اين حال 

خوب به خودشان نيز بازمى گردد.
احمدرضا احسانى در ادامه افزود: خداوند 
بزرگترين هنرمند هســتى است و فلسفه 
و نگاهش بــه تمامى مخلوقات، نگاهى با 
عشق و عالقه است كه شايد ما نتوانيم آن 

را درك كنيم.
وى با اشــاره به اينكه هنــر از واقعيت ها 
صحبــت مى كند منظور ما هنــر اصيل و 
واقعى اســت، گفت: انتقال احساســات 
خوب به يكديگر از وظايف همه انسان ها 
است و كســى كه به هنرى آراسته است، 
افتخار دارد كه احساسات خود را با هنرش 

منتقل كند پس جايگاه ويژه اى دارد.
مديركل اداره فرهنگ وارشاد اسالمى استان 
همدان به ضــرورت ارتباط مجموعه هاى 
هنرى با اعتقادات و ارزش هاى دينى اشاره 

و بيان كرد: ارتباط جشنواره ها با ارزش هاى 
دينى، ويترين كار است، اما شكل زيباتر آن 
اين است كه اين دو با يكديگر تلفيق داشته 

باشند و از هم جدا نباشند.
احسانى ارتباط جشــنواره خوشنويسى با 
قيام اباعبدا... الحسين(ع) را بيان اعتقادات 
به زبان هنر دانســت و گفت: قرار اســت 
در آبان ماه نيز جشــنواره اى ملى با عنوان 
نداى آســمانى برگزار شــود كه در آن با 
دريافت آثار پژوهشــى و آثارى به شكل 
هنرهاى تجسمى و موسيقى در حوزه اذان، 
جريان سازى و تقويت اين ارزش هاى دينى 

را خواهيم داشت.
رئيس انجمن خوشنويسان همدان هم هنر 
را ابزار قدرتمندى براى توســعه فرهنگى 
دانست و بيان كرد: هنر خوشنويسى يكى 
از مجرب ترين هنرها در راســتاى توسعه 
هنر ايرانى و اسالمى است، زيرا هنرمندان 
خوشــنويس با كتابت شعر، آيات قرآن و 
احاديث نقش بســزايى در توسعه فرهنگ 

ايرانى و اسالمى دارند.
خســرو نجومى به نقش مؤثــر برگزارى 
ايــن هنرواره در معرفــى هنر و هنرمند و 
ايجاد بســترهاى مناسب به همت انجمن 
خوشنويسان و اداره فرهنگ وارشاد اسالمى 
اشــاره كرد و افــزود: پــس از برگزارى 

جشــنواره نماز در كمتــر از 6 ماه پيش، 
ظرفيت مناسبى در مجموعه خوشنويسان و 
اداره فرهنگ وارشاد اسالمى براى برگزارى 
رويدادهاى بزرگتر و در سطح ملى، ايجاد 

شد.
وى بيــان كــرد: از ابتــداى خردادماه كه 
فراخوان اين جشــنواره اعالم شد تا پايان 
مهلت ارســال آثار، 305 اثر از 28 استان و 
73 شهرستان سراسر كشــور به دبيرخانه 
جشنواره ارسال شد كه معناى واقعى واژه 

ملى هنرواره را به تصوير كشيد.
نجومــى گفت: درخصــوص داورى آثار 
نيز تالش كرديم عــالوه بر حفظ جايگاه 
خوشنويسى استان همدان، از ظرفيت هاى 
خوشنويسى سراسر كشور به نحو احسن 
استفاده كنيم و داوران هنرواره نيز همگى از 
اعضاى شوراى انجمن خوشنويسان كشور 
بودند. در پايان و در بخش خط ثلث آقاى 
على ســلطانى از همدان و در رشته خط 
نسخ، مجيد سعيدكافى از استان سمنان به 

عنوان نفرات اول تقدير شدند.
در رشته شكسته نستعليق و نستليق هيأت 
داوران با توجه به كيفيت بسيار مطلوب و 
همسطح آثار ارائه شده در هر رشته 3 نفر 
را به عنوان برگزيــده و 6 نفر را به عنوان 

شايسته تقدير معرفى كرد.

عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى سينا: عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى سينا: 

ميدان همدان كاربرى گردشگرى نداردميدان همدان كاربرى گردشگرى ندارد

ضرغامى:مشق سرخ به پايان رسيد
 گردشگرى روابط حسنه كشورها 

را پايدار مى كند
 وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
در پيامى در حساب كاربرى خود در شبكه اجتماعى 
توئيتر با اشاره به ســفر اخير به تاجيكستان و ديدار 
با همتاى تاجيك نوشت: گردشگرى مى تواند روابط 
حسنه  كشــورها را پايدار و روابط تيره را به صلح و 

دوستى تبديل كند.
به گزارش ايرنــا، عزت ا... ضرغامى در اين پيام گفته 
اســت:  با همتاى تاجيك، مزيت هاى " گردشگرى  و 
موانع موجود فيمابين را بررسى و تصميم گيرى كرديم.   
وى گفت:  گردشگرى مى تواند روابط حسنه  كشورها 
را پايدار و روابط تيره را به صلح و دوستى تبديل كند.
ضرغامــى بيان كرد:  " ديپلماســى عمومى " را جدى 
بگيريــم.    به گزارش ايرنا، در حاشــيه ســفر آيت ا... 
سيدابراهيم رئيســى، رئيس جمهورى به تاجيكستان 
(پنجشنبه تا شنبه، 25 تا 27 شهريورماه)، سيدعزت ا... 
ضرغامــى وزيــر ميراث فرهنگــى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى و تاج الدين جــوره زاده رئيس كميته 
گردشگرى تاجيكستان يادداشت تفاهم همكارى در 

حوزه گردشگرى امضا كردند.
دو طرف ايرانى و تاجيك در ديدار و مذاكره راه هاى 
توسعه گردشگرى تاريخى، فرهنگى، محيط زيستى و 

سالمت را بررسى كردند.
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