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در نمايشگاه 
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ون  ه را ا  و ا ا

حزب اتحاد ملت همدان - جمعيت زنان نوانديش همدان

جناب آقاى دكتر فخرالـدين حيدريـان
درگذشت پدرگراميتان را خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده و ازخداوند منان براى آن عزيز سفر 

كرده علو درجات و براى شما و بازماندگان صبر و بردبارى را آرزومنديم.

21 ميليارد تومان اعتبار با 
تخصيص صد درصد براى 
تملك هگمتانه ابالغ شد

راه ميراث مادى 
تا جهانى شدن 

كوتاه شد

 وزيــر تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعــى از عملكــرد موفــق 
سيدســعيد شــاهرخى استاندار 
همدان در زمينه ايجاد اشــتغال 
و توســعه كار با اهداى لوحى، 
قدردانــى كرد. وزير تعاون پيش 
از ايــن طي نامــه اي از مديركل 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان 
همدان نيز به خاطر عملكردش در 
اشتغال استان قدردانى كرده بود.

ارسال  با  شــريعتمدارى  محمد 
نامه اى خطاب به استاندار همدان 
ضمن تأكيد بر توســعه اشتغال 
كشــور با اهتمام جدى و عزم، 
آورده اســت: توسعه اشتغال در 

سايه تالش و احساس مسئوليت 
همه جانبه نسبت به ظرفيت هاى 
با  فرهنگى  اجتماعى،  اقتصادى، 
همدلى و وحــدت و همكارى 

همگانى قابل حصول است.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
در ايــن نامه با تأكيد بر موفقيت 
اســتاندارى همــدان در اجراى 
سياســت هاى اشــتغال، افزوده 
است: استاندارى همدان در ايجاد 
اشــتغال روســتايى، عشايرى و 
برنامه هاى فعال بازار كار بســيار 
موفق عمل كــرده و عملكرد و 
تالش هاى ارزشمندشان شايسته 

تحسين و قدردانى است.

به گفته شريعتمدارى، صيانت از 
اشتغال در دوران سخت كرونايى 
و مديريت بازار كار از اقدامات 
است  همدان  اســتاندار  مناسب 
كه در اين راســتا از مديريت و 
تالش شما و مجموعه همكاران 

قدردانى مى شود.
تعهد ايجاد اشتغال استان همدان 
در ســالجارى 19 هــزار و 450
نفر بوده كه تاكنــون 92 درصد 
اين تعهد محقق شده و همچنين 
بــراى ايجــاد و حفظ اشــتغال 
موجود در استان بيش از 5 هزار 
ميليــارد تومان ســرمايه گذارى 

انجام شده است.

 نماينــده ولى فقيه در اســتان همدان 
با انتقاد  از سياســى كارى برخى كشورها 
در حــوزه ورزش، گفــت: ورزش نبايد 
سياسى باشــد، اما برخى كشورها در اوج 

سياسى كارى اقدام به حق كشى مى كنند.
بــه گــزارش تســنيم، حجت االســالم 
والمســلمين حبيب ا... شــعبانى در ديدار 
با آرش ميراســماعيلى رئيس فدراســيون 
جودو كشــور، با اشاره به حضور تعدادى 
از رؤســاى فدراســيون هاى ورزشى در 
اســتان همــدان، اظهار داشــت: توجه به 
رشته هاى مختلف ورزشى در استان همدان 
نشان دهنده برنامه ريزى صحيح در جهت 
توسعه ورزش در استان است كه بايد اين 

روند ادامه داشته باشد.
وى بــا تأكيد بر لــزوم توجه بــه ديگر 
رشــته هاى ورزشــى، مطرح كــرد: براى 
ورزش فوتبال هزينه هاى زيادى در عرصه 
تبليغات و بودجه اعمال مى شــود، كه اگر 
اين ميزان توجه بــه ورزش هاى ديگر نيز 

وجود داشــت امروز موفقيت هاى جهانى 
بيشترى توسط جوانان كشور كسب مى شد. 
نماينده ولى فقيه در استان همدان با اشاره به 
تعليق فدراسيون جودو جمهورى اسالمى 
و هجمه هاى سنگين عليه اين فدراسيون، 
اظهار داشــت: اين اتفاق در شرايطى رخ 
داده كه خود اين كشورها بارها تأكيد دارند 
كه ورزش نبايد سياسى باشد، اما خودشان 
در اوج سياســى كارى اقدام به حق كشــى 

مى كنند.
وى تصريح كــرد: در حقوق بين الملل كه 
جز مبانى خود اين كشورها است، اين حق 
طبيعى يك ملت اســت كه مى توانند حق 
انتخاب داشته باشــند، اما بازهم مى بينيم 
كه به اين حق قانونى نيز توجه نشــده و 
فدراســيون جمهورى اسالمى ايران تعليق 
شده اســت. شــعبانى با قدردانى از اقدام 
آرش ميراسماعيلى در انصراف از بازى با 
ورزشكارى از رژيم اشغالگر قدس، گفت: 
اينكه يك ورزشكار در دوگانگى بين ماندن 

پاى آرمان ها و زحمات و تالش هاى خود 
براى رســيدن به مقام، حمايت از آرمان ها 
را انتخاب مى كند، مســأله مهمى است كه 
جرأت و جســارت فرد ورزشكار را نشان 

مى دهد.
رئيس فدراســيون جودو گفت: با حضور 
سعيد مواليى در مسابقات جودو گرنداسلم 
تل آويو شــرمنده مردم شــديم زيرا اين 
قهرمان پوشــالى فقط براى منافع شخصى 
خود به سرزمين هاى اشغالى رفته و به آن 

افتخار نيز مى كند.
بــه گزارش ايرنا، آرش ميراســماعيلى در 
حاشــيه مجمع انتخاباتى هيــأت جودو 
استان همدان با محكوم كردن اقدام سعيد 
مواليى براى حضور در مسابقات گرنداسلم 
خدمتگزار  به  عنــوان  كرد:  اظهار  تل آويو، 
جامعه جودو كشــور از خانواده شــهدا، 
ايثارگران و مردم شريف ايران عذرخواهى 

مى كنم.
وى با تأكيــد بر اينكه با صراحت از خون 

شهدا دفاع كرده و همواره حامى آرمان هاى 
نظام هســتيم، خطاب به مواليــى افزود: 
به آنهايى كه به ســرزمين مــادرى خود 
پشــت كرده و افتخار مى كنند، مى گوييم 
كه قهرمانى فقط مدال نيســت بلكه منش 
و پهلوانى تختى و پورياى ولى اســت كه 
سبب شده همگان به نيكى از آنها ياد كنند. 
ميراسماعيلى خاطرنشان كرد: متأسفانه اين 
ورزشكار به همراه مربى بى ارزش خود به 
آرمان هاى نظام و اهداف كشور و 42 سال 
زحمت صادقانه نظــام مقدس جمهورى 
اســالمى پشــت كرده كه مايه شرمسارى 
اســت. وى با تأكيد بر اينكه به صراحت 
از خون شــهدا دفاع مى كنيم، تصريح كرد: 
خيلى ها هســتند كه در ورزش كشــور با 
سيلى صورت خود را سرخ نگه داشته اند 
و به خيلى ها هم شايد بى مهرى شده باشد، 
اما اين دليل نمى شــود كه بــا گرفتن هر 
پيشنهادى بر روى همه ارزش ها، آرمان ها 

و اصول اعتقادى خود پا بگذاريم.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى
 از استاندار همدان قدردانى كرد

انتقاد امام جمعه همدان از سياسى كارى برخى كشورها در حوزه ورزش

خانواده مقتول از حق خود گذشتند

شيرينى بخشش به جاى قصاص
■ پرونده قتل نمايندگى فروش خـودرو در همدان با رضايت اوليـاى دم وارد مرحله جديد شد
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ت 
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آنها كه آتش بيار ياد

معركه كرونا هستند
 براســاس شــواهد آمارى منابع مسئول، 
آتشفشان كرونا يك بار ديگر و براى چهارمين 

بار در كشورمان آغاز به فوران كرده...
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عادى انگارى مردم 
كرونا را پرشتاب تر مى كند

مديريت شهرى و انتخابات
 شوراى شهر اصلى ترين هدف «همنا»

سندروم پـروكروستس 
و آينده مبهم طرح جامع شهر 

همـدان
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خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

با حضور معاون آموزش متوسطه استان:
اتاق تشريح در پژوهش سراى پرفسور 

حسابى ناحيه 2 همدان افتتاح شد

 اتاق تشريح و ميز تشــريح مجازى(كالبدنما) در پژوهش سراى 
پرفسور حســابى آموزش وپرورش ناحيه 2 همدان با حضور معاون 

آموزش متوسطه استان افتتاح و راه اندازى شد.
 به گزارش اداره اطالع رســانى و روابــط عمومى آموزش وپرورش 
اســتان، دســتگاه فوق يك دستگاه كمك آموزشــى جهت آموزش 
آناتومى و تشــريح اســت كه تمامــى اندام هاى بــدن را بادقت و 
تفكيك پذيــرى باال با رنگ طبيعى در اختيــار كاربر قرار مى دهد تا 
معلمان و اســاتيد بتوانند تجســم فضايى مطلوبى از بدن انســان را 
جهت آمــوزش به دانش آموزان و دانشــجويان براى درك عميق تر 

مفاهيم آموزشى ارائه دهند.
اين دســتگاه داراى قابليت هايى از جمله مدل هاى بســيار دقيق از 
آناتومى بدن انســان، مدل هاى دقيق از ســير تكاملى جنين انسان از 
جنيــن 15 روزه تا 60 روزه و مدل هاى ولومتريك از جســد واقعى 
انسان است. ميز تشــريح مجازى(كالبدنما) پژوهش سراى پرفسور 
حســابى همدان با مشــاركت معاونت فنّاورى رياست جمهورى و 

خيرين نيك انديش خريدارى شده است.

ساماندهى ميدان ميوه و تره بار شهر اجرايى شد
 فرماندار همدان با بيان اينكه وضعيت ميدان ميوه و تره بار شــهر بسيار نابسامان است 
و زيبنده مركز استان نيســت، از ساماندهى اين مكان با همكارى و مشاركت غرفه دارن، 

شهردارى و دستگاه هاى متولى، خبر داد.
به گزارش ايرنا، محمدعلى محمدى در نشســت بررسى مسائل و مشكالت ميدان ميوه 
و تره بار شهر همدان، افزود: ســاخت مركز جديد عرضه ميوه و تره بار با سرمايه گذارى 
بخش خصوصى درحال انجام اســت كه اجراى كامل طــرح و بهره بردارى از آن ممكن 

است چند سالى طول بكشد.

وى اظهار كرد: برهمين اســاس ضرورى اســت وضعيت ميدان ميوه و تره بار فعلى شهر 
همدان در راســتاى خدمت رســانى بهتر به مردم و تأمين رفاه شهروندان هرچه سريعتر 

ساماندهى و مشكالت آن رفع شود.
وى بى نظمى، مشكالت ترافيكى و نقص ايمنى را از جمله مشكالت اين بازار برشمرد و 
گفت: ميدان بار همدان داراى قدمتى چندين ساله است كه به رغم فعاليت مؤثر در گذشته، 

به مرور زمان دچار مشكل شده است.
محمدى تصريح كرد: براى ساماندهى و رفع مشكالت اين مجموعه نيز اقدام مؤثرى انجام 

شده و همين امر به وضعيت نابسامان كنونى منجر شده است.
فرماندار همدان با اشــاره به تأكيد جدى دادستانى براى رفع مشكالت و ساماندهى اين 

مركز، افزود: طرح ســاماندهى ميدان ميوه و تره بار از ســوى شهردارى همدان تهيه و در 
كارگروه كارشناســى ترافيك نيز تأييد شده كه پس از طى اين مرحله در شوراى متناظر 

استان بايد تصويب و اجرايى شود.
وى، همكارى هيأت امنا و غرفه داران ميدان ميوه و تره بار براى اجراى طرح ساماندهى را 
ضرورى دانست و اظهار كرد: نگاه شهردارى به اين موضوع به هيچ وجه درآمدزا نيست و 

تنها بهره مندى مردم از خدمات مطلوب و رفع مشكالت موجود مدنظر است.
محمدى خواستار همكارى دستگاه هاى اجرايى مسئول به منظور اجراى طرح ساماندهى 
ميدان ميوه و تره بار همدان شــد و افزود: در همين ارتباط واحدهاى صنفى ميدان بار بايد 

ظرف يك هفته نسبت به خريد انشعاب آب از شركت آب و فاضالب اقدام كنند

آنها كه آتش بيار معركه كرونا هستند
مهدى ناصرنژاد»

 براساس شواهد آمارى منابع مسئول، آتشفشان كرونا يك بار ديگر 
و براى چهارمين بار در كشــورمان آغــاز به فوران كرده و گدازه هاى 

مرگ آور خود را بر سر سالمت و زندگى هموطنان مى پراكند. 
آمارهاى روزانه ســتاد ملى مقابله با كرونا در ايران، درحالى روزهاى 
اخير ســير صعودى را نشان مى دهد كه مســئوالن مربوطه از جمله 
شــخص وزير بهداشــت و درمان مرتب نسبت به آغاز خيز جديد و 
خطرناك ويروس مرگ بار كرونا در كشــور و به ويژه در اســتان هاى 

جنوبى هشدار مى دهند. 
به گفته مقام هاى مســئول در ستاد ملى مقابله با كرونا، مرحله چهارم 
خيــز كرونا در ايران به اين علت كه ويروس جهش يافته و فوق العاده 
خطرناك انگليسى نيز در چند نقطه كشورمان شيوع يافته و قربانيانى 
هم گرفته است، مى تواند از مراحل پيشين شديدتر و در سطح وسيعى 
زندگى و سالمت هموطنان را به چالش بكشاند. بيشترين هشدار هاى 
مســئوالن در ارتباط با كاهش درصد رعايت پروتكل هاى بهداشتى و 
خودمراقبتى از ســوى قشرهاى مردمى اســت كه ساده انگارانه، خطر 

شيوع و ابتالى خود و خانوادهايشان را دست كم مى گيرند. 
در اين ارتباط واقعا براى هر عقل ســليمى جاى سؤال دارد كه چرا و 
به چه دليل برخى افراد كرونا را به شــوخى گرفته اند و با جان خود و 

مردم بازى مى كنند! 
به گفته يكى از همشهريان همدانى كه متأسفانه پسر جوان و برومندش 
هفته پيش بــر اثر ابتال به ويروس كرونا جان باخته اســت، در واقع 
افرادى كه بى هيچ منطق و دليل پزشكى و البته جاهالنه ويروس كرونا 
را انــكار مى كنند و بدون رعايت اصول بهداشــتى در اماكن عمومى 
ظاهر مى شــوند، حق ســالمت ديگران را پايمال مى كنند و از سهم 
ســالمت مردم براى تظاهر به ناباورى هاى خود، استفاده مى كنند كه 

اوج بى فرهنگى و دون شخصيتى است. 
متأســفانه در هفته هاى اخير كه ميزان ابتال به ويروس كرونا در كشور 
و به تبع آن در شهرهاى استان همدان سير نزولى به خود گرفته است، 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى در بيرون از خانه ها به نحو مشــهودى 
كاهش يافته و نگرانى هايى را نسبت به خيز دوباره بيمارى ايجاد كرده 
است. قطعا در اين مقطع از سال كه هموطنان ايرانى براى عبور از سال 
كهنه و اســتقبال از سال جديد آماده مى شوند، اوج گيرى دوباره كرونا 

بسيار تلخ و نااميدكننده خواهد بود! 
همه گيرى ويروس كرونا در جهان از همان ابتدا زمينه هاى فرصت طلبى 
و ســودجويى را براى خيلى از افراد بى وجــدان فراهم كرد و حتى 
دولت هاى ضدبشرى نيز از چنين شرايط نابسامان جهانى ذخاير ارزى 
هنگفتى براى خــود به وجود آوردند، اما اين مــردم عادى و طبقات 
ضعيف جوامع مختلف هســتند كه سپر بالى مجرمان اقتصادى قرار 
گرفته و مظلوم واقع شــده اند. ادامه چنين شرايطى و باز گذاشتن راه 
گردش كرونا از ســوى قشــرهاى ناآگاه نيز قطعا به فنا شدن بيشتر 
زندگى و هســتى همين مردم ضعيف مى انجامــد و دود اين هيزم تر 
به چشم جوامع كم توان و قشــرهاى كم درآمد و خيل بيكاران ناشى 
از ضربات كرونا خواهد رفت. مســلما قشرهاى بهره مند و مرفه براى 
حفظ ظاهر هم كه شــده در مكان هــاى عمومى و محافل كارى خود 
برخى پروتكل ها را رعايــت مى كنند تا بهتر به اهداف مادى خويش 
برســند، وليكن افراد عادى و سهل انگار هستند كه خيلى راحت گول 
برخى رفتار و جو پراكنى ها را مى خورند، غافل از اينكه تاوان سنگين 
ســختى ها و مشكالت و ندارى ها را هم خودشان بايد بپردازند. و اما 
آن دســته از مغازه داران و كسبه بازار و مراكز خريد در شهر همدان كه 
متأسفانه از رعايت پروتكل هاى بهداشتى جاخالى مى دهند و نسبت به 
تعهد اخالقى و حرفه اى خود و حقوق ديگران بى اعتنايى مى كنند، اگر 
شرايط بحرانى شود و محدوديت ها يكبار ديگر توسط ستاد ملى مقابله 
با كرونا شــديد شود، خود آنان بيشتر از ديگران ضرر خواهند ديد و 
بايد غرامت هزينه هاى ســنگين مغازه دارى و اجاره ماهانه و مخارج 

روزافزون زندگى را تحمل كنند.

1- 23 هزار نگهبان بانك هاى كشور امنيت شغلى ندارند. گويا با اين 
نگهبانان  قراردادهاى سفيد امضا منعقد مى شود. گفتنى است اين اقدام 
به اين معنى است كه نگهبانان بانك ها با وجود شغل پرمخاطره اى كه 
دارند، نه تنها روزمزدند بلكــه از حداقل هاى قانون كار هم برخوردار 

نيستند.
2- نام نهاد انتخاباتى اصالح طلبان با استقبال طنزپردازان مواجه شده 
اســت. گويا انتخاب نام ناســا مخفف نهاد اجماع ساز اصالح طلبان، 
طنزپردازان را به شوخى با استفاده از ابزارهاى فضانوردى با اين جناح 
سوق داده اســت. گفتنى اســت اين نهاد در بين اصالح طلبان نيز با 

مخالفت هايى روبه رو است.
3- احتمال الزامى شــدن تست كرونا براى اســتفاده از تاكسى براى 
سفرهاى بين شهرى افزايش يافته است. گويا كم بودن پروازها و الزامى 
نبودن تست كرونا براى سفر با تاكسى سبب شده مسافران بيشترى از 

تاكسى  استفاده كنند.
 گفتنى است اين درحالى است كه تعطيالت نوروز هم در پيش است 
و احتماال مسافران بيشترى از تاكسى ها استفاده و به شيوع كرونا كمك 

كنند.
4- مجلس به دنبال لغو انتصاب رئيس ســازمان استاندارد است. گويا 
از نگاه مجلس انتخاب رئيس جديد سازمان ملى استاندارد غيرقانونى 

است. 
گفتنى اســت ناظر مجلس در شــوراى عالى اســتاندارد اعالم كرده 
جلســه اى براى انتخاب رئيس جديد ســازمان ملى استاندارد برگزار 
نشده است تا شوراى عالى استاندارد آن را تأييد كند و انتصاب شريعتى 

دور زدن مجلس از سوى دولت است.
5- خود بركت پندارى مديران به كيش رسيده است. 

گويا مديرعامل منطقه آزاد كيش گفته اســت، يكى از بركات انقالب 
خود من هستم.

 گفتنى اســت غالمحســين مظفرى اذعان كرده؛ زمانــى كه نماينده 
مجلس شوراى اســالمى بودم و يكى از جوان ترين نماينده ها در آن 
زمان محسوب مى شدم، شخصى از من پرسش كرد كه بركات انقالب 

اسالمى چيست؟ پاسخ دادم يكى از بركات انقالب خود من هستم.
6- پيام رسان بومى بيسفون پس از 8 سال فعاليت تعطيل مى شود. گويا 
بيســفون كه از نخستين پيام رسان هاى بومى است و در سال 97 وام 5
ميليــارد تومانى از وزارت ارتباطات دريافت كرده بود، اعالم كرده كه 
15 اسفند 99 سرورهاى خود را براى هميشه خاموش مى كند. گفتنى 
است پيام رسان هاى بومى به دليل استقبال نشدن از سوى مردم محكوم 

به شكست شده اند.

خانواده مقتول از حق خود گذشتند

شيرينى بخشش به جاى قصاص
■ پرونده قتل نمايندگى فروش خودرو در همدان با رضايت اولياى دم وارد مرحله جديد شد

 بيــش از 55 درصــد خانوارهاى تحت 
پوشــش كميته امداد زنان سرپرست خانوار 

هستند
ــان  ــا بي ــدان ب ــداد هم ــه ام ــركل كميت مدي
سرپرســت  زنــان  توانمندســازى  اينكــه 
ــوار اصلى تريــن سياســت كميتــه امــداد  خان
700 و  ميليــارد   49 پرداخــت  از  اســت، 

ــه  ــان تســهيالت اشــتغال زايى ب ــون توم ميلي
هــزار و 574 زن سرپرســت خانــوار در 9

ــر داد. ــال خب ــه امس ماه
ــه در  ــان تركمان ــنيم، پيم ــزارش تس ــه گ ب
ــراى  ــالش ب ــانه از ت ــاب رس ــع اصح جم
بهبــود معيشــت زنــان سرپرســت خانــوار بــا 
ــتغال  ــاى اش ــدى طرح ه ــش 30 درص افزاي
در اســتان همــدان خبــر داد و اظهــار داشــت: 
ــت  ــت حماي ــاى تح ــد خانواده ه 55 درص

كــه  هســتند  خانــوار  سرپرســت  زنــان 
ــت  ــن سياس ــان اصلى تري ــازى آن توانمندس

ــداد اســت. ــه ام كميت
وى با بيان اينكه در 9 ماهه امسال 49 ميليارد 
و 700 ميليون تومان تســهيالت اشتغال زايى 
بــه هــزار و 574 زن سرپرســت خانــوار 
پرداخت شــده است، گفت: درحال حاضر 55

درصد از خانواده هاى تحت حمايت را زنان 
سرپرســت خانوار تشكيل مى دهند كه شامل 

32 هزار خانواده مى شود.
همــدان،  امــداد  كميتــه  مديــركل 
تحــت  خانواده هــاى  توانمندســازى 
كميتــه  مهــم  اهــداف  از  را  حمايــت 
ــش  ــرد: افزاي ــح ك ــمرد و تصري ــداد برش ام
حمايــت،  تحــت  بانــوان  اعتمادبه نفــس 
كمــك بــه ارتقــاى ســطح زندگــى آنــان بــا 

ــوار  ــان سرپرســت خان ــت زن ــت كرام رعاي
و ايجــاد زمينــه شــكوفايى اســتعدادهاى 
ــت  ــت هايى اس ــه سياس ــان ازجمل مددجوي
ــه  ــازى موردتوج ــد توانمندس ــه در فراين ك
ــتاى  ــرد: در راس ــوان ك ــرار دارد. وى عن ق
ــتى و  ــت معيش ــود وضعي ــى، بهب خوداتكاي
گره گشــايى از مشــكالت اساســى زنــان 
ــهيالت  ــت تس ــوار، پرداخ ــت خان سرپرس
ــراى  ــب ب ــاغل متناس ــاد مش ــتغال و ايج اش
ــد  ــا 30 درص ــال ب ــه امس ــوان در 9 ماه بان

ــت. ــوده اس ــراه ب ــد هم رش
تركمانــه افزود: اين روند تا پايان امســال با 
كمك شــبكه بانكى و ســاير مراجع ذى ربط 
در اســتان ادامه خواهد داشت و اميدواريم با 

افزايش قابل مالحظه اى همراه باشد.
ــتغال  ــاد اش ــه ايج ــر اينك ــد ب ــا تأكي وى ب

مهــم  شــيوه هاى  از  يكــى  كارآفرينــى  و 
ــان  ــواده و زن ــوزه خان ــازى در ح توانمندس
ــهيالت  ــرد: پرداخــت تس ــرح ك ــت، مط اس
ــداد  ــه ام ــتغال كميت ــاد اش ــگ ايج در فرهن
معــادل ايجــاد اشــتغال نبــوده و تنهــا يكــى 
ــمار  ــغل به ش ــاد ش ــه ايج از مراحــل هفتگان
مــى رود، به گونــه اى كــه استعدادســنجى، 
ــش  ــگان پي ــوزش راي ــغلى و آم ــاوره ش مش
ــغلى،  ــت ش ــهيالت و هداي از پرداخــت تس
ــاى  ــر طرح ه ــارت ب ــغلى، نظ ــرى ش راهب
ــدى  ــوالت تولي ــى محص ــتغال و بازارياب اش
مددجويــان پــس از پرداخــت تســهيالت 
چرخــه توانمندســازى را كامــل مى كنــد، 
كامل تريــن  فراينــد  ايــن  اينكــه  ضمــن 
در  پايــدار  اشــتغال  ايجــاد  بــراى  روش 

ــت. ــور اس كش

 جمعه دوم شــهريورماه سال 97 بود كه نزاع منجر به قتل در يكى از نمايندگى هاى خودرو در همدان 
خبرساز شد.

حاال پس از گذشت حدود 2سال ونيم از اين اتفاق، خانواده بهزاد زمانى كه مقتول پرونده است، از قصاص 
خود گذشته و مظنون به قتل را بخشيده اند.

رضايتنامه محضرى را به دادگاه داديم
 دوســال ونيم است كه هنوز ابهامات پرونده برايمان مشخص نيســت و با اينكه مطمئن هستيم 
متهم فعلى پرونده بى گناه اســت هنوز پرســش هاى زيادى از قتل بهزاد بى جواب مانده است. اينها 
را فاطمه زمانى، خواهر مقتول مى گويد و ادامه مى دهد: برادرم در اثر جراحات واردشــده در روز 
جمعه دوم شــهريورماه پس از مراجعه با باجنــاق خود به يكى از نمايندگى هاى فروش خودرو در 
همدان، در اثر نزاع به قتل رســيد كه براســاس بررســى هاى صورت گرفته توسط مراجع ذيصالح 
صاحب نمايندگى مظنون اصلى قتل شناســايى شد؛ اما پس از مدتى كه پرونده روند رسيدگى خود 
را طى مى كرد، براســاس شــواهدى كه به عنوان ولى دم در اختيار ما قرار گرفت، متوجه شــديم كه 
متهم فعلى بى گناه اســت و با رد حكم دادگاه كيفرى اســتان توسط ديوان عالى كشورى، مقرر شد 

تا دوباره تحقيقات و بررســى پرونده در دستور كار قرار گيرد.
از آنجايى كه براى ما به عنوان ولى دم، بى گناهى متهم فعلى محرض اســت به همين دليل نخست به خاطر 
ترويج فرهنگ ايثار و گذشــت در جامعه و در وهله بعدى احقاق حق و اعتقاد كامل به بى گناهى مظنون 

فعلى پرونده، تصميم به رضايت گرفتيم و رضايتنامه محضرى خود را به دادگاه ارائه كرده ايم.

متهم به قتل بهزاد را بخشيدم
 توران روشــناس، مادر مقتول: من 4 فرزنــد دارم كه يكى از آنها دختر و 
مابقى پســر هســتند، بهزاد يكى از 3 پسر من بود كه شهريور سال 97 به قتل 
رسيد. پس از اين اتفاق، دادگاهى كه در ارديبهشت ماه امسال برگزار شد حكم 
اعدام را صادر كرد اما ما به هيچ عنوان به دنبال انتقام و قصاص نيستيم و برايمان 
محرض است كه متهم فعلى قتل بهزاد بى گناه است و او را بخشيديم، به همين 
دليل تنها خواسته اى كه داريم روشن شدن واقعيات پنهان اين پرونده و اجراى 

كامل عدالت است.

مردم خواستار روشن 
شدن حقيقت هستند

 حاال پس از گذشــت 2 ســال  و 
اندى، خانواده مقتول با اعالم رضايت 
خود و محرض بودن بى گناهى متهم 
فعلى خواستار رسيدگى دقيق به زواياى 
پنهان اين پرونده هستند. پرونده هاى 
قتــل اينچنينى همواره بــراى مردم 
حساســيت برانگيز بوده و هســت؛ 
زيرا امنيــت جامعــه را تحت تأثير 
قرار مى دهد، بر همين اساس به نظر 
مى رســد براى روشن شدن حقيقت 
و راز آنچه دوم شــهريور 97 در اين 
نمايندگى به وقوع پيوسته، بررسى ها 

و تحقيقات بيشترى الزم است.

■ خبرگزارى ايسنا 97/6/11 
ماجراى قتل در يك نمايندگى خودرو در همدان چه 

بود؟

■ آنچه از اين قتل رسانه اى شد:
■ خبرگزارى مهر97/6/3

درگيرى 3 نفر در نمايندگى خودرو در همدان يك كشته 
برجاى گذاشت

■ باشگاه خبرنگاران جوان 97/6/4
قتل در نمايندگى خودرو در همدان

با نظر ديوان عالى كشور 
حكم اعدام رد شد

 حميد رضا ســيف، وكيــل پرونده نيز 
مى گويد: در دادگاه بدوى و دادســرا حكم 
اعدام متهم فعلى پرونده صادر شد كه پس 
از اعتراض نسبت به اين حكم ديوان عالى 
كشور به دليل كامل نبودن اطالعات و نقص 

در رسيدگى آن را باطل اعالم كرد.
درحال حاضر تنها اتهامات مربوط به مضنون 
فعلى درحال رســيدگى اســت، درحالى كه 

براى بررسى دقيق حادثه رسيدگى به ديگر 
متهمين نيز الزم است؛ اين درحالى است كه 
به دليل وجود اتهاماتى ديگرى كه در پرونده 
قتل بهزاد زمانى وجود دارد، مظنون به قتل 
با وجود بخشش اولياى دم، آزادى مشروط 
به قيد وثيقه 50 ميليارد تومانى دارد، اگرچه 
هيچ يك از اتهامات وارده را قبول نداريم و 
با وجود رد حكم توسط ديوان عالى كشور، 
خواستار رسيدگى دوباره به پرونده هستيم.

از جملــه اتهامات وارده بــه متهم در اين 

پرونده آدم ربايى است كه با توجه به شواهد 
موجــود و اينكه مقتول بــا اراده خود وارد 
نمايندگى شده و هنگام خروج از نمايندگى 
نيــز با اراده خود بيــرون رفته و قدرت راه 
رفتن و تكلم داشته است مورد قبول نيست، 
بــا اين حال به نظر مى رســد بــراى تكميل 
نقص هاى پرونده همچنــان مراجع قانونى 
بازداشــت مظنون به قتل را اجرايى كرده و 

منتظر رسيدن به اطالعات بيشتر هستند. 
پس از اتفاقى كه شهريور 97 در همدان افتاد 

و بهزاد زمانى به قتل رسيد، اطالعاتى كه در 
دسترس رسانه ها قرار گرفت چنين روايت 
شد كه عامل قتل رخ داده ناشى از اختالفات 
شــخصى بوده و مظنون به قتل اين پرونده 
پس از شناسايى، به جرم خود اعتراف كرده 

و تحويل مراجع قضايى شده است.
همان زمان هم اعالم شــد كــه اين 2 فرد 
اختالفات شخصى  با يكديگر داشتند و تنها 
بحث و درگيرى آنها به دليل خريد خودرو 

نبوده است.

پرداخت بيش از 49 ميليارد تسهيالت خوداشتغالى

وزش باد شديد همراه با بارش برف و باران 
در همدان

 كارشــناس مركز پيش بينى هواشناسى اســتان همدان از وزش باد 
شــديد و بارش برف و باران در استان طى روزهاى باقيمانده تا پايان 

هفته خبر داد.
روح ا... زاهدى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه از بعد از ظهر ديروز 
وزش باد شــديد همراه با افزايش ابر در كل اســتان آغاز شده است، 
تصريح كرد: صبح چهارشــنبه، وزش باد شدت بيشترى پيدا مى كند و 

باد شديدى را در همدان و قهاوند خواهيم داشت.
وى خاطرنشان كرد: به جهت شدت وزش باد، براى كل استان هشدار 
نارنجى را اعالم كرديم زيرا سرعت باد به گونه اى است كه مى تواند براى 
افرادى مانند كارگران ســاختمانى كه در ارتفاع كار مى كنند، خطرناك 
باشــد. زاهدى با بيان اينكه يك سامانه بارشى وارد استان خواهد شد، 
مطرح كرد: از ظهر چهارشنبه، بارش هايى به صورت باران در تمام نقاط 
استان خواهيم داشت كه چهارشنبه شب، اين بارش ها به صورت برف 
خواهد بود. وى با اشاره به اينكه اين بارش ها در مناطق جنوبى استان 
مانند شهرســتان مالير و شمال شرق اســتان مانند شهرستان درگزين 
بيشــتر است، اظهار كرد: از صبح پنجشنبه بارش ها كمتر مى شود و در 

روز جمعه نيز فقط بارش هاى پراكنده اى را خواهيم داشت.
اين كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان درباره وضعيت 
دما در اســتان، توضيح داد: در روز جمعه دماى هوا تا منفى ده درجه 
سلسيوس هم كاهش پيدا مى كند و كاهش دما تا اوايل هفته آينده ادامه 

خواهد داشت.
گفتنى است در هشدار نارنجى پيش بينى مى شود پديده اى جوى اثرات 
منفى به دنبال داشــته باشد و خسارت هاى احتمالى را سبب شود. اين 
هشدار به منظور آماده باش دستگاه هاى مسئول براى مقابله با يك پديده 

خسارت زا صادر مى شود.

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم



C M

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

چهارشنبه  29 بهمن ماه 1399  شماره 3978

3
مادستـانمادستـان

 madestan@hamedanpayam.com

خبر

رنا
س: اي

عك
/

خبر

شهبازى از توسعه مشاركت بخش خصوصى خبر داد
بنياد بركت و پروژه هايى كه به توسعه 

نهاوند گره خورده است

 ساخت 5 مدرسه توسط بنياد بركت در نهاوند، آغاز ساماندهى انهار 
كشــاورزى در انتظار امضاى سازمان برنامه و بودجه و مشاركت بنياد 
بركت در طرح هاى اشتغالزا و توسعه اى شهرستان از جمله برنامه هاى 

يك هفته گذشته شهبازى در نهاوند بوده است.
نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمى گفت: ساخت 5 مدرسه 
و تأمين نياز خانواده هاى زندانيان حاصل ديدار با مديرعامل بنياد بركت 

بود.
عليرضا شــهبازى در ديدار با مدنى مديرعامل بنياد بركت و سليمانى 
مديرعامل بنياد احســان بنياد بركت با محوريت مشكالت و چالش ها 
و راهكارها براى توســعه بخش هاى مربوطه شهرستان گفت: ساخت 
و نوسازى مدارس روستايى نهاوند و تهيه اقالم موردنياز خانواده هاى 

زندانيان در اولويت مصوبات اين ديدار قرار گرفت.
وى افزود: ساخت 5 مدرسه در منطقه گل زرد، روستاهاى حاجى آباد، 
اكبرآباد، حسين آباد و همچنين مدرســه آيت ا... سعيدى شهر گيان از 

ديگر پيگيرى هاى اين ديدار بود.
شــهبازى اظهار كرد: ساخت اين 5 مدرسه پيرو پيگيرى هاى گذشته و 

موافقت مخبر دزفولى رئيس ستاد اجرايى فرمان امام(ره) است.
نماينده مردم نهاوند گفت: همچنين با توجه به شرايط و درخواست هاى 
خانواده هاى زندانيان از طرف بنياد احسان نسبت به اهداى اقالم مورد 

نياز اقدام مى شود.
 تأمين يك دستگاه مينى بوس 

حاصل ديدار با دبيركل كميته المپيك
شــهبازى با صالحى اميرى دبيركل كميته ملــى المپيك ديدار كرد و با 
توجه به نياز مجموعه فرهنگى ورزشى عليمراديان براى اعزام تيم هاى 
ورزشى شهرســتان و با توجه به اينكه در زمان ساخت اين مجموعه 
يك دستگاه مينى بوس توسط خير بخش خصوصى حسين عليمراديان 
خريدارى شده و به كميته المپيك تحويل شده است. همچنين در اين 
ديدار دستور اســتفاده از يك دستگاه مينى بوس براى ارائه خدمت به 

تيم هاى ورزشى و مجموعه عليمراديان صادر شد.
 اجراى سامان دهى 5 نهر نهاوند

 مشروط به تأييد برنامه و بودجه
همچنين پيرو پيگيرى ها و جلسات نماينده نهاوند درباره تأمين اعتبار 
موردنياز براى سامان دهى نهر شعبان و ساير انهار پس از جلسات متعدد 
در سطح استان و كشور و با توجه به موافقت صورت گرفته، تخصيص 
اعتبار براى آغاز عمليات عمرانى پروژه مذكور منتظر تأييد ســازمان 
برنامه و بودجه اســت كه با تأييد نهايى، عمليات عمرانى با تخصيص 

اعتبار مربوطه آغاز خواهد شد.
 توسعه صنعتى نهاوند با سرمايه گذارى بنياد بركت

نماينده  نهاوند از كارخانه توليد خمير فالف پالپ(پوشك) بازديد كرد 
و از سرمايه گذارى بنياد بركت در طرح هاى صنعتى نهاوند خبر داد.

 اين واحد توليدى كه با مشــاركت بنياد بركت ســتاد اجرايى فرمان 
امام(ره) راه اندازى شده است، توانايى توليد روزانه 30 تن خمير فالف 
پالپ(پوشــك) را دارد كه با اعالم آمادگى سرمايه گذار و بنياد بركت 
طرح توســعه اين واحد صنعتى به زودى اجرا خواهد شد كه اشتغال 
300 نفرى به صورت مستقيم و بيش از 3 هزار نفر به صورت غيرمستقيم 

خواهد داشت.
 اين ديدار كه با حضور جوهرى معاون مشــاركت هاى اقتصادى 
و نيازى معاون توســعه كارآفرينــى اجتماع محــور بنياد بركت 
ستاد اجرايى انجام شد، عالوه بر بررســى ظرفيت هاى صنعتى و 
اشتغالزايى نهاوند، شرايط تســريع در اجراى طرح توسعه مورد 

گرفت. قرار  بررسى 
 شــهبازى با توجه به آمادگى ســرمايه گذار طرح و بنياد بركت براى 
مشــاركت، ابراز اميدوارى كرد كه با پيگيرى هاى انجام شده به زودى 
شــاهد آغاز طرح توسعه و ايجاد اشتغال پايدار براى جوانان نهاوندى 

باشيم

تعزيرات حكومتى نهاوند 
فعاليت آرايشگاه ها را مديريت مى كند

 مســئول اطالع رســانى اداره تعزيرات حكومتى نهاوند گفت: با 
توجه به جلســه هماهنگــى بين ادارات تعزيــرات حكومتى، مركز 
بهداشت، اتاق اصناف و رؤساى اتحاديه آرايشگران زنانه و مردانه با 
توجه به هشدارهاى مراكز بهداشتى درمانى مبنى بر احتمال اوج گيرى 
موج چهارم ويروس كرونا به ويژه ويروس انگليســى كه درصد ابتال 
و مرگ ومير بااليى دارد، برخى تصميمات قابل اجرا مصوب شــده 

است.
داريوش جانجان گفت: تمام واحدهاى صنفى آرايشــگاه(مردانه و 
زنانه) به رعايت دســتورالعمل هاى بهداشتى از قبيل زدن ماسك و 

ضدعفونى وسايل ملزم هستند.
همچنين بــراى جلوگيرى از هرگونه تجمع نســبت به جمع آورى 
صندلى هاى انتظار اقدام و فقط مجاز به داشــتن صندلى مخصوص 

مشترى هستند.
جانجــان تأكيد كرد: ارائــه خدمات بايد به صــورت نوبت دهى در 
ساعات تعيين شده توســط آرايشگران انجام گرفته و هرگونه تجمع 

ممنوع است.
گفتنى اســت درصورت رعايت نكردن مصوبات اعالم شده توسط 
واحدهاى متخلف به پلمب و اعمال اشــد جريمه منجر خواهد شد، 
ضمنا درصورت مشــاهده تخلف مراتب به شــماره تلفن هاى 124
و 33237425 واحــد بازرســى اداره صنعت معدن تجارت گزارش 

خواهد شد.

تعقيب و گريز شكارچى غيرمجاز در گاماسياب
 رئيس اداره محيط زيست شهرستان نهاوند از گشت و كنترل كارشناسان در پيشگيرى 

از صيد غيرمجاز ماهى در منطقه گاماسياب خبر داد.
مهرداد ســلگى گفت: اين گشــت و كنترل در منطقه رودخانه هاى گاماسياب، بابارستم 
و مرادآباد با هدف پيشــگيرى از صيد غيرمجاز انجام و به افراد مشــكوك هشدارهاى 

الزم داده شد.
وى از گشــت و كنترل مناطق شــكار ممنوع روســتاى تازناب توسط محيط بانان اداره 

حفاظت محيط زيست شهرستان نهاوند خبر داد.

ســلگى افزود: با توجه به گزارش همياران محيط زيست مبنى بر تيراندازى غيرمجاز در 
داخل منطقه شــكار ممنوع روســتاى تازناب محيط بانان اداره حفاظت محيط زيست به 

منطقه اعزام شدند.
ســلگى افزود: مأموران ما پس از گشت و كنترل و دوربين كشى از منطقه گزارش شده 
يك نفر مورد مشــكوك در ارتفاعات تازناب را مشــاهده كردند كه پس از تعقيب فرد 
مذكور متوجه حضــور مأموران در داخل منطقه شــده و بالفاصله از منطقه متوارى و 

خارج شد.
وى در ادامه از نمونه بردارى ميكروبى و شيميايى كارشناسان از آب هاى شرب 4 بخش 

شهرستان خبر داد.

سلگى گفت: كارشناسان اداره حفاظت محيط زيست اين شهرستان از چاه هاى آب شهر 
نهاوند، فيروزان، برزول و گيان جهت آزمايش هاى شــيميايى و ميكروبى نمونه بردارى 

كردند.
وى اظهــار كــرد: ايــن نمونه بردارى هــا به دليــل پايــش و به منظــور نظــارت و 
ــان  ــف توســط كارشناس ــى مختل ــع زمان ــى در مقاط ــرات كيف ــد تغيي ــى از رون آگاه

انجــام مى شــود.
ســلگى بيان كرد: همچنين در كنترل بهتر منابع آالينــده و بهبود كيفيت منابع آب هاى 
زيرزمينى، كارشناسان اين اداره و تشخيص آزمايش هاى ميكروبى و شيميايى از چاه هاى 

آب شرب شهرهاى اين شهرستان نمونه بردارى كردند.

2929 بهمـن بهمـن  
روز اقتصاد مقاومتى و كارآفرينى روز اقتصاد مقاومتى و كارآفرينى 

گرامى بادگرامى باد

روی  وزع  ی   و ط  روی روا وزع  ی   و ط  دانروا تان  دانق ا تان  ق ا

 كميسيون نظارت براصناف شهرستان اصناف
هيأتپ اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى شهرستان همدان

آگهى انتخابات هيات مديره و بازرس اتحاديه ابزار و يراق، رنگ و عايق هاى رطوبتى شهرستان همدان

داريوش صفارى - رئيس هيأت اجـرايى انتخـابات

* بدينوسيله آگهى چاپ شده در مورخه 1399/11/28 به شرح ذيل اصالح مى گردد:
در اجراى ماده 11 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى، بدين وسيله از كليه اعضاى داراى پروانه كسب معتبر آن اتحاديه دعوت 
ميگردد با در دست داشتن اصل يا تصوير پروانه كسب معتبر يا همراه كارت شناسايى معتبر از ساعت 9 صبح لغايت 12 ظهر روز يكشنبه 
مورخ 1399/12/10 جهت شركت در انتخابات هيات مديره و بازرس اتحاديه شخصا به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان واقع در بلوار 
شهيد مدنى- بلوار 15 فروردين مراجعه و هيات مديره مورد نظر خود را از بين افراد ذيل به تعداد 5 نفر اعضاى اصلى و 2 نفر اعضاى على 

البدل و همچنين بازرس مورد نظر خود را به تعداد يك نفر بازرس اصلى و يك نفر على البدل انتخاب نمايند.
الزم به ذكر است بر اساس ماده 2 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى و تبصره ذيل آن هر فرد صنفى داراى پروانه كسب در 
انتخابات داراى يك حق راى مى باشد، حتى در صورت داشتن بيش از يك پروانه كسب در همان صنف مباشرين فاقد حق راى مى باشند 
و در مشاركت مدنى فردى كه پروانه به نام ايشان صادر شده داراى حق راى مى باشد همچنين بر اساس تبصره ذيل ماده 13 آين نامه 

مذكور اعطاى وكالت و يا نمايندگى جهت دادن راى ممنوع مى باشد.

جعفر رجبى

مهدى ترابىمعصومه بداغىمحمدرضا اكبرى

سيدحميد جماليان

بهروز زارعى

قدرت اله بيات

يوسف بيگلرى بهزاد ايصال

حسين محرابى وحيد ملك محمدىساسان كامران كيا  عليرضا قاسمى

مهدى زارعىمهدى خورشيدى فرهاد چلبى

سيدعلى اصغرموسويان حر

على براتى

كامبيز يادگارى

اسامى داوطلبين هيات مديره به ترتيب حروف الفبا:

اسامى داوطلبين بازرسى به ترتيب حروف الفبا:

اصالحيه

 در دهه مبارك فجر امسال 
تعداد 12 پروژه با اشتغالزايى 
روســتاى   15 در  نفــر   53
بهره مند با اعتبــار 231 هزار 
و 214 ميليــون ريال كه مبلغ 
188 هــزار و 827 ميليــون 
و 18 متقاضى  آورده  ريــال 

هــزار و 669 ميليون ريال آن 
تسهيالت بانكى است، افتتاح 

شد.
كشــاورزى  مديرجهــاد 
درباره  فامنيــن  شهرســتان 
طرح هــاى قابل افتتاح گفت: 
شهرستان  ادارى  ســاختمان 
مترمربع  هزار  يك  وسعت  با 
در 3 طبقــه و تعداد 22 اتاق 
و يــك ســالن جلســات و 

نمازخانه با اعتبار 50 هزار ميليون ريال تكميل 
شده است.

جعفر كاويانى دلشــاد افزود: آبيارى بارانى با 
حجم كار 28/45 هكتار و اشــتغالزايى 3 نفر 
با اعتبار 3 هزار و 337 ميليون ريال در حومه 

شهرستان فامنين انجام شده است.
 مشــاوره رايگان بــراى بيش از 

2500 كشاورز يزدى
وى با اشاره به آبيارى كم فشار با حجم كار 42

هكتار و اشــتغالزايى 3 نفر با اعتبار 3 هزار و 
678 ميليون ريال در اراضى روستاى ازناو بيان 
كرد: آبيارى كم فشار با حجم كار 73 هكتار و 
اشتغالزايى 5 نفر با اعتبار 6 هزار و 20 ميليون 
ريال در اراضى روســتاى قلعه جوق نيز انجام 

شده است.
مديرجهاد كشاورزى شهرستان فامنين با بيان 
اينكه اليروبى قنــات با حجم كار 500 متر و 
اشــتغالزايى 2 نفر با اعتبار هزار و ده ميليون 
ريال در اراضى روستاى قلعه جوق انجام شده 
است، گفت: اليروبى قنات با حجم كار 200
متر و اشــتغالزايى 2 نفر با اعتبار 500 ميليون 
ريال در اراضى روســتاى ازناو نيز انجام شده 

است.
كاويانى دلشــاد گفت: گلخانه سبزى و صيفى 
خاكــى با حجم كار 4 هــزار و 113 مترمربع 
و روستاى نگارخاتون و گلخانه هيدروپونيك 
پلى كربنــات با حجــم كار ده هــزار و 300
مترمربع در حومه شهرســتان فامنين ســاخته 

شده است.
وى ادامه داد: واحد ميش داشتى صد رأسى در 
حومه شهرستان فامنين و واحد گاوشيرى 30

رأسى در اراضى روســتاى طاوه ساخته شده 
است.

مدير جهاد كشاورزى در پايان گفت: كارخانه 
خــوراك دام و طيور با حجــم كار 12 هزار 
تن در سال و اشــتغالزايى 6 نفر با اعتبار 25

هزار و 400 ميليون ريال در اراضى روســتاى 
فيض آبــاد و 6 هزار تن توليد خوراك دام و 6

هزار تن توليد خوراك طيور در سال نيز فعال 
شده است.

ســاختمان  افتتاح  قابل  طرح هاى   
ادارى و كلنگ زنى شهرستان به شرح 

ذيل است:
■ تكميل ساختمان ادارى شهرستان با وسعت 
هزار مترمربع در 3 طبقــه و تعداد 22 اتاق و 
يك سالن جلســات و نمازخانه با اعتبار 50

هزار ميليون ريال.
■ آبيارى بارانى با حجم كار 28/45 هكتار و 
اشتغالزايى 3 نفر با اعتبار 3 هزار و 337 ميليون 

ريال در حومه شهرستان فامنين.
■ آبيارى كم فشــار با حجم كار 42 هكتار و 
اشتغالزايى 3 نفر با اعتبار 3 هزار و 678 ميليون 

ريال در اراضى روستاى ازناو. 
■ آبيارى كم فشــار با حجم كار 73 هكتار و 
اشتغالزايى 5 نفر با اعتبار 6 هزار و 20 ميليون 

ريال در اراضى روستاى قلعه جوق. 
■ اليروبــى قنات با حجــم كار 500 متر و 
اشــتغالزايى 2 نفر با اعتبار هزار و ده ميليون 

ريال در اراضى روستاى قلعه جوق.
■ اليروبــى قنات با حجــم كار 200 متر و 
اشتغالزايى 2 نفر با اعتبار 500 ميليون ريال در 

اراضى روستاى ازناو.
■ ســاخت گلخانه سبزى و صيفى خاكى با 
حجم كار 4 هزار و 113 مترمربع و اشتغالزايى 
5 نفر با اعتبار 12 هزار و 269 ميليون ريال در 

روستاى نگارخاتون.
■ ساخت گلخانه هيدروپونيك پلى كربنات با 
حجم كار ده هزار و 300 مترمربع و اشتغالزايى 
11 نفــر با اعتبار 110 هــزار ميليون ريال در 

حومه شهرستان فامنين.
■ واحد ميش داشتى صد رأسى و اشتغالزايى 
2 نفر با اعتبــار 7 هزار ميليون ريال در حومه 

شهرستان فامنين.
■ واحد گاو شيرى 30 رأسى و اشتغالزايى 2
نفر با اعتبــار 12 هزار ميليون ريال در اراضى 

روستاى طاوه.
■ كارخانه خــوراك دام و طيور با حجم كار 
12 هزار تن در ســال و اشــتغالزايى 6 نفر با 
اعتبار 25 هزار و 400 ميليون ريال در اراضى 
روستاى فيض آباد و 6 هزار تن توليد خوراك 
دام و 6 هزار تن توليد خوراك طيور در سال.

تســهيالت  درصدى   158 جذب   
مكانيزاسيون در فامنين

 مديــر جهاد كشــاورزى فامنيــن در ادامه 
از جــذب 158 درصــدى تســهيالت خط 
مكانيزاســيون در اين شهرســتان خبر داد و 
گفت: ميزان تسهيالت درنظر گرفته شده براى 
اين شهرستان در زير بخش مكانيزاسيون 69

هــزار و 748 ميليون ريال بود كه با توجه به 
شــناور بودن تســهيالت با تالش و پيگيرى 
كارشناس مكانيزاسيون شهرستان و همكارى 
بانك كشــاورزى شــعبه فامنين كشاورزان 

شهرستان موفق به دريافت 110 هزار و 385
ميليون ريال تســهيالت شدند. در قالب اين 
تســهيالت 43 دســتگاه انواع تراكتور سبك 
و ســنگين 5 دســتگاه كمباين و 3 دستگاه 
ســمپاش توربوالينر به ناوگان مكانيزاسيون 

شهرستان اضافه شد.
وى در ادامه افزود: جذب اين تعداد دســتگاه 
سبب نوسازى ناوگان كشاورزى شهرستان و 
افزايش ضريب مكانيزاســيون شهرستان شده 
است و با اضافه شدن 3 دستگاه توربوالينر به 

شهرستان  سمپاشــى  ناوگان 
تســريع  در  بســزايى  تأكيد 
عوامل  بــا  مبارزه  ســرعت 
به ويژه  غالت  خســارت زاى 

سن غالت خواهد داشت.
در  كرد:  اذعان  كاويانى دلشاد 
ســالجارى 23 هــزار و 204

ليتر از انواع سوخت مايع در 
اختيار كشاورزان گلخانه داران 
واحدهــاى پــرورش دام و 
تحقق  جهت  كمبايــن داران 
دامى  و  باغى  زراعى،  اهداف 

شهرستان قرار گرفته است.
وى بيان كرد: براى جلوگيرى 
سودجو  افراد  سوءاستفاده  از 
همه تراكتورهايى كه توســط 
وام پرداخــت شــده اســت 
توسط كارشناسان اين مديريت بازديد شده و 
افــرادى كه به فروش اقدام كرده اند براى اجرا 
گذاشتن تسهيالت فوق به همراه بيمه و ديركرد 
ليســت در اختيار بانك كشاورزى قرار گرفته 
كه بــا توجه به تعهد محضرى اخذ شــده از 
متقاضيان درصورت انحراف و فروش ادوات 
وام آنهــا با جريمه و ديركــرد بازپس گرفته 
شــود، با توجه به پرداخت 5 ساله تسهيالت 
مكانيزاسيون براى مكانيزه كردن كشاورزان در 

شهرستان فرصت مناسبى بود.

با اشتغالزايى 53 نفر

 12پروژه كشاورزى درفامنين افتتاح شد
■ محدوديتى در تأمين مالى زيرساخت هاى صادراتى و توسعه كشاورزى نداريم
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محمد ترابى »
 هفته گذشــته(22 بهمن مــاه) بود كه مرتضى 
طاليــى دبيركل جبهه همبســتگى ملى نيروهاى 
انقالب در نسشت خبرى خود با اصحاب رسانه، 
اعالم كرد كه اين حزب براى انتخابات شوراهاى 
اسالمى شهر و روستا در سراسر كشور كار خود 

را آغاز كرده است. 
حزب همنا، حزبى با ديدگاه اصولگرايى است كه 
به گفته دبيركل اين حزب درباره انتخابات و ارائه 
ليســت هاى نهايى با مهدى چمــران رئيس چند 
دوره شوراى شــهر تهران در ارتباط و هماهنگى 

هستند. 
همنا، حركتى مردمى، محله محــور، اجتماعى و با 
تأكيد بر مشاركت جوانان در سپهر سياسى-اجتماعى 
كشــور اســت. آرمان همنا، تقويت مردم ساالرى 
دينــى، به دور از نسخه نويســى از باال بــه پايين و 
دستورى اســت. ضمن تأكيد بر نقش مهم بزرگان 
و نخبگان سياسى، همنا باور دارد كه در يك جريان 
مردم ساالرانه، نمى توان بدون توجه به خواسته ها و 
اولويت هاى بدنه اجتماعى، به تعيين خط مشى ها و 
سياست ها پرداخت. امرى كه در سال هاى گذشته، 
بســيارى از جمعيت ها و احزاب را از فلسفه خود 
دور ســاخته و تا حدودى باعث دلزدگى مردم، از 

فعاليت هاى سياسى- اجتماعى شده است. 
همنــا، جبهه اى براى تمامى باورمندان به واليت، 
قانون اساسى و ارزش هاى اصيل انقالب اسالمى 
است. به ويژه در مقطع كنونى، تقويت همبستگى 
و وحدت ملى با هدف ارتقاى كرامت هموطنان، 
بهبود معيشت، بسط عدالت و افزايش كارآمدى 
دســتگاه ها را وجهه همت خــود مى داند. همنا، 
دور از تماميت خواهــى، به دنبــال تعامل، حول 
ارزش هــاى انقالب و منافع ملى و مردم اســت. 
عنوان جبهه همبســتگى ملــى نيروهاى انقالب 
اســالمى(همنا) بيانگر آن است كه كشور، جامعه 
و مــردم با هويت هاى ملــى و دينى درهم تنيده 
و به هم پيوســته اســت، از راهبردهاى ما ايجاد 
همبســتگى ملى و تالش بــراى افزايش حضور 

مردم در عرصه هاى اجتماعى است.
با توجه به نزديك شدن به روز برگزارى انتخابات 
1400 كه همزمان چند انتخابات همزمان برگزار 
مى شــود، در ادامه مصاحبه با دبيران و مسئوالن 
احزاب اســتان دربــاره انتخابات، بــا غالمرضا 

زاهرى مســئول راه اندازى و پيگيرى امور حزب 
همبســتگى ملى نيروهاى انقالب(همنا) مصاحبه 

كرديم كه در ادامه مى خوانيد:
 مســئول راه اندازى و پيگيــرى امور حزب همنا 
در اســتان همــدان در ابتــدا با تأكيد بــر اينكه 
پيگير منويات مقام معظم رهبرى  هســتيم، گفت: 
شاخص هاى انقالبى بودن را مقام معظم رهبرى 
در سخنرانى حرم امام خمينى(ره) در 14 خرداد 

1395 مشخص كرده اند.
از نظر ايشان شاخص هاى انقالبى گرى، پايبندى 
به مبانى و ارزش هاى اساسى انقالب، هدف گيرى 
آرمان هاى انقالب و همت بلند براى رســيدن به 
آنهــا، پايبندى به اســتقالل همه جانبه  كشــور، 
حساســيت در برابر دشــمن و تقــواى دينى و 

سياسى است. 
زاهــرى افزود: براســاس اين تعريــف و تأكيد 
چندباره رهبرى معظم بر جذب حداكثرى، اغلب 
نخبگان، متخصصين، ذى نفــوذان و عالقه مندان 
به كارهاى اجرايى و شــورايى در استان همدان، 
انقالبــى هســتند و وظيفه «جبهه همنــا» يافتن 

بهترين ها و معرفى آنها به مردم است. 
وى بــا بيــان اينكــه در تمامى شهرســتان هاى 
اســتان همدان دفاتر حزب تشــكيل و مسئوالن 

آن مشــخص شــده، گفــت: 
در اســتان همــدان عالوه بــر 
انتخابــات شــوراى شــهر و 
رياســت  همچنين  و  روســتا 
انتخاباتى  حوزه  در  جمهورى، 
انتخابات  كبودراهنــگ  و  بهار 
دوره  يازدهمين  ميــان دوره اى 
را  اســالمى  شــوراى  مجلس 
نيز در پيش داريــم. از اين رو 
در اين حــوزه پيگير انتخابات 
در  اما  هستيم.  نيز  ميان دوره اى 
شهر همدان بيش از همه پيگر 

انتخابات شوراى شهر هستيم.
مســئول راه انــدازى و پيگيرى 
امور حزب همنــا، گفت: هدف 
اوليــه جبهــه همنا در اســتان 
فعــال انتخابات شوراهاســت و 

ان شاءا... بنا داريم با معرفى تيم هاى جوان، انقالبى، 
تخصص گرا و معتقد به پيشرفت و آبادانى شهرى و 
روســتايى، به كمك بزرگان و متنفذين هر شهر، به 
حول و قوه الهى تحولى در حوزه مديريت شــهرى 

در استان همدان ايجاد نماييم. 
زاهــرى با تأكيد بر اينكه نبايد به مديريت شــهرى 

با عينك سياسى نگاه كرد، اظهار 
كرد: ما با هيچ يك از جريان هاى 
سياسى تعارض و تقابلى نداريم 
بلكه اگر هم اختالفى هست، اين 
اختالفات در حوزه ســليقه ها و 
رويه ها اســت، ما در همنا بر اين 
باوريــم كه مكانيســم انتخابات 
مجلس و رياســت جمهورى با 
است  متفاوت  شــهر  شوراهاى 
و نمى توان با عينك سياســى به 

مديريت شهرى نگاه كرد.
وى افزود: اعتقــاد داريم كه با 
عنايت به اهميت فرايند انتخاب 
شهردار توسط شورا، جبهه همنا 
در كنار معرفى شوراى مناسب 
براى هر شــهر، بايد شــهردار 
مدنظر آن شورا را نيز براى آن 
شهر پيشنهاد دهد تا مردم، با سهولت بيشترى به 

ليست پيشنهادى جبهه همنا رأى دهند.
مســئول راه اندازى و پيگيرى امور حزب همنا از 
اعتمادســازى و واگذارى امور به مردم به عنوان 
يكــى ديگر از اهداف اين جبهه ياد كرد و افزود: 
مديريت شــهرى يكــى از اهــداف كوتاه مدت 

ما اســت، در حوزه مديريت شــهرى اين جبهه 
تالش خواهد كرد تا عالوه بــر حضور مردم در 
اداره شهرهايشان شورايى را با عنوان شوراى كار 
و خدمت ايجاد كند كه بــه دور از هرگونه اقدام 

سياسى باشد.
زاهــرى بــا بيــان اينكــه مى خواهيــم چمران 
باشيم(شــعار حزب همنا)، تصريــح كرد:  يكى 
از اهداف حزب همنا، شــناختن و شناســاندن 
چمران ها اســت. در شــهر همدان چمران هاى 
زيادى وجــود دارد كه بايد آنهــا را دريابيم. ما 
بايد از متخصصان و افــراد توانمند در امور هاى 
شهرى و كشــورى بهره ببريم. ما مشكلى كه در 
همدان داريم اين اســت كه كار را دست كاردان 

نسپرده ايم.
وى دربــاره گزينه هاى انتخاباتى حــزب همنا در 
انتخابات رياســت جمهورى خردادماه ســال آتى، 
گفت: در بحث انتخاب رياست جمهورى، با سعيد 
محمد، دهقان و ضرغامى نشســت ها و ديدار هايى 
را تاكنــون انجام داده ايم. بــا اين حال آقاى قاليباف 

اصلى ترين گزينه موردنظر حزب است.
مسئول راه اندازى و پيگيرى امور حزب همنا در 
ادامه افزود: درنهايت اما اگر كانديد اهاى اصولگرا 
ازجمله آقــاى قاليباف به ايــن نتيجه و وحدت 
رســيدند كه به نفع آقاى رئيســى كنار بكشند، ما 
نيز به طبع از آقاى رئيسى حمايت خواهيم كرد. 

زاهرى در ادامه نيز تصريح كــرد: بايد وحدت در 
ميان كانديدا هاى اصولگرا شكل بگيرد، زيرا هنگامى 
كه 4 كانديداى  اصلى در رقابت با يكديگر بمانند، به 
موفقيت  نخواهيم رسيد. متأسفانه بايد اقرار كرد كه 
درباره هماهنگى و ائتالف ميان احزاب، اصالح طلبان 
همواره بهتر از اصولگرايان عمل كرده اند. بنده اعتقاد 
دارم اگر در دوره گذشته ائتالف به جاى رئيسى بر 
سر قاليباف شكل مى گرفت، اصولگرايان تعداد رأى 

بيشترى را تصاحب مى كردند. 
وى در پايــان اظهــار كــرد: مى بايســت براى 
ائتــالف منتظر وقايع پيش رو مانــد، به طور مثال 
اگر احمدى نژاد بتواند تأييد شــوراى نگهبان را 
به دســت بياورد، دســت كم 30 مليون رأى آماده 
خواهند داشــت و مى تواند يكى از شگفتى هاى 
انتخابات سال آينده باشــد. با اين حال به اعتقاد 
بنده بين قاليباف و رئيســى، ســنگينى كفه ترازو 

به نفع رئيسى است.

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com

بهارستان

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

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

برابر رأي شماره 139960326002000756 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
كبودراهنگ تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى منصور جعفرى فرزند رجب به 
شماره شناسنامه 90 صادره از كبودرآهنگ در يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
120014/45 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 3 اصلي واقع در روستاى اوچ تپه 
خريدارى از مالك رســمى كميته امداد امام خمينى(ره) محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 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 401)
تاريخ انتشار نوبت اول: 14//1399/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/29

محمدصادق بهرامى - رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

دادنامه 
تاريخ: 1394/03/04    كالسه: 155/544/93  

دادنامه:28
خواهان: بانك رسالت به آدرس همدان چهارراه تختى بلوار مدنى پ 51

خواندگان: مهدى اصالحى فرزند مصطفى به آدرس مجهول المكان 
ميثم رضايى قانع فرزند ولى اهللا به آدرس: اللجين- خ جاويد- كوچه صديق- جنب مركز اينترنت 

محمد رضايى قانع فرزند ولى اهللا به آدرس: اللجين- خ جاويد -كوچه صديق- جنب مركز اينترنت 
خواسته: مطالبه وجه 

گردشكار: قاضى شورا پس از مشورت با اعضاء حوزه شماره 155 شوراى حل اختالف شهرستان همدان 
و با عنايت به آماده بودن پرونده جهت صدور رأى ختم رســيدگى را اعالم ذيًال مبادرت به صدور رأى 

مى نمايد.
رأى شماره شورا:

در خصوص دادخواست بانك رسالت به طرفيت خواندگان مهدى اصالحى و ميثم رضايى قانع و محمد 
رضايى قانع به خواســته متن دادخواست نظر به مطالبه وجه به مبلغ 40/000/000 ريال بابت صدور يك 
فقره چك پيوســتى به تاريخ 1393/03/04 به شماره 017803 نظر به اينكه خواندگان بدهكار مى باشد 
كه بقاء اصول مســتندات مذكور در يد مدعى داللت بر استقرار دين و اشتغال ذمه خواندگان بدهكار 
مى باشد كه بقاء اصول مستندات مذكور در يد مدعى داللت بر استقرار دين و اشتغال ذمه خواندگان و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. لذا چون خواندگان دفاعى در قبال دعوى مطروحه معمول 
نداشته و دليلى بر برائت ذمه خود اقامه نكرده، مستنداً به ماده 198 قانون آيين دادرسى مدنى دعوى 
مطروحه را وارد و حكم بر محكوميت خواندگان تضامنى به مبلغ 40/000/000 ريال و 415/000 ريال هزينه 
دادرســى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه را وارد و رأى صادره غيابى اســت و احتساب تأخير تأديه تا 
زمان اجراى حكم از تاريخ 1393/03/04 به عهده اجراى احكام مى باشد و از تاريخ فوق به مدت 20 روز 
قابل واخواهى در اين شــعبه و 20 روز پس از آن قابل تجديدنظر خواهى در شعب دادگاه هاى عمومى 

شهرستان همدان مى باشد. (م الف 1657)
قاضى حوزه 155 شوراى حل اختالف شهرستان همدان - نعيمى

آگهي فقدان سند
آقــاى حمدالــه عظيمــى بــا تســليم دو بــرگ استشــهاد محلــي مصــدق بــه 
مهــر دفترخانــه 76 اللجيــن مدعــي اســت يــك جلــد ســند مالكيــت شــش 
دانــگ پــالك ثبتــى 903 فرعــى از 14 اصلــى واقــع در بخــش چهــار كــه ذيــل 
ــزد كســي  دفتــر 111 صفحــه 223 ســابقه ثبــت 19941 ســابقه ثبــت دارد و ن
ــه  ــذا ب ــده ل ــود گردي ــر ســهل انگارى مفق ــه در اث ــع شــرط نيســت ك در بي
ــون ثبــت بدينوســيله  ــه قان ــاده 120 آيين نام ــه م اســتناد تبصــره الحاقــي ب
آگهــي مي شــود تــا در صورتيكــه كســى مدعــي انجــام معاملــه و يــا وجــود 
ســند مالكيــت نــزد خــود مــى باشــد از تاريــخ نشــرآگهي تــا مــدت 10 روز 
بــه اداره ثبــت اســناد و امــالك مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيــت و 
يــا ســند معاملــه اعتــراض كتبــي خــود را تســليم نمايــد در صــورت انقضــاي 
ــه  ــراض چنانچ ــورت اعت ــا در ص ــراض و ي ــيدن اعت ــي و نرس ــدت واخواه م
ــام متقاضــي صــادر  ــه ن ــه نشــود ســند المثنــي ب اصــل ســند مالكيــت ارائ

و تســليم خواهــد شــد. 
(م الف 539)

هادي يونسي عطوف
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار

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

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

برابر رأي شماره 139960326006001652 - 1399/10/27 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضى آقاى احمد غياثوند ننجى 
فرزند حيدر به شماره شناسنامه 3078 صادره از مالير سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 
باب ساختمان به مساحت 126/94 مترمربع قسمتى از پالك يك اصلي اراضى دولت آباد 
واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى جهانگير عنبرى محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشــخاص 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 اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 (م الف 425)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/29

محمدرضا امينى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

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

برابر رأي شماره 139960326006001646 - 1399/10/25 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى فردوس 
غياثوند ننجى فرزند حيدر به شــماره شناسنامه 19365 صادره از مالير سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 126/94 مترمربع قسمتى از پالك 
يك اصلي اراضى دولت آباد واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رســمى 
جهانگير عنبرى 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 423)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/14

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/29
محمدرضا امينى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

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

برابر رأي شماره 139960326006001649 - 1399/10/27 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على غياثوند 
ننجى فرزند حيدر به شــماره شناســنامه 515 صادره از مالير دو دانگ مشاع از 
ششدانگ يك باب ساختمان به مســاحت 226/50 مترمربع قسمتى از پالك يك 
اصلي اراضى دولت آباد واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى كوكب 
فتاحى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته 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 427)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/14

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/29
محمدرضا امينى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

لت
خبردو

مان
پارل

طرح شفافيت آراى نمايندگان دوباره 
در دستور كار مجلس قرار گرفت

 تعدادى از نمايندگان در جلســه علنى روزگذشته مجلس شوراى 
اســالمى طبق ماده 130 آئين نامه تقاضايى به هيأت رئيســه دادند تا 
دوباره طرح شفافيت آراى نمايندگان در دستور كار مجلس قرار گيرد. 
طبق آئين نامه اگر طرحى مورد مخالفت مجلس قرار گرفته باشد امكان 
بررســى دوباره آن تا 6 ماه آينده وجود ندارد مگر اينكه اين موضوع 

را درخواست دهند.
نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با فارس، 
دربــاره طرح شــفافيت آراى نمايندگان اظهار كرد: شــفافيت آراى 
نمايندگان در مجالس پيشــين در حد حــرف باقى ماند ولى قطعا در 
مجلس يازدهم به سرانجام خوبى خواهد رسيد و بايد تالش كنيم آن 

را به ساير قوا و اركان نظام هم تسرى دهيم.
حجت االســالم والمســلمين احد آزاديخواه مردم با شــفافيت رأى 
نمايندگان به دنبال شفافيت عملكرد آنها هستند، اين درحالى است كه 
شفافيت رأى يكى از مصاديق عملكرد و اقدامات نمايندگان محسوب 

مى شود.
وى افزود: مردم به دنبال آن هستند كه موضوع مأموريت هاى نمايندگان 
و ســفرهاى خارجــى آنها و حضــور و غياب و مشاركت شــان در 
رأى گير ى ها و كيفيت آراى آنها را بدانند و به هيچ وجه قبول نمى كنند 
كه نماينده اى زندگى اشــرافى داشته باشد. ضمن اينكه مردم به دنبال 
آن هســتند تا با شفاف شــدن رأى و عملكرد نماينده مسائل مالى او 

هم روشن شود.
آزاديخواه خاطرنشان كرد: مردم حق دارند بدانند وكيلشان در مجلس 
چــه اقدامى انجام مى دهد و با چه طرح هــا و لوايحى و موضوعاتى 
موافق بوده و يا مخالف است. ضمن اينكه نمايندگان مردم حق پنهان 

كردن آراى خود را ندارند و بايد با آنها صادق باشيم.
نماينده مردم مالير در مجلس خاطرنشان كرد: وقتى طرحى در مجلس 
مطرح مى شود كه امضاى بااليى دارد اما در روز رأى گيرى آراى پايينى 
به آن مى دهند، نشــان دهنده آن است كه به شدت نيازمند شفافيت آرا 
در مجلس هســتيم تا بدانيم كدام يك از همكاران مان به اين موضوع 

رأى داده اند.

از طرح همسان سازى بازنشستگان 
حمايت مى كنيم

 رئيس كميســيون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس توئيتى را 
درباره همسان سازى بازنشستگان منتشر كرد.

به گزارش خانه ملت؛ حميدرضا حاجى بابايى صفحه شخصى خود در 
توئيتر نوشت: بازنشستگان آيينه تمام نماى جامعه ما هستند.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى در ادامه اين 
پيام نوشت: از طرح همسان سازى بازنشستگان حمايت كامل خواهيم 

كرد، همان طور كه در طول سال هاى گذشته حمايت كرديم.

ناكارآمدى مديران 
ريشه مشكالت جامعه است

 رئيس مجمع نمايندگان استان همدان، با بيان اينكه اغلب مشكالت 
موجود در جامعه، دليل ناكارامدى برخى مديران است، گفت: طرح ها 

بايد عالمانه و عاقالنه اجرا شود.
به گزارش خانه ملت، حجت االسالم احمدحسين فالحى از تالش هاى 
كادر درمــان در مبارزه با بيمارى كرونا قدردانى كرد و افزود: بدترين 
آســيب درحال حاضر افتتاح بخش هاى بيمارستانى به صورت ناقص 
اســت كه با افتتاح يك بخش از برخى بيمارســتان ها مابقى را ناقص 

تحويل مى دهند.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى در ادامه به 
اليحه بودجه اشاره كرد و تصريح كرد: عالوه بر كميسيون تلفيق چند 

جلسه غيرعلنى هم در مورد بودجه برگزار شده است.
سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس خاطرنشان كرد: شما 
به عنوان اعضاى كارگروه درمان پيشــنهادات و طرح هاى خود را در 
موارد مختلف جهت بررســى و ارائه به مجلس به ما بدهيد و ما نيز 
پيگيرى خواهيم كــرد و در تمامى لوايح بايد بحث مالى آن نيز ديده 

شود.
نماينده معين بهــار در مجلس در بخش ديگر ســخنان خود گفت: 
طرح ها بايد عالمانه و عاقالنه اجرا شــود و متأسفانه برخى از طرح ها 
غيركارشناســى ارائه و يا اجرا مى شــود و اين به ضرر مردم و جامعه 

است.

ايران انتساب حادثه اربيل به ايران را محكوم كرد
 سخنگوى وزارت امور خارجه كشورمان تالش مشكوك براى انتساب 
حادثه اربيل به ايران را به شــدت محكوم كرد و از دولت عراق خواســت 
دســتورات الزم را براى پيگيرى و برخورد با عامالن اين اقدامات صادر 

كند.
به گزارش فارس، ســعيد خطيب زاده روزگذشــته در واكنــش به تعدادى از 
رســانه هاى غربى كه حادثه در اربيل را به گروه هاى مرتبط با ايران منتســب 
كردند، اظهار داشــت: ايران، ثبات و امنيت عراق را يك امر كليدى براى منطقه 
و همسايگان دانســته و هرگونه اقداماتى كه برهم زننده نظم و آرامش در اين 

كشور است را مردود مى شمارد. 
منابع خبرى شــب سه شــنبه گزارش دادند كه فرودگاه بين المللى اربيل و يك 

پايگاه آمريكا در اين فرودگاه هدف حمله راكتى قرار گرفت.

پاسخ به احتمال كانديدا شدن رئيسى در انتخابات
 ســخنگوى قوه قضاييه اظهار كرد: آيت ا... رئيســى در پاســخ به پرسش 
دانشجويان مبنى بر اينكه آيا در انتخابات شركت  مى كنيد، پاسخ دادند كه من به 

جز قوه قضاييه به مسأله ديگرى فكر نمى كنم.
به گزارش قوه  قضاييه، غالمحســين اســماعيلى روزگذشته در نشست خبرى 
خود در پاســخ به پرسشــى مبنى بر اينكه آيا آقاى رئيسى در انتخابات كانديدا 
مى شوند؟ گفت: آيت ا... رئيسى با برنامه تحول و جامع مسئوليت قوه قضاييه را 
قبول كردند و روند اقدامات ايشان مشخص و منطقى و به دور از كار تبليغاتى 

بوده و طى مى كند.
وى افزود: ما شاهد هستيم ايشان به صورت شبانه روزى تمام توان و انرژى خود 
را مصروف قوه قضاييه مى كنند و تا امروز نه ايشان نظر ديگرى داشتند و نه ما 

رويكردى ديگرى را مشاهده كرديم.

پرونده تخلف آذرى جهرمى به تهران ارسال شده است
 عضو هيأت رئيســه كميســيون قضايى و حقوقى مجلــس تأكيد كرد هر 

مسئولى مرتكب تخلفى و تخطى از قانون شود، مورد پيگرد قرار مى گيرد.
مهــدى باقرى در گفت وگو با خانه ملت، پيــرو اظهارنظر اخير جهرمى وزير 
ارتباطات كه ســبقه سياسى منفى نيز داشت، گفت: در زمانى كه رئيس مجلس 
براى سفرى عازم روسيه شد و حامل پيام رهبر معظم انقالب بود، فضاسازى از 
سوى رسانه هاى تيم رسانه اى جهرمى اتفاق افتاد كه اين شائبه را پيش آورد كه 

وى با نظر رهبرى درحال مخالفت است.
وى بر همين اســاس تصريح كــرد: انتظار مى رفت وى بالفاصله نســبت به 
اظهارات اشــتباه خود واكنش نشان داده و رفع ابهام كند زيرا طبق قانون كسى 
حق ندارد خالف نظــرات رهبرى چيزى انعكاس دهد اما هيچ اقدامى مبنى بر 

عذرخواهى و شفاف سازى صورت نگرفت.

دعوت به همكارى

بيمارستان بوعلى همدان

ــه  ــى همــدان از پزشــكان عمومــى داراى پروان بيمارســتان بوعل
ــس  ــت در بخــش اورژان ــت فعالي ــدان جه ــهر هم ــت در ش طباب

ــد. ــه همــكارى مــى نماي دعــوت ب
جهــت اطالعــات بيشــتر تــا مــورخ دوم اســفندماه ســال جــارى 
ــم حوائجــى تمــاس  ــا شــماره تلفــن: 38381953 ســركار خان ب

حاصــل فرماييــد.

كارت دانشجويى به نام صادق غفارى، به شماره شناسنامه: 
4020366365 و شماره دانشجويى: 9412940025 ، 

رشته:حسابدارى از دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود گرديده و 
از درجه اعتيار ساقط مى باشد.

مديريت شهرى و انتخابات شوراى شهر 
اصلى ترين هدف «همنا»

همنا بــاور دارد كــه در يك 
مردم ســاالرانه،  جريــان 
به  توجه  بــدون  نمى تــوان 
اولويت هــاى  و  خواســته ها 
بدنــه اجتماعى، بــه تعيين 
خط مشــى ها و سياســت ها 
در  كــه  امــرى  پرداخــت. 
بسيارى  گذشــته،  سال هاى 
از جمعيت ها و احــزاب را از 
فلســفه خود دور ساخته و تا 
حدودى باعث دلزدگى مردم، 
سياســى- فعاليت هــاى  از 

اجتماعى شده است

از قاليباف 
حمايت 
مى كنيم
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نيش و نوش

1180 بيمارستان و درمانگاه موقوفه  
به مردم خدمات مى دهند

 معاون فرهنگى و اجتماعى سازمان اوقاف و امور خيريه با بيان اينكه مرداد سال 1400 
همايش بين المللى وقف، امور خيريه و سالمت برگزار مى شود، گفت: اكنون هزار و 180 

بيمارستان و درمانگاه موقوفه اى در سطح كشور به مردم خدمت ارائه مى دهند.
حجت االسالم والمسلمين غالمرضا عادل افزود: اين بيمارستان ها و درمانگاه هاى موقوفه اى 
بنا به نيت وقف-كنندگان در زمينه بسترى بيماران با دريافت كمترين هزينه خدمات رايگان 
ارائه و همچنين افراد بى بضاعت هم از اين خدمات بهرمند مى شــوند.وى افزود: سازمان 
اوقاف با توجه به ظرفيت هاى موجود خود در اين موضوع ورود پيدا كرده و به دنبال كاهش 

آسيب به نيازمندان و اشخاصى هستيم كه كسب و كار آنها هدف قرار گرفته است.

واكسن چينى كرونا يپش از پايان سال 99
 وارد كشور مى شود

 رئيس جمعيت هالل احمر اعالم كــرد كه درحال انجام هماهنگى هاى الزم براى 
واردات واكســن كروناى چينى هســتيم و تا پيش از پايان سالجارى اين واكسن وارد 

كشور خواهد شد. 
كريم همتى در گفت وگو با مهر، درباره واردات واكسن كرونا اظهار كرد: درحال حاضر 
هالل احمر پيگير واردات واكســن كرونا از كشور چين است. پس از واردات واكسن 

روسى نيز پيگيرى هاى جدى براى واردات اين واكسن آغاز شده است.
وى افــزود: هالل احمر به تدريج با هماهنگى وزارت بهداشــت، اقدامات و تبادالت 

بين المللى الزم براى واردات واكسن كوويد-19 از اين كشور انجام خواهد داد.

هزينه درمان بيمه شدگان باالى 65 سال رايگان است
 معاون درمان سازمان تأمين اجتماعى از رايگان شدن هزينه درمان بيمه شدگان باالى 
65 ســال در مراكز درمانى كه طرف قرارداد سازمان تأمين اجتماعى در شهرهاى بدون 
بيمارستان هاى ملكى هستند، خبر داد. به گزارش ايرنا، اميرعباس منوچهرى افزود: هدف 
طرح حذف دفترچه درمانى و نســخه الكترونيك در قانون برنامه ششــم توسعه كشور 
مورد توجه قرار گرفته و ســازمان تأمين اجتماعى نيز به عنوان بخشــى از نظام سالمت 
جامعه، مكلف به برنامه ريزى و اقدام در اين زمينه است. وى گفت: اين طرح كه در ابعاد 
ملى سبب تحول در نظام سالمت كشور خواهد شد از روز شنبه اول اسفندماه 99 آغاز 
مى شود. يكى از اهداف اين طرح جلوگيرى از سوءاستفاده هاى احتمالى است، استحقاق 

درمان و پرداخت حق بيمه بيمار در اين زمينه بايد مشخص شود.

 رايگان شدن بيمه سالمت در ايام كرونا
 معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا از آموزش پزشكان در 

اجراى طرح نسخه نويسى الكترونيك خبر داد.
ابراهيم جليلى؛ اجراى طرح نســخ الكترونيك را از سوى بيمه سالمت 
مهم دانســت و اظهار كرد: در ادامه تشكيل پرونده الكترونيك سالمت 
كه جزو قانون برنامه ششم توسعه است، نسخه نويسى الكترونيك حائز 

اهميت خواهد بود.
 وى بــا بيان اينكه تشــكيل پرونده الكترونيك بيمه ســالمت برعهده 
وزارت بهداشــت است و شامل پزشــك خانواده نيز مى شود، گفت: 
يكى از الزامات به دست آوردن اطالعات پزشكى بيماران اجراى طرح 

نسخه نويسى الكترونيك است.
 به گزارش روابط عمومى اداره كل بيمه ســالمت استان همدان، معاون 
درمان دانشــگاه علوم پزشكى ابن سينا با تأكيد به اينكه با اجراى طرح 
نســخ الكترونيك دفترچه هاى بيمه جمع مى شــود و بيمار با يك كد 
مى تواند به مراكز درمانى از جمله مطب ها و كلينيك ها و نيز داروخانه ها 
در سراسر كشور مراجعه و خدمات دريافت كند، خاطرنشان كرد: اين 
طرح نياز به زيرساخت هايى دارد كه درحال حاضر از سوى بيمه سالمت 

و تأمين اجتماعى نرم افزارى براى آن تعبيه شده است.
جليلى با بيان اينكه پزشــكانى كه نســخه الكترونيك  مى نويسند و يا 
داروخانه هايى كه نســخه پيچى الكترونيك دارند از سوى بيمه سالمت 
پرداخت مطالباتشان به روزتر انجام مى شود كه اين مزيتى است، گفت: 
در آينده نزديك همه پزشكان ملزم به نسخه نويسى الكترونيكى هستند .
وى با اشــاره به اينكه ما در دانشگاه علوم پزشكى به طور جدى پيگير 
اجراى طرح نسخ الكترونيك هستيم و در اين زمينه جلسات آموزشى 
برگزار شــده تا به تدريج كار به خوبى پيش رود، يادآور شــد: برخى از 
همكاران كار را آغاز كرده انــد اما ايرادهايى هم نرم افزارها دارند و هم 

پزشكان بايد با كار آشنا شوند كه آموزش هايى در دستور كار است.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشكى ابن ســينا تصريح كرد: از طرفى 
داروخانه ها هم بايد به اين سيســتم وصل شوند تا نسخه پيچى را هم 

همزمان با نسخه نويسى پزشكان انجام دهند.
وى با تأكيد به اينكه طرح نســخ الكترونيك مزاياى زيادى در حفظ 
منابع و كاهش هزينه ها خواهد داشــت، گفت: در صرفه جويى وقت 
بيمار و نيز داروهايى كه به ســرعت در دسترس او قرار مى گيرد نيز 

مؤثر است.
جليلى با اشاره به اينكه در كنار نسخ الكترونيك ويزيت الكترونيك هم 
راه اندازى مى شود، عنوان كرد: برخى بيماران مى توانند به پزشك مراجعه 
كنند و پزشــك براى آنها دارو بنويسد و با گســترش اين روند براى 
ويزيت بعدى ديگر نيازى به مراجعه به مطب نباشد يعنى بيمار مى تواند 
مثال آزمايش خود را براى پزشك ارسال كند و پزشك نيز الكترونيكى 
ويزيت كند و نسخه بپيچد تا بيمار بتواند داروهاى خود را از داروخانه 

بگيرد و استفاده كند.
وى با اشــاره به اينكه برخى بيماران مانند بيماران خاص كه داروهاى 
مشــخصى را مصرف مى كنند، مى توانند بــدون حضور در مطب ها و 
كلينيك ها به صورت الكترونيك خدمات را دريافت كنند، تصريح كرد: 
اين مســأله به موضوع فاصله گذارى اجتماعى و جلوگيرى از انتشــار 

ويروس كرونا هم كمك خواهد كرد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا  گفت: به كسانى كه بدون 
هرگونه بيمه هستند بايد زودتر اطالع داده شود تا از مزاياى آن بهره مند 

شوند.

همشهرى: خداحافظى اجبارى با مدرسه
ــده  ــود االن ش ــارى ب ــه اجب ــه مدرس ــن ب ــروز رفت ــا دي   ت

ــى؟!! خداحافظ
آرمان ملى: جلوى خروج از پروتكل الحاقى را بگيريد

  بدون شرح!!
جام جم: معماى وام هاى فورى
  جوابش در جيب بند پ!!

صداى اصالحات: پيش بينى مى شود سال آينده فقرا فقيرتر شوند
  از االن دارن آژيــر قرمــزش رو مى كشــن كــه يه وقــت 

ــد!! ــم نگفتي نگي
جمهورى اسالمى: اسفند سخت در پيش است 

  نكته اش تو نوع مديريت كردنه!!
جوان: قطره چكانى برجامى با قطر

  آروم آروم مى خوان اعالم كنن يه وقت نُگرخيد!!
مردم ساالرى: پوست خربزه زيرپاى دولتمردان

  اون پوست موزه دلبندم!!
همدان پيام: واكنش به مصوبه ناپخته

  بدون شرح!!
وطن امروز: بازرسى ناگهانى ممنوع

  يه اعالم آمادگى كنيد كه وسط كار مشترى ها نپرن!!
كيمياى وطن: وام پرابهام 18 درصدى

  از ضامنا كم كردن به درصد اضافه كردن!!
دنيــاى جوانــان: گفت وگــوى خانوادگــى راه حــل بســيارى از 

ــت ــالت اس معض
  چاره اش همون قرنطينه خونگيه فقط!!

آفتاب اقتصادى: بازى دالالن باسياست براى فروش بيشتر دالر
  اينجورى نه سيخ ميسوزه نه كباب!!

آگهى فراخوان مناقصه (نوبت دوم)

اداره كل راه و شهرسازى استان همدان

شماره 
مناقصه 

مبلغ تضمين شركت در مبلغ برآورد (ريال) موضوع مناقصه 
فرآيند ارجاع كار (ريال)

صالحيت الزم 

تجديد 
99-5

تهيه و نصب تابلو و عالئم و گاردريل و نيوجرسى از كيلومتر 
500+5 الى 700+8 در قطعه اول كمربندى رزن 

رتبه 5 راه و 48,685,750,6372,435,000,000
ترابرى 

رتبه 5 راه و 18,827,612,851942,000,000اجراى نيوجرسى كمربندى شيرين سو 99-17
ترابرى 

رتبه 5 راه و 51,609,618,7932,581,000,000ساخت و نصب 10 كيلومتر نيوجرسى در محور رزن- دمق99-18
ترابرى 

همچنين اداره كل راه و شهرسازى استان همدان به نمايندگى از شركت بازآفرينى شهرى ايران در نظر دارد پروژه ذيل را با انجام فرآيند مناقصه عمومى يك 
مرحله اى به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد.

شماره 
مناقصه 

مبلغ تضمين شركت در مبلغ برآورد (ريال) موضوع مناقصه 
فرآيند ارجاع كار (ريال)

صالحيت الزم 

رتبه 5 ابنيه16,875,870,611844,000,000تكميل مركز درمانى محله سرجوى مالير 99-19

اداره كل راه و شهرسازى استان همدان در نظر دارد، پروژه هاى ذيل را با انجام فرآيند مناقصه عمومى يك مرحله اى به پيمانكار واجد 
صالحيت واگذار نمايد.

مهلت دريافت اسناد مناقصات: از ساعت 13 تاريخ 99/11/28 تا ساعت 19 تاريخ 99/12/02
آخرين مهلت تحويل پاكات مناقصات: تا ساعت 19 تاريخ 99/12/12

تاريخ بازگشايى پاكات مناقصات: ساعت 9 صبح تاريخ 99/12/13
www.setadiran.ir محل دريافت اسناد: سامانه تداركات الكترونيك دولت

محل تحويل پاكت الف به صورت فيزيكى: دبيرخانه اداره كل واقع در خيابان سعيديه، اداره كل راه و شهرسازى استان همدان 
www.setadiran.ir محل تحويل پاكات الف، ب و ج به صورت الكترونيكى: سامانه تداركات الكترونيك دولت

محل بازگشايى پاكات: سى مترى سعيديه، اداره كل راه و شهرسازى استان همدان 
(م الف 1655) 

 شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار اجراى پروژه هاى ذيل  بر اساس فهارس بهاى سال 1399 را به 
پيمانكاراني كه داراى گواهينامه صالحيت بهره بردارى از شبكه ، انشعابات و مخازن آب از وزارت نيرو يا 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 باشند، از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) 
واگذارنمايد .كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) به 
آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى 

الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1399/11/28

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

مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1399/11/28 لغايت 1399/12/5 تاپايان وقت ادارى.
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1399/12/16 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/12/17 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 1394/9/22  ارائه نمايد. اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده 

حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/12/16 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
ادارى(شنبه ساعت  و  همدان  استان  فاضالب  و  آب  احوال-شركت  ثبت  اداره  جنب  بيمه-  ميدان   - همدان  گزار:  مناقصه  نشانى 

 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.

فراخوان مناقصه هاى عمومي يك مرحله اى

شماره
شماره فراخوانموضــــــــــــــوعمناقصه

مبلغ تضمين شركت در مبلغ برآورد(ريال)در سامانه ستاد
فرآيند ارجاع كار(ريال)

ساعت 
بازگشايى

ع/1-253/99
برونسپارى راهبرى ، بهره بردارى ، نگهداشت ، توسعه ، بازسازى و بهسازى 
منابع تامين آب ، تاسيسات پمپاژ ، انتقال ، توزيع و پايدارسازى شبكه هاى 

آب شرب روستايى شهرستان نهاوند
209900700100011012.553.587.423627.679.3719

ع/1-254/99
برونسپارى راهبرى ، بهره بردارى ، نگهداشت ، توسعه ، بازسازى و بهسازى 
منابع تامين آب ، تاسيسات پمپاژ ، انتقال ، توزيع و پايدارسازى شبكه هاى 

آب شرب روستايى شهرستان اسدآباد
209900700100011112.743.832.030637.191.6029:30

ع/276/99
برونسپارى راهبرى ، بهره بردارى ، نگهداشت ، توسعه ، بازسازى و بهسازى 
منابع تامين آب ، تاسيسات پمپاژ ، انتقال ، توزيع و پايدارسازى شبكه هاى 

آب شرب ، نصب انشعابات آب شهرستان درگزين
20990070010001126،894،866،098344،743،30510

نوبت دوم

تكميل ظرفيت رشته هاى علوم پزشكى 
دانشگاه آزاد آغاز شد

 تكميل ظرفيت متقاضيان رشته هاى مقاطع كاردانى و كارشناسى علوم 
پزشكى دانشگاه آزاد اسالمى آغاز شد.

به گــزارش مهر، به اطالع داوطلبان گروه علــوم تجربى، حاضر در 
جلســه آزمون سراسرى سال 99 كه براساس كارنامه صادره از سوى 
ســازمان سنجش آموزش كشــور مجاز به انتخاب رشــته شده اند، 
مى رساند جهت شركت در تكميل ظرفيت اين دانشگاه در رشته هاى 
(كاردانى و كارشناسى) گروه علوم پزشكى، مى توانند از سه شنبه 28

بهمن تا ساعت 24 روز شنبه مورخ 2 اسفند با مراجعه به سامانه اين 
مركز به نشــانى www.azmoon.org نســبت به انتخاب رشته 

اقدام كنند.
داوطلبان واجد شرايط مى توانند با استفاده از كد دسترسى مندرج در ذيل 
كارنامه و كدملى به ســامانه وارد شده و پس از پرداخت وجه انتخاب 
رشــته نســبت به انتخاب حداكثر صد رشــته و محل متناسب با گروه 

آزمايشى مربوطه اقدام كنند.

نيلوفر بهرمندنژاد»
 شــلوغى و ازدحام جمعيت در خيابان ها 
و بــازار همدان به حدى اســت كــه به نظر 
مى رسد مردم امسال زودتر از سال هاى پيش 
به اســتقبال شب عيد رفته اند، برخالف بازار 
شــب عيد كه هميشــه از اوايل اسفند آغاز 
مى شــد، امســال با وجود كرونا زودتر آغاز 
شــده و مردم بدون توجه بــه آن و احتمال 
آغازمــوج چهارم، در بازار به گشــت وگذار 
و خريد عيد مشــغولند، به طورى كه شــايد 
باورمان نشــود همچنان كرونا وجود دارد و 
دوباره دورهمى هاى خانوادگى و مراســم ها 
يكى در ميان درحال برگزارى است و ديگر 
آن تــرس و نگرانى كــه در ماه هاى ابتدايى 
وجود داشــت در بين افراد ديده نمى شــود. 
اما با اين حال وجود ماسك بر صورت مردم 
نشــان مى دهد كه هنوز ترس از اين ويروس 

از بين نرفته است.
اما چرا مــردم تا اين اندازه كرونا را ســاده 
مى انگارند، اعمــال محدوديت ها و تعطيلى 
اصناف حدود يك مــاه به خوبى پيش رفت 
و نتيجه آن شــرايط قرمز به نارنجى بود، اما 
اكنون شــلوغى بازار نشــانه خوبى نيست و 
اگر همانند ســال گذشته نســبت به رعايت 
پروتكل ها و اعمــال محدوديت ها بى تفاوت 
باشيم دوباره سال ســختى در پيش خواهيم 

داشت.
در همين راســتا گشــتى در بازار زديم و با 

مردم رفتيم به گفت وگو پرداختيم. 
 حال وهواى شب عيد بيشتر 

براى خريد كردن وسوسه ام مى كند
يكى از مادرانى كه به همراه فرزند خردسالش 
در پياده رو بوعلى مشــغول خوردن بســتنى 
بود، مى گويد: من هرســاله در ماه هاى آخر 
سال وسايل نو براى خانه و يا پوشاك براى 
خودم و فرزندم تهيه مى كنم، امسال هم ديگر 
با وجود اين يك سال محدوديت توان ماندن 
در خانه را نداشــتم. سعى مى كنم تاجايى كه 
امكان دارد پروتكل ها را رعايت كنم اما واقعا 
حال وهواى شب عيد بيشتر براى خريد كردن 

و بيرون آمدن وسوسه ام مى كند. 

دو دختر نوجوان كه براى 
خريــد به خيابــان بوعلى 
اين  از  مــدام  بودند،  آمده  
مغازه به آن مغازه مى رفتند 
و بــا كلــى ذوق درحال 
مغازه  لباس هــاى  ديــدن 
بودند، يكى از اين دختران 
خبرنــگار  بــه  نوجــوان 
از  ما  مى گويد:  همدان پيام 
دوســتى مان  ابتداى  همان 
مدام بــا يكديگــر بيرون 
بوديم اما با شــيوع كرونا 
ارتباطمــان را كمرنگ تــر 
كرديم. معلوم هم نيســت 
اين ويروس كى قرار است 
همين  به  شــود،  ريشه كن 
خاطر ديگر براى مان عادى 

شده است و نمى توانيم به خاطر يك ويروس 
تمــام زندگيمان را مختل كنيــم و از ديد و 
بازديد و لحظات خوش زندگيمان بگذريم، 

ديگر از اين وضعيت خسته شده ايم.
او بر اين باور اســت كه بــا رعايت كردن و 
در خانه مانــدن يك يا 2 نفر مشــكل حل 

نمى شود مگر اينكه دوباره 
اعمال  را  محدوديت هــا 
كنند تا مجبور شــويم در 

خانه بمانيم.
يك  آن طرف تــر  كمــى 
آرايشى  لوازم  فروشــگاه 
بهداشــتى بود كه شلوغى 
جلــب  را  توجهــه ام  آن 
شدم  فروشگاه  وارد  كرد. 
و با يكى از فروشــندگان 
خانــم مشــغول صحبت 
شــدم، او از عادى انگارى 
روزهاى پايانى ســال كه 
ديگر مــردم به پروتكل ها 
توجه چندانــى نمى كنند، 
بيــن  از  مى گويــد: 
براى  كــه  مشــترى هايى 
خريد به ما مراجعه مى كنند عده اى هســتند 
كه بــدون توجه به پروتكل هاى بهداشــتى 
وارد فروشــگاه مى شــوند و با وجود اينكه 
روى شيشــه نوشته شده اســت كه «بدون 
ماســك وارد نشــويد» افراد بدون ماسك را 
پذيرش مى كنند. اما اين دليل نمى شــود كه 

فروشــگاه را تعطيل كنيم، بايد كمى مردم با 
يكديگر متحد شــوند و همكارى كنند كه نه 
زندگى روزمره خودمان مختل شود و نه آمار 

مبتاليان افزايش پيدا كند.
از فروشگاه كه بيرون آمدم خانم ميانسالى 
را ديدم كه ماسك و شيلد بر روى صورت 
داشت و درحال الكل زدن به دستانش بود، 
او مى گويد: يك ســال اســت كه تنها براى 
خريد نيازهاى ضــرورى با ترس و لرز از 
خانــه بيرون مى آيم، خريــدم را مى كنم و 
ســريع به خانه برمى گردم. بيشــتر ترس و 
نگرانــى ام به دليل فوت يكــى از نزديكانم 
بر اثر اين بيمارى اســت به همين دليل از 
حاال به تمام اقوام و آشنايانم تأكيد كرده ام 
كه امسال هم همانند سال گذشته تا زمانى 
كه اين ويروس ريشه كن شود و يا حداقل 
عمل واكسيناســيون در بيــن افراد عمومى 
انجام شود، تمايلى به ديد و بازديد در ايام 

نوروز ندارم.
او معتقــد اســت كه اگــر در ايــن زمينه 
محدوديت ها  اعمــال  يا  شــود  برنامه ريزى 
دوباره اجرا شود و ادامه دار باشد،كنترل شيوع 

موج چهارم بهتر انجام مى شود. 

عادى انگارى مردم 
كرونا را پرشتاب تر مى كند

■ دختر نوجوان: معلوم نيست اين ويروس كى قرار است ريشه كن شود ديگر برايمان عادى شده است
■ خانم ميانسال: سال جديد هم تا ريشه كن شدن اين ويروس در خانه مى مانيم

دورهمى هــاى  دوبــاره 
خانوادگى و مراسم ها يكى 
در ميــان درحال برگزارى 
ترس  آن  ديگر  و  اســت 
و نگرانى كــه در ماه هاى 
ابتدايى وجود داشــت در 
نمى شود.  ديده  افراد  بين 
اما با اين حال وجود ماسك 
نشــان  مردم  صورت  بر 
از  ترس  هنوز  كه  مى دهد 
نرفته  بين  از  ويروس  اين 

است
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 داستان انتقادها از طرح جامع 
شهر همدان و مكاتبات متعدد به 
وزير راه و شهرســازى انسان را 
به ياد داستان تلخ «پروكروستس 

ميهمان نواز» مى اندازد.
در اســاطير يونــان باســتان از 
پروكروستس  نام  به  شــخصيتى 
نام برده شده اســت. تاريخ نگار 
يونانــى قرن اول پيــش از ميالد 
در كتاب «تاريــخ جهان» آورده: 
جاده اى  كنار  در  پروكروســتس 
منتهــى به آتن زندگــى مى كرد. 
رهگذران را به بهانه ميهمان نوازى 
به خانه خــود مى بــرد و روى 
تختــى مى خواباند و اگر از طول 
تخت كوتاه تــر بودند آن قدر آنها 

را مى كشيد يا بدنشان را در روى 
ســندان با چكش مى كوبيد تا هم 
اندازه تخت شوند و اگر بلندتر از 
تخت بودند از پاهايشان مى بريد تا 
به اندازه تخت شوند. از نظر او تنها 
اشخاصى درست و كامل بودند كه 

درست به اندازه تخت او بودند.
هــدف از بيــان ايــن مطلب اين 
اســت كه همه مــا در ذهن خود 
تخت هايى داريم كه با آن به دنيا، 

بــه اطرافمان و به پديده ها نگاه مى كنيم و اين 
باعث مى شــود كه انعطاف پذيرى خود را از 
دست بدهيم و خشــك و بى عاطفه و دور از 
خالقيــت عمل كنيم و براى حل مشــكالتى 
كه مهم و پيچيده اند از روش پروكروســتس 
اســتفاده كنيم. در آشــفتگى ذهنمان به جاى 
اينكــه تخت را اندازه ميهمان كنيم ســعى در 
انــدازه كردن بدن وى با تخت هســتيم، حال 
چه سر باشــد يا پا، مى بُريم. واقعيت را مورد 
سرزنش قرار مى دهيم چون با مدل هاى ذهنى 
ما سازگار نيست. اما اين طبيعت خلقت است 
عده اى با محدوديت دانش، به يكباره با دنيايى 
از متغيرهــا مواجه مى شــوند كــه در لغتنامه 

اختصاصى شان نمى گنجد.
 اما مى دانيد عاقبت پروكروســتس 

چه شد؟
يك روز تسئوس قهرمان داستان براى اجراى 
عدالت ظاهر شد و سناريوى پروكروستس را 
روى خودش اجرا كرد. پس از غذاى مرسوم، 
تسئوس، پروكروستس را وادار كرد در تخت 

خــودش بخوابد ســپس 
بــراى اينكــه او را اندازه 
تخت كند سرش را از بدن 

جدا كرد. 
فريادهاى پروكروستس كه 
مى گفت تخــت را اندازه 

من كنيد به جايى نرسيد.
حال در كوچــه بازار اين 
جامع  طرح  از  انتقاد  شهر 
بهانه اى شــده است براى 
مقابله با يك جريان توسعه، نگاهى كه در پى 
رساندن شهر همدان به جايگاه واقعى خود در 
توسعه منطقه اى است. از زمانى كه وزارت راه 
و شهرسازى و سازمان برنامه بودجه به استناد 
طرح هاى كالبدى ملــى و منطقه اى و آمايش 
ســرزمين در پى تمركززدايي فضايي، كاهش 
نابرابري هاي منطقه ايي، توسعه متوازن ملى و 
منطقه اى، برآمدند دست به اتخاذ راهبردهاي 
شهرنشــيني متفاوتي زدند؛ يكي از مهم ترين 
اين راهبردها؛ تقويت شــهرهاي منطقه اى و 
حمايت از آنها بود. در اين ميان شــهر همدان 
با نقش شهر منطقه اى ويژه به مركزيت منطقه 
زاگرس متشــكل از اســتان هاى كرمانشاه و 
سنندج و ايالم و لرستان براى توسعه منطقه اي 
با اســتفاده از روش ها و مدل هاي كمي مانند 
رتبه - اندازه، آنتروپي، كشش پذيري، جاذبه، 
ضريب مكاني مورد ارزشــيابي و تحليل قرار 
گرفت. در بررسي هاى طرح كالبدى ملى نتايج 
نشــان مي دهد كه تمايل بــه تمركز جمعيت، 
امكانات و خدمــات اقتصادي - اجتماعي در 

شــهر همدان بيشتر از بقيه شهرهاى مركز اين 
5 استان هست. در اين صورت راه حل توسعه 
متوازن ملى و منطقه اي، توسعه و تقويت مركز 
منطقه(همدان) و استقرار خدمات و امكانات 
در ايــن مركز براى خدمات رســانى به منطقه 
زاگرس است. بنابراين توسعه و تقويت شهر 
همدان مي تواند عالوه بر ايجاد تعادل در نظام 
سلسله مراتبي ســكونتگاهى در سطح كشور، 
نقش زيادي در توســعه مناطق پيراموني اين 
شــهر به خصوص شــهرهاي كوچك و نقاط 
روســتايي داشته باشد. تجربيات جهاني نشان 

داده كه بي توجهي به نقش شهرهاي 
فزاينده  روند  بــا  همزمان  منطقه اى 
شدن كشور  قطبي  شهرنشــيني، به 
و پديده بزرگ ســري و بروز عدم 
تعادل هاي شــديد در نظام اسكان، 
به دور ماندن بخش هايي از سرزمين 
از روند توســعه و ايجاد شــكاف 
بيــن مناطق شــهري ســطح يك 
كشــور(تهران) با ديگر سطوح شده 

است.
-حــال كه طــرح جامــع درحال 
بازنگرى اســت چه جامه اى بر تن 
اين شــهر خواهد دوخت كه زيبنده 

آن باشد؟
■ جامــه اى درخور نقش و عملكرد 
منطقه اى شهر همدان كه تمام ابعاد 

توسعه يافتگى را در توسعه آتى شهر ببينيم
■ يــا جامه اى تنگ خوشــحال از تراشــيدن 

اندامش...
-در ايــن ميــان وظيفــه مــا، متخصصين، 

سياستمداران، مسئوالن و... چيست؟
■ يا بايد منتظر بود و به نظريات كارشناســى 
اعتمــاد كرد و درصورت لــزوم ارائه راهكار 

نمود
■ يــا فريادمان را بلند كنيم قواره شــهر را به 

اندازه تخت من تنش را ببريد.
* محمدخليل البرزنيا 
كارشناس مسائل شهرى

اقتصـاداقتصـاد

خبر

 eghtesad@hamedanpayam.com

خبر

كوه خوارى در دامنه الوند 
بالى جان طبيعت همدان

 مسئول ديده بان شفافيت و عدالت استان همدان گفت: كوه خوارى در 
دامنه الوند بالى جان كمربند سبز همدان و طبيعت بكر آن شده است.

جالل زارعى در گفت وگو با مهر گفت: در سال هاى اخير پديده و مسأله 
كوه خوارى در دامنه الوند به ويژه در منطقه گنجنامه و تپه عباس آباد رشد 

چشمگيرى داشته است.
وى با بيان اينكه به علت ارزش زمين در مناطق گنجنامه و تپه عباس آباد 
همواره اين مناطق مورد توجه ســرمايه داران بوده اســت، ادامه داد: از 
اين رو اين مناطق همواره در خطر كوه خوارى براى ساخت رستوران و 
مراكز تفريحى بوده اند. زارعى افزود: بايد بررسى گردد كه كمربند سبز و 
تنفسى شهر به چه قيمتى درحال نابودى است، در سال هاى گذشته در 
منطقه بلوار ارم خيلى از باغات از بين رفته و جاى خود را به ساختمان ها 
داده اند. وى با اشــاره به اينكه افراد با زمين خوارى مساحت زمين خود 
را افزايش داده و به ساخت وســاز با مساحت بيشتر مى پردازند كه اين 
ضعف قانون اســت، اضافه كرد: طبيعت بكر همدان در معرض خطر 
است و ما مى بينيم كه با از دست دادن اين نعمت الهى و طبيعى مجبور 

به ايجاد فضاى سبز و به صورت مصنوعى توسط شهردارى هستيم.
مسئول نهاد مردم نهاد ديده بان شفافيت و عدالت افزود: البته در 6 ماه اخير 
پليس ساختمان شهردارى اقدامات قابل مالحظه و ارزشمندى را در اين 
زمينه انجام داده اند و پايش ماهواره اين مناطق توســط پليس ساختمان 
و پيگيرى مسأله كوه خوارى توسط آنها، نقش بسزايى در حفظ طبيعت 

شهر و كمربند تنفسى همدان داشته است.

بازار مرغ هنوز ملتهب است
 اوايل امسال بود كه به خاطر شيوع كرونا و تعطيلى بسيارى از مراكز، 
مرغ روى دست مرغداران مانده بود و قيمتش تا 8 هزار تومان هم رسيد 
و مردم سرخوش از اين موضوع در صف هايى طوالنى مرغ مى خريدند 
به حدى كه تا ظهر نرسيده، مرغداران تمام مرغ هايشان را فروخته بودند 

و پشه مى پراندند.
با توجه به افزايش قيمت گوشــت قرمــز و كاهش توان خريد مردم، 
بســيارى مرغ را جايگزين اين ماده پروتئينى كــرده بودند اما افزايش 
مداوم قيمــت مرغ هراس و اســترس زيادى به مــردم وارد مى كرد 
به طورى كه يك روز قيمت مرغ و روز ديگر تخم مرغ دستخوش تغيير 
مى شد تا اينكه مرغ به 14 هزار تومان رسيد و به تازگى بين 22 هزار و 
500 تومان و گاه 27 تا 30 هزار تومان در بازار عرضه مى شود كه اين 
موضوع ســبب شده يكى ديگر از مواد پروتئينى مورد نياز خانوارها از 

سفره هايشان پر بكشد.
حتى شنيده مى شــود مغازه اى در ابتداى خيابان اكباتان همدان مرغ به 
نرخ دولتى 21 هزار و 500 عرضه مى كند و مردم بايد از صبح زود روانه 
ميدان شوند و در نوبت بايســتند تا مرغ دولتى گيرشان بيايد! درواقع 
نوســان قيمت مواد پروتئينى همچون گوشــت مرغ به  عنوان كاالهاى 
پرمصرف در ســبد تغذيه خانوار با قابليت دسترسى باال براى تمامى 

اقشار موجب نارضايتى مردم شده است.
 مرغ 30 هزار تومانى در بازار همدان وجود ندارد

معاون نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
در اين باره در گفت وگو با ايسنا، با تأكيد بر اينكه مرغ 30 هزار تومانى 
در بازار همدان وجود ندارد، مطرح كرد: افزايش قيمت مرغ زنده در كل 
كشــور وجود دارد و مرغداران با قيمت مصوب مرغ را به كشتارگاه ها 

تحويل نمى دهند.
داريــوش صفارى با بيــان اينكه مرغداران اعــالم مى كنند كه قيمت 
تمام شده توليد مرغ بيش از ميزانى است كه در ستاد تنظيم بازار تعيين 
شده است، افزود: با تمام اين تفاسير ما بازار را كنترل مى كنيم كه مرغ 

باالتر از قيمت مصوب عرضه نشود.
وى با اشاره به اينكه احتمال دارد در هر صنفى نه تنها مرغ فروشان، چند 
متخلف پيدا شــود كه از قيمت مصوب باالتر بفروشند كه ما برخورد 
الزم را با اين واحدها كرده ايم، يادآور شــد: بازرســان سازمان صمت 
در ســطح بازار حضــور دارند و درحال رصد و بازرســى واحدهاى 

مرغ فروشى هستند.
معاون نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
درباره فروش مرغ به قيمت 30 هزار تومان در بازار همدان، با تكذيب 
اين موضوع، اظهار كرد: چنيــن قيمتى در بازار همدان وجود ندارد و 

درحال حاضر مرغ به نرخ 22 هزار و 500 تومان عرضه مى شود.
صفــارى با تأكيــد بر برخورد قاطــع با واحدهــاى صنفى متخلف، 
خاطرنشــان كرد: شــهروندانى كه از واحدهاى صنفى شكايت دارند، 
مى توانند با شــماره 124 تماس بگيرند تا برخورد الزم با اين واحدها 
صورت بگيرد.وى درباره قيمت تخم مرغ نيز گفت: بازار تخم مرغ يك  
هفته  اســت كه ثبات پيدا كرده به طورى كه تخم مرغ توليدى استان در 
شركت پشتيبانى امور دام تجميع شده و 6 تا 7 عمده فروش استان بين 

ُخرده فروشان و سوپرماركت ها تخم مرغ را توزيع مى كنند.
صفارى با بيان اينكه 70 پرونده براى قيمت مرغ و تخم مرغ به تعزيرات 
حكومتى معرفى شده است تا برخورد الزم صورت بگيرد، خاطرنشان 
كرد: درحال حاضر براســاس وزن تخم مرغ از شانه   اى 33 تا 35 هزار 

تومان به فروش مى رود.
وى درباره عرضه نشــدن روغن در برخــى واحدهاى صنفى، گفت: 
ســازمان نظــارت و بازرســى به همراه معــاون فرمانــدار همدان از 
فروشگاه هاى سطح شهر همدان بازديد كرده و انبارهاى اين فروشگاه ها 
نيز بررسى شد، به طورى كه فروشگاه اتكا و رفاه درحال توزيع روغن 
بوده و در انبارهاى آنها روغن وجود داشت در ضمن نبايد فراموش كرد 

كه تقاضا براى خريد روغن بيش از نياز خانواده هاست.
 پيش بينى كاهش قيمت مرغ 
با افزيش جوجه ريزى در بهمن

رئيس اداره تنظيم بازار ســازمان جهادكشاورزى استان همدان با تأكيد 
بر اينكه مرغداران همدان براســاس قيمت مصوب تنظيم بازار استان 
مرغ را به كشــتارگاه ها تحويل مى دهند، گفت: قيمت مرغ در بازار 22
هزار و 500 تومان اســت و هيچ واحد صنفى حق فروش باالتر از اين 

ميزان را ندارد.
داريوش ســرحدى با بيان اينكه قيمت مــرغ زنده در همدان 16 هزار 
و 500 تومان اســت، اظهار كرد: كارگروه تنظيم بازار استان همدان در 
راستاى تعادل بخشى به قيمت مرغ استان همدان و استان هاى همجوار 
و جلوگيــرى از خروج مرغ تصميم بر افزايش اندك قيمت مرغ زنده 
گرفت. وى با اشــاره به اينكه قيمت مرغ زنده در تهران و قزوين 20

هزار تومان اســت، ادامه داد: كارگروه تنظيم بازار اســتان همدان در 
راستاى تعادل بخشى قيمت مرغ و جلوگيرى از خروج مرغ و همچنين 
حمايت از جوجه ريزى هاى بعدى نســبت به تعيين قيمت مرغ زنده 
اقدام كرده كه براساس مصوبه اين كارگروه قيمت مرغ زنده از 14 هزار 

و 400 تومان به 16 هزار و 500 تومان رسيد.
رئيس اداره تنظيم بازار ســازمان جهادكشاورزى استان همدان با تأكيد 
بر اينكه اســتان همدان تنها استانى بود كه مصوبه تنظيم بازار كشور را 
رعايت مى كرد، افزود: متأسفانه استان هاى همجوار به ويژه تهران، بسيار 

باالتر از اين قيمت مرغ زنده را عرضه مى كردند. 
اين مقام مسئول با اشــاره به اينكه جوجه ريزى هاى بهمن ماه افزايش 
خوبى داشــته اســت، بيان كرد: تا 27 بهمن 2 ميليون و 572 هزار و 
120 قطعه جوجه ريزى در مرغدارى هاى اســتان صورت گرفته است 
كه نســبت به ماه گذشته افزايش 15 درصدى دارد كه احتماالً تا پايان 
بهمن بيشتر خواهد شد. وى با بيان اينكه هر چه جوجه ريزى ها بيشتر 
شــود قيمت مرغ كاهش مى يابد، درباره بازار شــب عيد، توضيح داد: 
با تصميم كارگروه تنظيم بازار اســتان براى افزايش قيمت مرغ زنده، 
جوجه ريزى هــاى صورت گرفته چند ماه اخير افزايش خوبى داشــته 

به طورى كه جوجه ريزى بهمن بيش از نياز استان است.

رسيدگى به مشكالت 5 واحد توليدى در ستاد تسهيل
 ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان همدان به مشكالت 4 طرح توليدى و يك طرح 

خدماتى رسيدگى كرد و موانع پيش روى آنها را براى ادامه فعاليت برداشت.
به گزارش ايرنا، ســتاد تســهيل و رفع موانع توليد اســتان همدان برگزار شــد تا براى 

شصت وچهارمين بار گره  از مشكالت تعدادى واحد توليدى و صنعتى باز كند.
در اين نشست روند صدور پروانه بهره بردارى براى يك واحد سردخانه در شهرك صنعتى 

بهاران كه با محيط زيست مشكالتى داشت، آسان سازى شد.
همچنين محيط زيست براى حل و فصل مسائل مربوط به يك كارخانه قند در استان نيز 

قول مساعد داد.

كارخانه آرد سينا واحد توليدى ديگرى بود كه به دليل شرايط تحريم قادر به اجراى طرح 
توســعه خود به طور كامل نشــده و معوقات بانكى گريبانگير او شــده بود كه براى اين 

موضوع هم تصميماتى گرفته شد.
كارخانه توليد خودروى برقى كه قرار بود در شــهرك صنعتى ويان مســتقر شود به دليل 
پاره اى از مســائل تقاضاى جابه جايى داشــت كه اعضا با استقرار اين واحد در خارج از 

فضاى شهرك موافقت كردند.
نمايندگانى از كارخانه رب گوجه فرنگى اســدآباد نيز به اين جلسه دعوت شده بودند تا 

به تقاضايشان رسيدگى شود.
اين واحد توليدى به دليل انتقال مالكيت و برخى مشكالت مديريتى درحال حاضر تعطيل 
اســت و مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان براى برقــرارى بيمه بيكارى براى 

كارگران اين واحد قول مساعد داد.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همدان در اين كارگروه تخصصى خواســتار 
اجراى دقيق مصوبات شــد و از دســتگاه هاى اجرايى و بانك ها خواست به تصميم هاى 

اخذ شده در اين ستاد همانند يك قانون تمكين كرده و در اسرع وقت آنها را اجرا كنند.
به گفته ظاهر پورمجاهد، از ابتداى ســالجارى تاكنون 267 مصوبه در ستاد تسهيل و رفع 
موانع توليد استان همدان صادر شده كه بخش زيادى از آنها به مرحله اجرا درآمده و گره 

از مشكالت توليدكنندگان باز كرده است.
وى به تسهيل شرايط سرمايه گذارى در استان همدان نيز تأكيد كرد و گفت: معطل كردن 
كسانى كه قصد سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف را دارند جايز نيست و كارهاى آنها 

در اولويت دستگاه هاى مربوطه قرار گيرد.

سندروم پروكروستس 
و آينده مبهم طرح جامع شهر همدان
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مديركل تعاون استان:
 سمن هاى كارآفرينى شبكه سازى مى شوند

 مديــركل تعــاون، كار و رفاه اجتماعى 
استان همدان گفت: شبكه سازى تخصصى 
و هدفمنــد ســمن هاى كارآفرينى به  عنوان 
حلقه اتصال دســتگاه هاى دولتى با بخش 
خصوصــى، موجب تقويــت عملكرد اين 
ســازمان هاى مردم نهاد در راســتاى ايجاد 
فرصت هاى شغلى مولد و پايدار خواهد شد.

احمد توصيفيان در گفت  وگو با ايرنا افزود: 
يكــى از اهــداف مهم براى شبكه  ســازى 
ســمن ها در سطح استان همدان، تخصصى 
كردن فعاليت اين نهادهاى مردمى و تقويت 

و بهبود عملكرد آنها است.
وى تصريح كرد: ســمن ها به عنوان پشتيبان 
مشاغل خرد و خانگى با اتصال اين مشاغل 
به بــازار فروش زمينه پايدارى اشــتغال را 
فراهم ميكنند برهمين اساس شبكه سازى اين 
نهادهاى مردمى موجب تقويت عملكرد و 
اثرگذارى بيشتر آنها در عرصه ايجاد مشاغل 

مولد و پايدار مى شود.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان 
همدان بــا تأكيد بر اينكه اتاق فكر اداره كل 
به طور مستمر مشكالت و موانع كارآفرينى، 
توليد و راهكارهاى رفع آن را بررسى مى كند، 
افزود: حضور و مشاركت فعال كارآفرينان و 
سازمان هاى مردمى در روند بررسى مسائل و 
مشكالت اين بخش و ارائه راهكار و پيشنهاد 
براى بهبود شــرايط در عرصه كارآفرينى و 

توليد بسيار مؤثر و قابل توجه است.
توصيفيان با تأكيد بر لزوم تقويت شبكه سازى 
تخصصى و هدفمند ســمن هاى كارآفرين، 
گفــت: اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى 

اســتان همدان درباره اخذ مجوز مشــاغل 
خانگى و حمايت هاى بيمه اى، آمادگى الزم 

براى همكارى با سمن ها را دارد.
وى با بيان اينكه توســعه فرهنگ و آموزش 
كارآفرينى ضرورت مهم اقتصاد و مهم ترين 
راهــكار برون رفت از اقتصاد نفتى اســت، 
اظهار داشــت: با توسعه فرهنگ كارآفرينى 
و آموزش سرمايه هاى انسانى خالق مى توان 
از ميزان وابستگى اقتصاد به نفت جلوگيرى 

كرد.
وى با بيان اينكه امروزه نقش مشاغل خانگى 
و ُخرد در رونق اقتصــادى و تثبيت درآمد 
براى دهك هاى پايين اقتصــادى جامعه و 
ايجاد فرصت هاى شغلى براى تمامى فعاالن 
اقتصادى محرز شده، تصريح كرد: حدود 90

درصد اشتغال كشور و دنيا در بخش مشاغل 
خرد و بنگاه هاى كوچك شكل گرفته و بنابر 
اين بايد به بخش مشاغل خانگى به صورت 

منسجم تر و دقيق تر ورود كنيم.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان 
همدان با اشــاره به اينكه ســرمايه انسانى 
محور اصلى ايجاد مزيــت رقابتى در ايران 
اســت، تصريح كرد: براى توسعه اقتصادى 
نيازمند كار جمعى، سختكوشــى، پشتكار، 
مسئوليت پذيرى اجتماعى و تقويت سرمايه 
انسانى و اجتماعى هستيم كه ضرورت دارد 
باور تعاون، فرهنــگ كار و كار جمعى در 

جامعه تقويت شود.
136 تشكل و سازمان مردم نهاد استان همدان 
در حوزه هاى اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى 

فعاليت دارند.
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آگهـي مزايده حضـوري (نوبت اول)

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

مبلغ سپرده شركت درمزايدهقيمت پايه كارشناسىقابليت شماره گذارىشماره شاسىشماره موتورمدلرنگتيپ پالك انتظامىسيستمنوعرديف
20/000/000ريال400/000/000ريالدارد138346424183nspeoo426سرمه اى282000-171-ب-11مزداوانت1
كاميون 2

كشنده
110/000/000ريال2/200/000/000ريالندارد-1983355969000299662نارنجى7442624ط14تهران14بنز

50/000/000ريال950/000/000ريالندارد14-061977/10745626-قرمز (رنگ فعلى سفيدنارنجى)11824Lp808همدانبنزكاميون3

از  ها  صبح  بايست  مي  خودروها  بازديد  جهت  متقاضيان   *
موتوري  واحد  به   17 الي   15 بعدظهرها  و   12 الي   8 ساعت 

شهرداري نهاوند مراجعه نمايند.
* متقاضيان همچنين جهت كسب اطالعات بيشتر به واحد امور 
قراردادها يا واحد موتوري شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن 

081-33237445-7 داخلي 208 و 301 تماس حاصل نمايند. 
* شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.

*متقاضيان جهت شركت در مزايده حضوري مي بايست مبلغ 
سپرده شركت در مزايده هر يك از خودروها را بصورت جداگانه 
زاگرس  شعبه  ملي  بانك  حساب 0104868466003  شماره  به 
را  واريزي  فيش  و  واريز  نهاوند  شهرداري  سپرده  حساب  بنام 

غير  در  باشند  داشته  همراه  به  مزايده  جلسه  به  ورود  هنگام 
اينصورت از حضور وي در كميسيون ممانعت بعمل مي آيد.

* متقاضيان همچنين به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه 
بانكي كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد 

استفاده نمايند.
*هزنيه كارشناسي و هزينه آگهي روزنامه بر عهده برنده مزايده 

مي باشد.
- تمامي هزينه هاي پس از فروش بر عهده برنده مزايده مي 

باشد.
* تمامي هزينه و پيگيري الزم در خصوص انتقال سند بر عهده 

برنده مزايده مي باشد.

مورد  بودن  سالم  قبال  در  تعهدي  هيچگونه  گذار  مزايده   -
ديگر  و  موتور  جمله  از  آن  در  شده  نصب  لوازم  و  مزايده 
است  الزم  و  نداشته  را  خودرو  قطعات  و  فني  هاي  مجموعه 
شركت كننده در هنگام بازديد دقت الزم را در مورد انتخاب 

خودرو داشته باشد.
* ماليات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزايده مي باشد.

* هزينه نقل و انتقال سند بر عهده برنده مزايده مي باشد.
*تمامي كسورات قانوني بر عهده برنده مزايده مي باشد.

* برندگان اول ،دوم وسوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد 
نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد

* متقاضيان مي بايست قبل از شركت در مزايده از ماشين ها به 

طور كامل بازديد بعمل آورند چرا كه بعد از مزايده و برنده شدن 
حق هيچگونه ادعا و اعتراضي را ندارند.

* متقاضيان مي بايست تا مورخ 1399/12/20 نسبت به واريز 
فيش سپرده شركت در مزايده اقدام نمايند.

* مزايده حضوري براي خودروها در محل شهرداري تشكيل 
شنبه  روز  مورخ 1399/12/23  در  معامالت  عالي  كميسيون  و 
ساعت 11 صبح در محل شهرداري تشكيل و برنده اعالم مي 

گردد./غ
آگهي نوبت اول: 1399/11/29 

آگهي نوبت دوم: 1399/12/09    
(م الف 956)

 شهرداري نهاوند با توجه به بند يك از 401 جلسه شوراي اسالمي شهر نهاوند و با در نظر گرفتن قوانين و مقررات مالي در نظر دارد تعدادي از ماشين آالت مستهلك را طبق جدول از طريق آگهي مزايده حضوري و با شرايط 
ذيل به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد صالحيت واگذار نمايد:

خبرگزارىخبرگزارى
 ejtemaei@hamedanpayam.com

سگ هاى بى پناه نهاوند صاحب خانه شدند
 رئيس اداره حفاظت محيط زيســت شهرســتان نهاوند از افتتاح مركز 
جمع آورى و نگهدارى ســگ هاى بى پناه به صورت زنده گير در نهاوند، خبر 

داد.
مهرداد سلگى در گفت وگو با ايسنا، توضيح داد: براساس دستورالعمل ابالغى 
در بند 15 ماده 55 قانون شــهردارى ها و دهيارى هاى كشور، شهردارى ها 
و دهيارى ها موظف هســتند نســبت به جمع آورى و نگهــدارى حيوانات 

مزاحم و بالصاحب در سطح شهرها و روستاها به منظور پيشگيرى از شيوع 
بيمارى هاى مشــترك انسان و حيوان و دفع حيوانات مريض و ولگرد اقدام 
كنند. وى بيان كرد: شــهردارى نهاوند براســاس دســتورالعمل كشورى و 
كارگروه پسماند شهرستان براى پيشگيرى و مبارزه با حيوانات ناقل بيمارى 
و به منظور حفظ حيات اين حيوانات، نخستين پناهگاه نگهدارى، عقيم سازى 
و واكسيناســيون در شــهر نهاوند را در فضايى مناسب با امكانات مختلف 
از جمله فنس كشــى، سايه بان، خانه هاى اســتراحت حيوانات و ساختمان 

نگهبانى ايجاد كرده است.

ســلگى با اشاره به اينكه نگهدارى و واكسيناسيون اين حيوانات به مؤسسه 
حامى حيوانات واگذار شــده است، گفت: جمع آورى سگ هاى بالصاحب با 
اســتفاده از نيروهاى آموزش ديده به صورت زنده گير توسط شهردارى انجام 
مى شــود و به پناهگاه حيات منتقل مى شــوند تا فرايند واكسيناســيون، 

غربالگرى و عقيم سازى بر روى آنها صورت گيرد.
رئيس اداره حفاظت محيط زيســت شهرستان نهاوند در پايان از كار ارزنده 
شهردار و شوراى شهر نهاوند كه نسبت به اجراى دستورالعمل ساماندهى و 

نگهدارى سگ هاى بالصاحب اقدام كردند، تشكر و قدردانى كرد.
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علت كاهش نرخ فرزندآورى در ايران 
چيست؟

 يك دانش آموخته جامعه شناسى در حوزه بررسى مسائل اجتماعى 
ايــران گفت: 3 عامل افزايش فردگرايى، افزايش انتظارات از زندگى و 
تجربه مشــكالت متولدين دهه 60 در امر تحصيل، اشتغال و ازدواج 

مهم ترين داليل كاهش نرخ تولد در ايران هستند.
حميد خاورزمينى در گفت وگو با ايسنا، درباره مسأله كاهش نرخ تولد 
در ايران، اظهار كرد: ميل به فرزنداورى يكى از پديده هايى اســت كه 
ارتباط بســيار نزديك با سبك زندگى و فرهنگ دارد. براى بررسى و 
مطالعه علل مؤثــر بر تعداد دلخواه فرزنــد، فرضيات متعددى وجود 
دارد اما براى رســيدن به پاسخ آسان تر مى توان شرايط را به 3 دسته 

تقسيم كرد.
وى توضيح داد: در جوامع ســنتى و پيشامدرن كه زاد و ولد براساس 
توليدمثل طبيعــى اتفاق مى افتد، ميزان زاد و ولد و ميزان مرگ ومير 
باالست، در اين شرايط خانواده هايى كه وضعيت مالى مطلوبى دارند، 
مى توانند فرزندان بيشترى را زنده نگه دارند زيرا دسترسى به امكانات 

درمانى و غذا براى آنها آسان تر است.
اين جامعه شناس ادامه داد: جوامعى كه آنها را به عنوان جوامع مدرن 
مى شناســيم و در آنجا مــواد غذايى و امكانات بهداشــتى و درمانى 
فراوانــى وجــود دارد، ميزان زاد و ولد باال و ميــزان مرگ ومير پايين 
اســت، در اين نوع جوامع برخى خانواده ها به واسطه 2 عامل مهم كه 
عبارت اســت از دسترسى به امكانات پيشگيرى و فردگرايى بيشتر به 

كاهش زاد و ولد روى مى آورند.
وى بيان كرد: از دهه 60 ميالدى كه به عنوان آغاز دوران پست مدرن 
در برخى از كشورهاى غربى ياد مى شود، با افزايش و گسترش وسايل 
پيشگيرى، امكان جلوگيرى از فرزندآورى مهيا شد و در چنين حالتى 
سبك زندگى اهميت بيشــترى نسبت به وجود امكانات پيشگيرى از 

باردارى مى يابد.
خاورزمينى در رابطه با بررســى ميــزان تولد در ايران مطرح كرد: در 
بررســى آمار و ارقام استان هاى كشور، اســتان هايى كه از رفاه نسبتاً 
باالترى برخوردار هســتند، به دليل ســبك زندگى و ميزان فردگرايى 

باالتر، تمايل كمترى به فرزندآورى دارند.
وى با بيان اينكه در گذشــته حتى پارامترهايــى مانند نوع تغذيه بر 
ميزان فرزندآورى تأثير مســتقيم داشــت، گفت: پايين آمدن ميزان 
فرزندآورى تا حدى كه در محروم ترين مناطق كشــور به 4 فرزند در 
طول زندگى فردى كه يك همســر دارد، نشــان مى دهد تنها بايد به 
موضوع سبك زندگى توجه داشت و تأثير عوامل ديگر آنقدر كم شده 

كه قابل اغماض هستند.
اين مدرس دانشگاه مطرح كرد: يكى از ويژگى هاى فرهنگى كشور ما 
كه در ديگر نقاط جهان هم كم و بيش وجود دارد، موضوع الگوبردارى 
اقشار پايين جامعه از طبقه متوسط و باال و الگوبردارى طبقه متوسط 

از طبقه باالست.
وى ادامه داد: از آنجايى كه در گذشته نه چندان دور، ميزان بارورى در 
جامعه ايران بســيار باال بوده، طبقه باال در ايران الگوى يك، 2 و يا 3

فرزندآورى را حفظ كرده و اين در فرايند الگوبردارى طبقات متوسط 
و پايين نقش مهمى داشته است، از سوى ديگر پس از انفجار جمعيتى 
دهه 60 خورشــيدى در ايران و مشكالت مربوط به تحصيل، اشتغال 
و ازدواج اين نســل، رفته رفته تمايل به فرزندآورى به علت مشــكالت 
اقتصادى كاهش پيدا كرد كه آن را در دهه هاى 80 و 90 خورشيدى 

مشاهده مى كنيم.
خاورزمينــى بــا بيــان اينكه از ســوى ديگر باال رفتــن انتظارات 
خانواده هــا و فرزنــدان آنها با توجــه به افزايــش امكانات رفاهى 
و نيازهــاى جديد به وجــود آمده، علت ديگرى اســت كه ميل به 
فرزنــدآورى كمتر بــراى افزايش كيفيت زندگــى را فراهم آورده 
است، اظهار كرد: در يك جمع بندى مى توان گفت 3 عامل افزايش 
فردگرايى، افزايش انتظارات از زندگى و تجربه مشــكالت متولدين 
دهه 60 در امر تحصيل، اشــتغال و ازدواج مهم ترين عوامل كاهش 

نرخ تولد در ايران هستند.
ــه  ــه از ده ــاالى جامع ــات ب ــرد: طبق ــان ك ــان خاطرنش وى در پاي
ــه  ــدآورى مواج ــه فرزن ــل ب ــش مي ــا كاه ــيدى ب 40 و 50 خورش
ــدن  ــد ش ــاده همانن ــاق افت ــر اتف ــاى اخي ــه در دهه ه ــد، آنچ بودن
ــا و  ــا آنه ــه ب ــن جامع ــط و پايي ــات متوس ــدن طبق ــون ش و همگ
ــردارى از زندگــى آنهاســت و هميــن مســأله كــه ايــن طبقــه  الگوب
زندگــى راحت تــر و مرفهــى دارنــد، طبقــات متوســط و پاييــن را بــه 

ــوق داده اســت. ــر س ــدآورى كمت فرزن

نانوايى كه در تأمين نان زن و بچه اش
 لنگ مانده

 افزايش چندبرابرى قيمــت مواد اوليه پخت نان در مقابل ثبات 
قيمت نان، سبب كم فروشى برخى نانوايان و نيز تغيير شغل بسيارى 
ديگر و يا مهاجرت به كالنشــهرها شده است. از طرفى دستمزد نانوا 
با توجه به ســختى كار آنها از جمله ساعات كارى طوالنى و چندين 
ساعت ايستادن كنار تنور داغ، بسيار پايين است، به طورى كه بسيارى 
از نانوايان و كارگران نانوايــى در تأمين مايحتاج اوليه زندگى لنگ 

مانده اند.
كمبــود كارگر نانوايى به علت دســتمزد هاى پايين يكــى ديگر از 
مشــكالت پيش روى نانوايان است كه سبب صنعتى شدن بسيارى 
از نانوايى ها شــده كه آن هم خود به دليل كاهش كيفيت نان و نبود 
استقبال بســيارى از مردم از نان هاى صنعتى، كاهش مشترى اين 

نانوايى ها را به دنبال دارد.
رئيس اتحاديه خبازان شهرستان مالير يكى از مهم ترين داليل كاهش 
كيفيت نان را كيفيت پايين آرد دانست و گفت: افزايش چند برابرى 
قيمــت مواد اوليه پخت نان در مقابل ثبات قيمت نان و نيز افزايش 
3 برابــرى بيمه تأمين اجتماعى كارگران، تأمين مايحتاج زندگى را 
براى نانوايان دشوار كرده و برخى از آنها مجبور به كم فروشى شدند و 

بسيارى از آنها نيز به دليل نبود درآمد كافى تغيير شغل دادند.
محمدصفر حسينى در گفت وگو با ايسنا، به فعاليت 335 نانوايى در 
سطح شهرستان مالير و روستاهاى اطراف اشاره كرد و افزود: از اين 
تعداد، 190 نانوايى در ســطح شهر و 145 نانوايى در سطح روستاها 
فعاليت مى كنند و با احتساب اشتغال 3 نفر در هر نانوايى لواشى و 4

نفر در هر نانوايى ســنگكى و بربرى، بيش از هزار نفر در نانوايى هاى 
مالير مشغول به كار هستند.

وى از افزايش قيمت چندبرابرى و افسارگســيخته مواد اوليه پخت 
نــان خبر داد و اظهار كرد: خميــر مايه به عنوان يكى از مهم ترين و 
ابتدايى تريــن مواد اوليه در پخت نان بــا افزايش 7 برابرى قيمت از 

كيسه اى 60 هزار تومان به كيسه اى 400 هزار تومان رسيده است.
حسينى مطرح كرد: پخت هر كيســه آرد، 110 هزار تومان به نانوا 
دخل مى دهد كه 40 هزار تومان آن قيمت يك كيسه آرد، 30 هزار 
تومان دستمزد شــاطر، 15 هزار تومان دستمزد نان درآر و ده هزار 
تومان دستمزد خميرگير است و با احتساب هزينه خمير مايه، نمك 
و قبوض گاز، برق و آب، عالوه بر اينكه هيچ سودى دست كارفرما را 

نمى گيرد، بايد از جيب خودش براى تأمين هزينه ها خرج كند.
 پايين ترين نرخ نان متعلق به استان است

وى به افزايــش چندبرابرى قيمت مواد اوليه نانوايى در مقابل ثبات 
قيمت نان اشــاره و خاطرنشــان كرد: معمــوالً پايين ترين نرخ نان 
متعلق به استان همدان است و اين ثبات قيمت نان در برابر افزايش 
چندبرابــرى قيمت مواد اوليه، كمر نانوا را شكســته و بســيارى از 
نانوايى ها به آستانه ورشكستگى رسيده و تغيير شغل دادند، از طرفى 
بسيارى از نانوايان استان همدان به دليل نرخ پايين نان در اين استان 

براى ادامه كار به ديگر شهرها مهاجرت كرده اند.
 كيفيت پايين آرد؛ علت اصلى كاهش كيفيت نان

وى كيفيت پايين آرد را علت اصلى كاهش كيفيت نان عنوان كرد و 
افزود: از بين 7 كارخانه توليد آرد در اســتان همدان، تنها آرد نهاوند 
و تويســركان كيفيت قابل قبولى دارد كه 5 دقيقه پس از باز شدن 
سامانه خريد، آرد اين كارخانه ها تمام شده و نانوا مجبور است از ديگر 
كارخانه ها آرد خود را تهيه كند كه كيفيت پايين اين آرد و نان پخت 

شده از آن، سبب نارضايتى مشتريان مى شود.
 نانوايان دلخوشى ندارند

حسينى علت اصلى كم فروشى برخى نانوايان را درآمد پايين و هزينه 
باالى مواد اوليه دانست و تصريح كرد: نانوايان دلخوشى ندارند، 80

هزار تومان دستمزد روزانه را به كدام زخم زندگى شان بزنند. همين 
مى شود كه نانوا از سر ناچارى و براى تأمين حقوق كارگران، ممكن 

است ده گرم از چانه اش كم كند تا بتواند نانوايى را بچرخاند.
 افزايش 3 برابرى هزينه هاى بيمه تأمين اجتماعى

وى با بيان اينكه طى يك ســال گذشته 3 مرتبه هزينه بيمه تأمين 
اجتماعى افزايش يافته است، گفت: دريافت كارت سالمت يك كارگر 
نانوايــى كه هر 6 ماه يك بار بايد تعويض شــود، 300 هزار تومان و 
كارت بهداشت 75 هزار تومان براى او آب مى خورد، از طرفى افزايش 
3 برابرى بيمه تأمين اجتماعى، ســبب شده نانوايى ديگر يك شغل 
اقتصادى نباشد و بسيارى از نانوايان تصميم به تغيير شغل گرفته اند.

 به دليل ثبــات قيمت نان، كارفرما قــادر به افزايش 
دستمزد كارگران نيست

در ادامه يك شاطر نانوايى سنگكى در گفت وگو با ايسنا، عدم افزايش 
دستمزد كارگران توسط كارفرما را ثبات قيمت نان دانست و گفت: 
بــا مزد روزانه يه كارگر نانوايى مى توان يك مرغ خريد و بايد از بقيه 
موارد فاكتور گرفت. با توجه به افزايش چندبرابرى قيمت مواد اوليه، 
افزايــش نرخ اجاره بهاى نانوايى و هزينه هاى قبوض آب، برق و گاز و 
نيز افزايش 3 برابــرى هزينه بيمه تأمين اجتماعى، كارفرما قادر به 

افزايش دستمزد كارگران نانوايى نيست.
رســول غياثوند به درخواست كارفرما مبنى بر پرداخت نصف هزينه 
بيمه تأمين اجتماعى توســط خود كارگر اشاره و خاطرنشان كرد: 
به دليل افزايش افسارگســيخته هزينه هــاى بيمه تأمين اجتماعى، 
كارفرما از ما مى خواهد نصف هزينه بيمه خود را پرداخت كنيم كه به 
علت دستمزد پايين قادر به تأمين اين هزينه نيستيم. مزد ما به اندازه 
تعداد كيسه هاى آردى است كه پخت مى كنيم، اگر همين االن برق 
قطع شود و نانى پخت نكنيم يا در 4 روز تعطيلى ماهانه نانوايى ها نيز 
مزدى نداريم. وى كه بيش از 19 سال است به عنوان شاطر در نانوايى 
ســنگكى آتش تنور مى خورد و با كمترين دستمزد نان دست مردم 
مى دهد، ادامه داد: پس از 19 سال پختن نان و كارگرى، درحال حاضر 
مستأجرم و قادر به تأمين هزينه هاى 4 فرزندم كه يكى از آنها دانشجو 
و ديگرى بيمار اســت، نيستم، اگر اينطور ادامه پيدا كند بايد به فكر 

شغل ديگرى باشم.
به گفته اين شاطر، دســتمزد روزانه يكى از كارگران نانوايى با آغاز 
كار از ساعت 3:30 صبح براى تهيه خمير تا ساعت 6 بعد ازظهر، 60

هزار تومان است كه اين هزينه كفاف پرداخت اجاره بهاى مسكن او 
را هم نمى دهد.

 در هفته هاى اخير شــاهد نوســان قيمت 
سيمان در بازار آزاد بوديم به طورى كه سيمان 
به نرخى باالتــر از نــرخ مصرف كننده عرضه 
مى شــد كه برخى علت اين افزايش قيمت را 
ناشى از بروز مشكالتى از قبيل قطع برق توسط 
وزارت نيرو در بيشتر كارخانجات به دليل توزيع 
متناســب برق در سطح ملى و قطع گاز توسط 

وزارت نفت دانستند.
به گفته كارشناسان و فعاالن بازار سيمان، قطعى 
برق و گاز كارخانجات آبيك و تهران به تعطيلى 
كارخانجات سيمان منجر شده است و به گفته 
كارخانجات سيمان حتى در استان همدان نيز 

به مدت يك ماه فقط كلينكر توليد مى شد.
افزايش كرايه هاى حمل ســيمان از يكســو و 
افزايش قيمت پاكت هاى سيمان از سوى ديگر 
به اين صنعت فشــار آورده به طورى كه اگر در 
گذشته سيمان تنى 15 هزار تومان از كارخانه 
تا همدان حمل مى شد، امروز به 45 هزار تومان 
رسيده است كه تمام اين موارد دست در دست 

هم داده تا قيمت سيمان افزايش پيدا كند.
ايجاد بازار سياه سيمان در تهران يكى ديگر از 
داليل آشفتگى و كمبود سيمان در بازار همدان 
است، به طورى كه به دليل كاهش توليد سيمان 
در تهــران و آبيك موج مصرف از اين 2 شــهر 
شدت گرفته و ســيمان توليدى در همدان به 
سمت تهران رفته و با قيمت باالترى به فروش 

مى رسد.
به گفته فعاالن بازار ســيمان، قيمت ســيمان 
در بــازار آزاد تهران تــا 2 برابر قيمت مصوب 
كارخانه به فروش مى رســد، اين درحاليســت 
كه كارخانه داران اجازه فروش سيمان با قيمتى 

باالتر از قيمت مصوب را ندارند.
وقتى بازار مصرفى مانند تهران با 2 برابر قيمت 
ســيمان توليدى استان ما را خريدارى مى كند 
قطعاً كسى حاضر نيســت اين محصول را در 
داخل اســتان و با 15 درصد ســود بفروشد؛ 
بنابراين ســيمان بــه خارج از اســتان رفته و 
همين مســأله باعث كمبود سيمان در همدان 

شده است.
البته كارخانــه داران در اين موضوع بى تقصير 
هســتند، به طورى كه اعالم مى كنند سيمان 
توليــدى وقتــى از كارخانه خارج مى شــود، 
مشــخص نمى شــود كجا مى رود زيرا كنترلى 
بــر روى آن صــورت نمى گيــرد. ضمن اينكه 
حمل ونقل ســيمان به خارج از استان ضعيف 
بوده و براساس ضوابط تنها 30 درصد سيمان 
توليدى همدان مربوط به خارج از استان است، 
اين درحاليســت كه در روزهاى اخير با كمبود 

سيمان در استان مواجه هستيم.
براساس گزارش ايسنا، قيمت هر كيسه سيمان 

در كارخانــه 17 هزار تومان بــوده و در بازار بايد 
نهايتاً بين 19 تا 20 هزار تومان به فروش برســد 
اما درحال حاضر در بازار تهران كيسه اى 60 تا 70
هزار تومان و در بازار همدان 47 هزار تومان است.

 كمبود سيمان 
در برخى از شهرستان ها

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان در اين باره در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اينكه مشكل حمل سيمان باعث شده در برخى 
از شهرستان ها كمبود ســيمان داشته باشيم، 
مطرح كرد: اختالفى بين كارخانه و باربرى هاى 
حمل سيمان بر روى قيمت كرايه حمل سيمان 
به وجود آمده كه ســازمان حمل ونقل بايد اين 

مشكل را حل كند.
حميد بهزادى شــريف با اشــاره به اينكه گاز 
كارخانجات سيمان هر ساله در فصل زمستان 
قطع مى شــود، اظهار كرد: كارخانجات سيمان 
موظف بــه جايگزينى نفت كوره با گاز طبيعى 
هســتند و قيمت نفت كوره نيز همانند قيمت 
گاز محاسبه مى شــود و مشكلى در اين زمينه 
در استان وجود ندارد، تنها اختالف بر سر نرخ 

كرايه حمل بار است.
وى با بيان اينكه اســتان همدان ظرفيت توليد 
ســاالنه 3 ميليون تن ســيمان را دارد، يادآور 
شد: در سالجارى به علت قطع گاز اُفت ظرفيت 
پيدا كرده ايم اما مشكلى از بابت تأمين سيمان 
به وجود نيامده اســت زيرا در فصل زمســتان 
ساخت وســازها هم كاهــش مى يابد و مصرف 

سيمان هم اُفت مى كند.
بهزادى شــريف با تأكيد بر اينكه كارخانجات 
ســيمان پيش از فصل ســرما ســهميه نفت 
كــوره را دريافت مى كننــد، تصريح كرد: در 
شــهريورماه 15 تا 20 ميليون ليتر ســوخت 
مــازوت بــه كارخانجــات ســيمان تحويل 
مى دهيم تا در زمان قطعى گاز از اين سوخت 
اســتفاده كنند، بنابراين در استان مشكلى از 
بابت توليد وجود ندارد بلكه مشكل حمل ونقل 
باعث كمبود ســيمان در برخى شهرستان ها 

شده است.
 فعاليت كارخانه هاى سيمان همدان 

با 70 درصد ظرفيت
معاون ســازمان صمت اســتان همدان با بيان 
اينكه هيچ گاه خط توليد سيمان متوقف نشده 
اســت، يادآور شــد: در فصل زمســتان توليد 
سيمان كاهش مى يابد اما عمدتاً به علت كاهش 
ســوخت نيســت بلكه به خاطر كاهش مصرف 
ســيمان بوده ضمن اينكه صادرات به عراق نيز 

همچنان درحال انجام است.
وى بيان كرد: در ســال گذشــته يك ميليون 
و و 857 هزار و 709 تن ســيمان خاكسترى 

و 2 ميليــون و 576 هــزار و 771 تن كلينكر 
خاكسترى در استان توليد شده بود همچنين 
در ســال گذشته 113 هزار و 227 تن سيمان 
ســفيد و 103 هزار و 702 تن كلينكر سيمان 

سفيد توليد شده است.
بهزادى شــريف خاطرنشــان كرد: در 9 ماهه 
امســال نيز يك ميليون و 512 هــزار و 260

ســيمان خاكســترى و 2 ميليون و 21 هزار و 
387 تن كلينكر و 88 هزار و 876 تن سيمان 
ســفيد و 81 هزار و 809 تن كلينكر ســيمان 

سفيد در استان همدان توليد شده است.
معاون ســازمان صمت اســتان همدان با بيان 
اينكه كارخانجات ســيمان استان با 70 درصد 
ظرفيت كار مى كنند، اظهــار كرد: 3 كارخانه 
سيمان اســتان همدان به 70 درصد ظرفيت 
كار مى كنند و هر 3 كارخانه به صورت مستقيم 

صادرات به عراق انجام مى دهند.
 قيمت هر پاكت سيمان

19 هزار و 500 تومان است
معاون نظارت و بازرســى ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان همــدان نيز درباره 
قيمــت ســيمان، گفــت: ســازمان حمايت 
هيچ گونه افزايش قيمتى براى ســيمان اعالم 
نكرده اســت و هرجا باالتــر از قيمت مصوب 

عرضه شود، برخورد مى كنيم.
داريــوش صفارى بــا بيان اينكه به ســيمان 
فروشــان همدان اعالم شــده كه سيمان به 
قيمت مصوب بايد فروخته شود، تصريح كرد: 
سازمان حمايت قيمت هر پاكت سيمان را 19
هزار و 500 تومان اعالم كرده است و فروش 
بيشتر از اين قيمت تخلف محسوب مى شود.
 حمل داخلى سيمان مشكلى ندارد

مديركل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان 
همدان نيز در گفت وگو با ايســنا، با رد افزايش 
كرايه حمل ســيمان، مطرح كــرد: نرخ حمل 
سيمان به تازگى با حضور رؤساى انجمن صنفى 
شــركت هاى باربرى مصوب شده است و علتى 

ندارد كه باالتر از قيمت مصوب بخواهند.
صفر صادقى راد در پاســخ به اينكه گفته شده 
باربرى ها قيمت مصوب را قبول ندارند و بيش از 
اين نرخ را براى حمل سيمان مطالبه مى كنند، 
اظهــار كرد: نرخ حمل داخلى اســتان همدان 
كم نيست كه رانندگان تقاضاى كرايه باالترى 

داشته باشند.
مديــركل راهــدارى و حمل ونقــل جاده اى 
اســتان همدان با بيان اينكــه حمل داخلى 
سيمان هيچ مشكلى ندارد، گفت: اگر روزانه 
5 هزار تا ده هزار تن ســيمان وجود داشــته 
باشد، حمل مى شود و مشــكلى از اين بابت 

وجود ندارد.

 با بازگشايى كارخانه سيمان آبيك 
درخواســت حمل سيمان كاهش يافته 

است
رئيس انجمــن صنفى راننــدگان حمل ونقل 
شركت هاى سيمان شهرستان رزن نيز با بيان 
اينكه براساس مصوبه 208 شوراى ترابرى كشور 
نرخ كــف كرايه(تن-كيلومتر) براى رانندگان و 
شركت هاى حمل تعيين شده است، گفت: در 
مواقعى كه درخواست بار زياد و ماشين محدود 
باشد، انتخاب راننده مطرح مى شود، به طورى كه 
هر بارى كه كرايه بيشــتر و مســير كوتاه ترى 

داشته باشد، زودتر حمل مى شود.
محمد اســديان در گفت وگو با ايسنا، با اشاره 
به اينكه اســتان همدان مشكل حمل سيمان 
نداشــته اســت، اظهار كرد: شهرســتان هاى 
همــدان از نظر ســيمان با همــان نرخ قبلى 
تغذيه مى شوند. وى با تأكيد بر اينكه متأسفانه 
عده اى از مصالح فروشان و شركت هاى بتنى و 
پيمانكاران براى اينكه بارشان به سرعت حمل 
شــود با راننده ارتباط مى گيرنــد و مبلغى را 
اضافه تر پرداخت مى كنند كه اين موضوع باعث 
ايجاد هرج ومرج در نرخ كرايه حمل بار مى شود، 
تصريح كرد: شــركت هاى حمل ونقل براساس 
كف كرايه بارنامه صادر مى كنند و مازاد بر اين 
به كارخانجات و شركت ها اعالم نمى شود بلكه 
مبلغ انعام يا پشــت بارنامــه بين صاحب بار و 

راننده رد و بدل مى شود.
اسديان با بيان اينكه اين مبالغ در بارنامه نيست 
كه ما مدعى شــويم، خاطرنشان كرد: تعطيلى 
كارخانجات سيمان آبيك، ساوه و تهران به علت 
قطعى برق و تعميرات باعث شــده هجمه كار 
زيــادى به باربرى هــاى همدان وارد شــود و 
درخواست حمل سيمان باال برود و قطعاً وقتى 
حجم درخواست باال برود، هرج ومرج در كرايه 

نيز به وجود مى آيد.
رئيــس انجمن صنفى راننــدگان حمل و نقل 
شــركت هاى سيمان شهرســتان رزن با اشاره 
به اينكه با بازگشــايى كارخانه ســيمان آبيك 
درخواست حمل ســيمان كاهش يافته است، 
يادآور شــد: 170 دســتگاه حمل سيمان در 

استان همدان فعال هستند.
با اين تفاســير به نظر مى رسد مشكل سيمان 
در اســتان همدان فقط به حمل و نقل مربوط 
نمى شود بلكه وجود بازار سياه در تهران و البرز 
و جذابيت قيمتى در اين اســتان ها سبب شده 
ســيمان از مســير خود منحرف شود و دست 
مصالح فروشان و فعاالن ســاختمانى استان از 
سيمان خالى بماند، هر چند توجه به هرج ومرج 
ايجاد شــده در بخش باربرى نيز نيازمند توجه 

جدى مسئوالن براى كنترل بازار داخل است.

نقش پايتخت 
در آشفته بازار 
سيمان همدان



 ردپاى بى پولى در هگمتانه 
يادمان نمى رود كه هر روز تيتر مى زديم شهر باستانى 
هگمتانه با بحران بى پولى دست و پنجه نرم مى كند.

يادمان نمى رود كه بهمن مــاه 1392 مديركل وقت 
ميراث فرهنگى در مراسم گراميداشت مهدى رهبر 
دســت به دامان خيرين شــد و گفت: براى نجات 

تاريخ و ميراث هگمتانه آنها را يارى كنند.
پايگاه هگمتانــه كه پيش تر از آن زمــان از بودجه 
مستقل برخوردار بود در آن سال ها چنان طرد شده 
بود كه هر از گاهى اتفاقات ناخوشــايندى همچون 
آتش ســوزى، ايجاد راه هاى دسترســى به اطراف 
و حتى ايجاد راه آســفالت صــورت، تاريخى اش 
را خدشــه دار مى كرد و همچنان سايه سنگين نبود 
بودجــه كافى بــراى تملك را بر ســر خود تحمل 

مى كرد.
همان ســال ها مديــر پايگاه ملى ميــراث فرهنگى 
هگمتانه در گفت وگو با رســانه ها عنوان كرده بود، 
در اين سايت مشكالت متعددى از قبيل آزادسازى 

حريم و بخش هايى از ســايت باســتانى هگمتانه، 
نبود بودجه و در نتيجــه ناتوانى در پايان طرح هاى 
حفاظتى و كاوش به منظور تملك ساختمان هاى واقع 
در محوطه باالى هگمتانه وجود دارد كه گريبان اين 

سايت تاريخى را گرفته است.
بنابر مســتندات رســانه اى در 2 ســال آغازين 
دهه 90 اين ســايت 40 هكتارى تنها توانســت 
75 ميليــون تومــان اعتبار عمرانــى را به خود 
ببينــد. در آن ســال ها هنوز بخــش اعظمى از 
خانه هاى مســكونى مســتقر بر روى تپه شرط 
آزادسازى شــان در گرو اعتبارهاى مالى بود كه 

نمى شد.  محقق  هرگز 
سال 1392 ميراث فرهنگى همدان به رسانه ها گفته 
بــود تملك بناها در محوطــه 40 هكتارى هگمتانه 
نيازمند 12 ميليارد تومان اعتبار است كه شايد اگر آن 
زمان اين مهم محقق شده بود امروز اعتبار افزون ترى 
نمى طلبيد اما آبى كه ريخته جمع نمى شود و بايد به 

شرايط روز راضى بود. 

  نفس هاى هگمتانه با بى پولى 
به شماره افتاد

آن روزها مديركل وقت ميراث فرهنگى به رسانه ها 
گفته بــود به دليل نبود اعتبار از اين شــاخه به آن 
شــاخه مى پريم كه فقط كار از دستمان نرود وگرنه 
تا 50 ســال ديگر هم نمى توان تملك تپه هگمتانه 
را پايان داد. اين ادعاها همواره دوســتداران ميراث 
فرهنگى را نگران مى كرد كــه مبادا هگمتانه روى 
دســت ميراث فرهنگــى در نبود اعتبــارات كافى 

نفسش به شماره بيفتد. 
نگاهى بــه آرشــيو اعتبــارات اختصاص يافته به 
هگمتانه در سال هاى اخير بيانگر آن است كه بنابر 
مستندات رســانه اى تا پايان تيرماه 1385 حدود 4 
هزار و 500 مترمربع با خريد 16 پالك افزوده شد. 
ســال 1384 مبلغ حدود 485 ميليارد ريال از محل 

اعتبارات اختصاص پيدا كرد.
فرايند آزادسازى حريم هگمتانه همچنان تا امسال 
در شــرايط متفاوت ادامه پيدا كرد تا اينكه پرونده 

جهانى شــدن هگمتانه به عنــوان يك گزينه جدى 
روى ميز كارشناسان ثبت جهانى وزارتخانه ميراث 

فرهنگى قرار گرفت. 
حــاال روزگار نبــود اعتبــارات و بى توجهى ها به 
تنها ميــراث به جا مانده از اقوام ماد، هخامنشــيان 
و اشكانيان به سر رســيده است و انتظار مى رود با 
تحقق اعتبــار 21 ميليارد تومانــى تملك هگمتانه 
تاريخى به فصل پايانى برســد تا بتواند نتيجه كار 

را به خود ببيند.
پــر واضــح اســت كــه ايــن مهــم محقــق نمى شــد 
مگــر بــا همت و تــالش مســئوالن ارشــد و حمايت 
ــس  ــن در مجل ــدان و فامني ــردم هم ــدگان م نماين
ارگان هــاى  پيگيرى هــاى  و  اســالمى  شــوراى 
ــدن  ــد راه جهانى ش ــر مى رس ــاال به نظ ــط. ح مرتب
ــك در  ــده نزدي ــود و در آين ــر ش ــه كوتاه ت هگمتان
رســانه ها بــه جــاى آنكــه تيتــر بزنيــم تپــه تاريخــى 
هگمتانــه در نبــود اعتبــارات دســت و پــا مى زنــد، 

ــا هگمتانــه جهانــى شــد». بنويســيم «همــدان ب
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كودك همدانى در نمايشگاه 
نقاشى «ليديسه» افتخار آفريد

 على اشــرفى متقى عضو 11 ساله مركز فرهنگى  
هنرى شيرين ســو همدان، موفق بــه دريافت ديپلم 
افتخار نمايشــگاه بين المللى هنرهــاى زيبا كودكان 

«ليديسه» در كشور چك شد.
بــه  گــزارش اداراه كل روابــط عمومــى و امــور 
بين الملل كانون پرورش فكــرى كودك و نوجوان، 
چهل وهشتمين نمايشگاه بين المللى نقاشى هنرهاى 
زيبا كودكان «ليديســه» كشور چك در سال 2020 با 
موضوع «منظره و چشــم انداز» در 2 بخش نقاشى و 

عكس برگزار شد.
براســاس اين گزارش، از ميــان 22 هزار و 216 اثر 
ارسالى از 78 كشور دنيا، 6 عضو مراكز فرهنگى هنرى 

كانون ايران در اين نمايشگاه برگزيده شدند.
براســاس اين خبر «راتين اعتقاد» 8 ســاله عضو 
مركز كانون بهبهان در اســتان خوزســتان و «مهتا 
عابد» 13 ســاله از مركز 16 كانون تهران به ترتيب 
در بخش نقاشــى و عكس نشــان رز ليديســه را 

دريافت كردند.
همچنين «على اشــرفى متقى» عضو 11 ســاله مركز 
كانون شيرين سو در همدان و «مليسا رضوى» 9 ساله 
از مركز 21 كانون تهران ديپلم افتخار بخش نقاشى و 
«اعظم عظيمى» 16 ساله از نهبندان خراسان جنوبى 
و «شادى اسماعيل نيا» 16 ســاله از تهران نيز ديپلم 
افتخار بخش عكس ايــن رويداد بين المللى را ازآن 

خود كردند.
نياز به يادآورى است كانون پرورش فكرى كودكان 
و نوجوانان با ارســال 191 اثر نقاشى و 150 قطعه 
عكــس در چهل وهشــتمين نمايشــگاه بين المللى 
هنرهاى زيبا كودكان «ليديســه» كشور چك شركت 

كرد.
همچنين قرار اســت جوايز نفيســى از سوى سفير 
چك در تهران به 6 برگزيده ايرانى اين نمايشــگاه 

اهدا شود.

مجوز مشروط سفر در نوروز 1400 
صادر شد

 ســتاد ملى مقابله با كرونا براى انجام سفرهاى نوروز 1400در قالب 
تورهاى مسافرتى و نيز با رزرو مراكز اقامتى داراى مجوز متقاعد شد.

معاون گردشگرى وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى با 
تشــريح اينكه طبق آخرين مصوبات و تصميم گيرى هاى صورت گرفته 
در كميته هاى مختلف ســتاد ملى كرونا محدوديت هايى براى تردد بين 
شــهرها در ايام تعطيالت نوروزى تصويب شــده است؛ گفت: به دليل 
ناپايدار بودن شــرايط كشور به واسطه شــيوع كرونا، سفرهاى نوروزى 
همچون سال گذشــته با محدوديت هايى مواجه است؛ اما در اين ميان 
وزارت گردشــگرى با تشريح و تبيين برنامه ها و تمهيدات به عمل آمده 
و با معرفى 2 راهكار ســبز براى ســفرهاى ايمن، اعضاى ستاد را براى 
انجام سفرها در قالب تورهاى مسافرتى و نيز با رزرو مراكز اقامتى شامل 
هتل هــا، ميهمانپذيرها و بوم گردى هاى داراى مجوز از ســوى وزارت 

ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى متقاعد كرد.
به گروه فرهنگى ايرنا ولى تيمورى با اشاره به اينكه براساس تالش هاى 
به عمل آمده، ســتاد ملى كرونا مراكز گردشــگرى را در ميان گروه اول 
مشاغل طبقه بندى كرده است؛ تأكيد كرد: پيش از اين بخش گردشگرى 
در گــروه دوم و ســوم قرار داشــت اما اكنون به واســطه پيگيرى ها و 
تالش هاى صورت گرفته در راستاى حمايت از فعاالن گردشگرى، اين 
حــوزه در گروه اول يعنى در كنار مراكــز داراى فعاليت ضرورى قرار 
گرفته است. بنابراين در هر صورت مراكز اقامتى و تأسيسات گردشگرى 
داراى مجوز كشــور باز خواهند بود و مجاز بــه ارائه خدمات در ايام 

نوروز هستند.

برگزيدگان جايزه كتاب سال
نخبه كشورى محسوب مى شوند

 مديرعامل خانه كتاب و ادبيات ايران، جايزه كتاب سال را نشانه اى 
از زنــده بودن پژوهش و كتاب در ايران دانســت و گفت: اين جايزه 
از امســال به عنوان يك رويداد نخبگانى در ســطح كشور به رسميت 

شناخته شد.
ايــوب دهقانــكار بــا اشــاره بــه تــداوم جايــزه در ســال هاى گذشــته، 
ــل در  ــد حداق ــان مى ده ــى دارد و نش ــتمرار پيام ــن اس ــت: اي گف
ــك و  ــق آكادمي ــش و تحقي ــال، پژوه ــاب س ــى و كت ــش داخل بخ
ــزه  ــى بخــش جاي ــده و پوياســت از طرف ــران زن ــاب نشــر در اي كت
جهانــى نيــز منعكس كننــده ايــن واقعيــت اســت كــه ايــران مقصــد 

ــك پژوهشــگران خــارج از كشــور اســت. ــگان و آكادمي نخب
ــزه، ادامــه  ــه داورى ايــن جاي ــا اشــاره ب ــاب، ب ــه كت مديرعامــل خان
داد: در بخــش كتــاب ســال داورى از بيــن نزديــك بــه ده8 هــزار اثــر 
علمــى و فاخــر انجــام شــد كــه داورى ايــن تعــداد اثــر كار را بــراى 
ــال پويندگــى  ــز شــاهد مث ــا ســخت تر كــرد و از طرفــى ديگــر ني م
ــور  ــارج از كش ــالم پژوهى در خ ــى و اس ــودن ايران شناس ــده ب و زن
ايــن اســت كــه در جايــزه جهانــى نزديــك بــه 2 هــزار اثــر رصــد 
ــالجارى  ــا در س ــه تنه ــت ك ــى اس ــداد كتاب هاي ــن تع ــده و اي ش
ــى  ــد خوب ــران مقص ــد اي ــان مى ده ــار نش ــن آم ــدند، اي ــر ش منتش

ــت. ــالم پژوهى اس ــى و اس ــوزه ايران شناس ــش در ح ــراى پژوه ب
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

در رجب، جملة «استغفر اّهللا» را فراوان بگوييد و از خداوند دربارة [گناهان]گذشته پوزش 
وتوبه بخواهيد و براى باقيماندة عمرتان، مصونيت [از گناه].     

نوادر أشعري ص17ح2

فناوري

موفقيت ايران در ساخت 
«گرمكن تشعشعى كاتاليستى» 

 جمعى از پژوهشــگران دانشگاه علم و صنعت براى نخستين بار 
موفق به ساخت «گرمكن تشعشعى كاتاليستى» شدند كه اين دستگاه 
مى تواند به جاى بخارى هاى خانگى هم مورد اســتفاده قرار بگيرد، 

دستگاهى كه بى خطر بوده و كمترين مصرف سوخت را دارد.
به گزارش تسنيم؛ محمدحسين برقعى عضو يك شركت دانش بنيان 
درباره ساخت اين دستگاه، خاطرنشــان كرد: مهم ترين قسمت اين 
محصول، اليه كاتاليســتى اســت و روى اين اليه كاتاليستى فرايند 
احتراق صورت مى گيرد، ما در اين اليه از يكسرى نانوذرات استفاده 
كرده ايم كه باعث مى شوند دماى احتراق پايين بيايد و حرارت مادون 

قرمز آزاد شود كه باعث كاهش مصرف سوخت مى شود.

اتاق مراقبت هاى ويژه كرونا 
چقدر آلوده است؟

 پژوهشگران با بررســى نمونه هوا و سطوح اتاق ICU بيماران 
مبتال به كوويد-19 در يكى از بيمارستان هاى معين كشور تأييد كردند 

اين بيمارى از طريق هوابرد نيز منتقل مى شود.
به گزارش ايسنا، بيمارستان ها اين روزها به دليل نبود سيستم تبادل 
و تصفيــه هواى كافى، ميــزان تهويه كم و تردد بيــش از اندازه 
افــراد، به يكى از كانون هــاى خطر انتقال ويــروس كوويد-19 
تبديل شده اند. به همين دليل پژوهشگران با انجام مطالعه اى حضور 
 ICU 2 را در هوا و در ســطوح اتاق-SARS-CoV ويــروس
بيماران مبتال به كوويد-19 يكى از بيمارستان هاى معين كشور، مورد 

بررسى قرار دادند.

نخستين مجوز پرواز براى يك خودروى 
پرنده صادر شد

 نخستين خودروى پرنده جهان كه هم قادر است با سرعت 160 
كيلومتر در ســاعت در ارتفاع 3 كيلومترى از سطح زمين پرواز كند 
و هــم مى تــوان آن را در جاده و بزرگراه رانــد، از اداره هوانوردى 
فــدرال آمريــكا(FAA) مجوز گرفــت. به گزارش مهر، شــركت 
ترافوجيــا(Terrafugia) گواهينامه پرواز خــودروى پرنده خود 
موسوم به ترافوجيا ترنزيشن را از FAA دريافت كرده است تا چراغ 
سبزى براى پرواز آن باشد.يك نسخه با قابليت پرواز از اين خودروى 
پرنده درحال حاضر در دســترس خلبانان و مدارس آموزش خلبانى 
اســت، اگرچه حدود يك ســال ديگر طول مى كشد تا براى استفاده 
عمومى مجوز بگيرد، زيرا هنوز بايد استانداردهاى ايمنى را اخذ كند.

چراغى كه آب دريا را آشاميدنى مى كند!
 يك نورگير نمك زدا كه توســط «هنرى گلوگائو» طراحى شــده 
است، يكى از نامزدهاى نهايى جايزه «طراحى لكسوس 2021» است 
كــه با انرژى پاك و بــدون هيچ هزينه اى، آب دريا را قابل شــرب 

مى كند.
به گزارش ايرنا، يك طراح به نام «هنرى گلوگائو» يك نورگير سقفى 
به شكل يك چراغ سقفى ساخته است كه هم روشنايى را براى مناطق 
فقيرنشين و بى بهره از برق فراهم مى كند و هم مى تواند آب آشاميدنى 

رايگان را براى ساكنان فراهم كند.
اين طرح، انرژى خورشيد را در روز براى روشنايى خانه ها در شب 
ذخيره مى كند و همچنين با تقطير آب دريا مى تواند آب آشــاميدنى 

فراهم كند.

دانشمندان سرانجام دليل انقراض 
دايناسورها را فهميدند

 دانشمندان در نظريه جديدى مطرح كرده اند كه ستاره هاى دنباله دارى 
كه توســط ميدان گرانشى سياره  مشترى از مدار خارج شده اند، احتماال 
عامل انقراض دايناســورها بوده اند. به گزارش ايسنا، برخورد يك جرم 
آسمانى با زمين كه 66 ميليون سال پيش اتفاق افتاد، تاريخ را براى هميشه 
تغيير داد. چيكشلوب(Chicxulub) كه يك جرم آسمانى است پس 
از برخورد به زمين دهانه اى در نزديكى سواحل مكزيك از خود برجاى 
گذاشت. قطر اين دهانه 93 مايل(150 كيلومتر) و عمق آن 12 مايل(20 
كيلومتر) است. أاثير فاجعه بار اين برخورد سبب انقراض ناگهانى و بزرگ 
دايناسورها شــد و عالوه بر آن باعث از بين رفتن سه چهارم گونه هاى 

گياهى و حيوانى روى زمين شد.

2121 ميليارد تومان اعتبار با تخصيص صد درصد براى تملك هگمتانه ابالغ شد ميليارد تومان اعتبار با تخصيص صد درصد براى تملك هگمتانه ابالغ شد

راه ميراث مادى تا جهانى شدن كوتاه شدراه ميراث مادى تا جهانى شدن كوتاه شد

مريم مقدم  »
 تازه ترين خبرها حاكى از آن است كه باالخره طلسم تملك هگمتانه شكسته خواهد شد.

در آخرين نامه رسمى به تاريخ 25 بهمن ماه 1399 اعتبار عمرانى با شماره ابالغ 325 با عنوان ساماندهى و تملك مجموعه تاريخى، فرهنگى تپه هاى هگمتانه وفق شرح عمليات موافقت نامه 
به مبلغ 21 ميليارد تومان از طريق سازمان برنامه و بودجه كشور با تخصيص صد درصد به ميراث فرهنگى استان همدان ابالغ شد.

اين نامه ابالغ شده پايان كابوسى را خبر مى دهد كه سال ها گريبان هگمتانه را گرفته بود.
هگمتانه اى كه امروز مى رود تا كاله جهانى شــدن را بر ســر بگذارد، روزى چون طفلى دست و پاگير زيردست متوليان ميراث چشم به دست اين و آن داشت تا شايد بودجه اى از جايى 

سرريز كند و ترك هاى خشك بى پولى اين پهناورترين سايت باستانى ايران را التيام بخشد.

 بنابر وعده وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمى امروز 
در جلســه اى با حضور جهانگيرى معاون اول رئيس 
جمهور به مصوبه حذف آگهى هاى دولتى از ســوى 

هيأت وزيران رسيدگى خواهد شد.
روز يكشــنبه گذشــته هيأت وزيران، آئين نامه نحوه 
فعاليت دســتگاه هاى اجرايى در ســامانه تداركات 
الكترونيكــى دولت (ســتاد) را تصويب كرد، پس از 
واكنش صريح رســانه ها و انتشــار بيانيه هاى متعدد، 
به دنبال آن ســيدعباس صالحى وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمى در حساب توئيترى خود نسبت به اين مصوبه 
اين طور واكنش نشــان داد: «آئين نامه ابالغى ســتاد 
موجب نگرانى جدى مطبوعــات گرديد. با توجه به 
اينكــه در زمان حضور نيافتــن اينجانب و در خارج 
از نوبــت در هيأت دولت مطرح شــده بود، با آقاى 
جهانگيرى صحبت كردم و با نظر مساعد ايشان قرار 
شد كه با درخواست اصالحيه در ماده مربوطه، دوباره 
در جلسه چهارشنبه مطرح شود». حال بايد منتظر ماند و 
ديد امروز براى اين مهم چه تصميمى اتخاذ خواهد شد.

 عمر طوالنى آگهى هاى دولتى 
در مطبوعات ايران

آگهى يكى از اجزاى اصلى بيشتر رسانه ها و از جمله 
نشــريات محسوب مى شــود. در ايران نيز تقريباً از 

همان آغاز انتشار نخستين روزنامه، آگهى به 2 شكل 
دولتــى و بازرگانى در مطبوعات درج مى شــد. در 
دهه هاى پيش از انقالب در موضوع درج آگهى هاى 
دولتى مداخالتى از ســوى دولت صورت مى گرفت 
تا اين توزيع به شــكلى منصفانه انجام شود، رويه اى 
كه پس از انقالب با اندكى تأخير پيگيرى شــد. پس 
از انقالب موضوع درج آگهى هــاى دولتى در اصل 
44 قانون اساسى اشاره شد و در مصوبات سال هاى 
بعد مسئوليت توزيع اين آگهى ها به وزارت فرهنگ 
و ارشــاد محول شد تا براساس نوع آگهى ها و تعرفه 

مشخص آن را بين تمام رسانه ها توزيع كند.
درحالى كــه در دهه هــاى پيــش با رونــق گرفتن 
مطبوعات كاغذى بسيارى از رسانه هاى خصوصى و 
مســتقل به دليل نرخ پايين تعرفه چاپ آگهى دولتى، 
عالقــه اى به درج آن نداشــتند و ترجيح مى دادند تا 
فضاى صفحات شان را در اختيار آگهى هاى بازرگانى 
خصوصى كه رونق بيشــترى نيز داشت و براساس 
نرخ تعرفه آزاد و متناســب بــا تيراژ و كيفيت چاپ 
متغيــر بود، قرار دهند. امــا گردونه به نفع مطبوعات 
كاغذى نچرخيد و با افتادن نشــريات در سراشــيبى 
افول به دليل شــرايط سياسى و اجتماعى، تغيير ذائقه 
عمومى، باال رفتــن نرخ كاغذ و هزينه چاپ، حيات 

اندك مطبوعات به جامانده از اين مشــكالت هرچه 
بيشتر به اين آگهى ها گره خورد تاجايى كه بسيارى به 
نحوه عادالنه توزيع اين آگهى ها هم شكايت داشتند. 
سال 97 بود كه ديوان عدالت ادارى، به پروسه اجراى 
قانون انتشــار آگهى هاى دولتى ورود كرد. طبق اين 
قانون، تمام دستگاه ها و ارگان هاى حكومتى و دولتى 
موظف شــدند تا آگهى هاى خود را براى انتشــار به 
وزارت ارشاد ارســال كنند. اين وزارتخانه نيز ملزم 
شد تا اين موارد را از طريق سامانه جامع رسانه هاى 
كل كشور، در اختيار مديرمسئوالن مطبوعات ديدارى 

قرار دهد تا به صورت عمومى منتشر شوند.
 انحصار درج آگهى هاى دولتى 

در چند روزنامه
اين درحالى بود كه در اين ميان برخى وزارتخانه هاى 
عريض و طويلى مثــل وزارت نفت، از عمل به اين 
قانون ســر باز زده و ترجيح مــى داد كه آگهى هاى 
مربوط به 250 شــركت زيرمجموعه خود را تنها در 
مطبوعاتى منتشــر كند كه روى آنها با وزارت ارشاد 

به توافق رسيده بود. 
اين يعنى انحصــار مالى آن هم دقيقا در شــرايطى 
كه مطبوعات كشــور با مشــكالت ريز و درشــت 
اقتصادى دســت و پنجه نرم مى كردند. مصوبه اخير 

هيأت وزيران به دســتگاه هاى دولتى گوشزد مى كند 
كــه زين پس هزينه كرد براى آگهــى در روزنامه هاى 
كثيراالنتشــار و نشــريات كاغذى محلى از اعراب 
ندارد و از طرق ديگر هم مى توانند اين اطالعيه هاى 
خــود را عمومى كنند، در كنار اين موضوع انتشــار 
آگهى هاى دانشــگاه آزاد در روزنامــه فرهيختگان، 
آگهى هاى ســازمان هالل احمر در روزنامه شهروند، 
آگهى هاى شــهردارى تهران در روزنامه همشهرى و 
انتشــار آگهى هاى برخى دادگســترى ها هم نشان از 
مــوارد ديگر انحصار در اين باره بود. پس از اين گونه 
توزيع ناعادالنه آگهى بود كه فعاالن حوزه مطبوعات 
و رســانه نيز با كمك ديوان عدالت ادارى كل كشور 
به مســأله ورود كردند و با رجوع بــه قانون اوليه و 
صحه گذاشــتن بر آن، لزوم رعايت اين قانون را به 
تمام دستگاه هاى حكومتى گوشــزد كردند. هرچند 
اين عدالت همچنان برقرار نشد و جز نشريات فعال 
صاحب نفوذ، بيشــتر نشــريات محلى و در حاشيه 

همچنــان از اختصاص نيافتن ســهميه آگهى دولتى 
شكايت داشتند.

 مطبوعات و بحران اقتصادى
درحالى كــه در ايــن روزها اغلب مشــاغل به دليل 
بحران هاى اقتصادى و البته فشــار كرونــا با ناامنى 
شغلى مواجه شــده اند، خبرنگاران و روزنامه نگاران 
چند سالى اســت كه دچار بحران، بيكارى، ركود و 
مشــكالت مالى هســتند. كم اثرى مطبوعات به دليل 
فشارهاى سياســى و سانسور از يك طرف و قيمت 
باال و الغر شــدن محتوايى و حجمى نشريات، اين 
رســانه ها را مدتى است از سبد خريد خانوار حذف 
كرده است. اين درحالى است كه مشكالت اقتصادى 
نيز ســبب شــده تا آگهى هاى اغلب اين نشريات به 

حداقل يا حتى صفر برسد. 
در اين شــرايط به نظر مى رسد صرفه جويى دولت از 
جيب مطبوعات آنها را هرچه بيشتر به ورطه نابودى 

هل خواهد داد.

امروز بنا به وعده وزير:

امروز مصوبه جنجالى به هيأت دولت برمى گردد


