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قانون
 تعارف بردار نيست

 1- سرانجام پس از مباحث فراوان، رئيس 
هيأت عالى نظارت بر انتخابات شــوراهاى 
اسالمى شهر و روستاى استان همدان صحت 
انتخابات شــوراى شهر همدان را تأييد و آن 

را اعالم كرد.
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

تبريك و تهنيت

شركت عمران بتن اكباتان - درويشى 

جناب آقاى

 مهندس متين 
رياست محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت استان همدان 
ــاى  ــات و تالش ه ــه زحم ــادن ب ــراى ارج نه ــت ب ــدن بهانه ايس ــت و مع ــه صنع هفت
ــه  ــن هفت ــك اي ــت و تبري ــتان،ضمن گراميداش ــت اس ــه صنع ــگران عرص ــه تالش بى وقف
ــدان  ــدگان اســتان هم ــران و توليدكنن ــران و كارگ ــى صنعتگ ــى و تمام خدمــت حضرتعال
اميــد اســت در ســايه الطــاف الهــى و هميــارى و همــكارى مســئوالن شــاهد پيشــرفت و 

ــتان باشــيم. ــت در اس شــكوفايى صنع

هفته صنعت و معدن گرامى باد تبريك و تهنيت

انجمن صنفى توليدكنندگان بتن آماده و فرآورده هاى بتنى استان همدان 

هفتــه صنعــت و معــدن فرصــت مغتنمــى اســت بــراى 
ــران  ــاى صنعتگ ــا و توانمندى ه ــه تالش ه ــادن ب ارج نه
ــتان و از ســوى  ــت اس ــدگان عرصــه صنع ــد كنن و تولي
ديگــر تجليــل از زحمــات دلســوزانه مســئوالن اســتان، 
ضمــن تبريــك ايــن مناســبت مراتــب تقديــر و تشــكر 
خــود را از جنــاب آقــاى متيــن رياســت محترم ســازمان 
ــالم  ــدان را اع ــتان هم ــارت اس ــدن و تج ــت، مع صنع

مى داريــم.

هفته صنعت و معدن گرامى باد

انجمن صنفى توليدكنندگان بتن آماده و
فرآورده هاى بتنى استان همدان

تبريك و تهنيت

اتحاديه صنف الكترونيك همدان - شركت الماس ماسه همدان

جناب آقاى مهندس متين 
رياست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت

 استان همدان
جناب آقاى مهندس زبـردست  

رياست محترم  اتاق بازرگانى 
صنايع معادن و كشاورزى استان همدان

هفته صنعت و معدن كه نشان از ارج نهادن دولت و ملت به تالش 
جهادگران عرصه صنعت و معدن است را خدمت شما عزيزان و تمامى 

تالشگران، كارآفرينان، مديران و كاركنان اين عرصه تبريك عرض 
مى نماييم.

هفته صنعت و معدن گرامى باد

شركت بيمه حكمت صبا در نظر دارد با رعايت مفاد آيين نامه شماره 75 «تنظيم امور نمايندگى بيمه» مصوب شوراى 
عالى بيمه و مصوبات شركت و به منظور گسترش شبكه فروش بيمه در سطح استان همدان از ميان داوطلبان واجد 

شرايط،كه داراى مدرك تحصيلى ديپلم و يا در مقاطع كارشناسى و باالتر ترجيحًا در رشته هاى مديريت بيمه، بازرگانى، 
حسابدارى،حقوق، بازاريابى،امور مالى،اقتصاد و آمار هستند نماينده فعال در زمينه فروش بيمه بپذيرد.

شرايط عمومى:
1-تابعيت دولت جمهورى اسالمى ايران 

2-اعتقاد به دين مبين اسالم و يا يكى از اديان رسمى كشور 
3-عدم حجر و برخوردارى از سالمت روانى 

4-عدم اعتياد به مواد مخدر 
5-نداشتن سوء پيشينه كيفرى و هم چنين نداشتن سابقه محكوميت به جرائم نامبرده شده در ماده 64 قانون تأسيس بيمه مركزى جمهورى اسالمى 

ايران و بيمه گرى 
6- داشتن گواهى پايان خدمت وظيفه عمومى و يا معافيت دائم براى آقايان 

7- موفقيت در آزمون نمايندگى بيمه مركزى جمهورى اسالمى ايران 
8-موفقيت در دوره هاى آموزش نظرى و عملى 

9-عدم اشتغال به مشاغل ديگر اعم از دولتى و خصوصى (سمت هاى آموزشى در موسسات آموزش عالى مستثنى هستند)
شرايط اختصاصى:

(INTERNET, EXCEL , WORD شامل مهارت هاى) 1- داشتن گواهى نامه رايانه اى
2- برخوردارى از قدرت بيان و روابط عمومى مطلوب 

3- داشتن حسن اخالق و توانايى برقرارى ارتباط با مشترى 
4- توانايى مالى و امكان تجهيز دفتر 
5- موفقيت در مصاحبه هاى حضورى 

6- داشتن حداقل 25 سال سن 
7- داشتن دو ضامن معتبر 

8- افرادى كه سابقه فعاليت در دفاتر نمايندگان شركت متبوع هستند در اولويت مى باشند.
9- افرادى كه اقوام سببى و نسبى آنها در شركت شاغل هستند نمى توانند درخواست نمايندگى نمايند.

از داوطلبان واجد شرايط دعوت به عمل مى آيد حداكثر تا 15 روز از تاريخ درج آگهى با مراجعه به پورتال اينترنتى شركت به نشانى www.hsinsur.com نسبت 
به ثبت تقاضاى دريافت نمايندگى اقدام نمايند.

آگهى پذيرش نمايندگى شركت بيمه حكمت صبا (سهامى عام)

شهردارى همدانشهردارى منطقه يك همدانشركت بيمه حكمت صبا (سهامى عام)

فرجام استيضاح شهردارهفتم توسط شوراى پنجم چه مى شود؟!

استيضاح دقيقه 90 شهردار اسدآباد 
■  فعله گرى: با شورا به خاطر صيانت ازحق الناس و بيت المال معامله نكردم

افتتاح افتتاح 
مركز جامعمركز جامع
 سرطان سرطان
 غرب كشور غرب كشور
درهمداندرهمدان

«بهشت غرب ايران» در معرض نابودى!

درختان تويسركان
 به كجا چنين شتابان؟! 

تهديد جان مردم از سوى دلتا كرونا
همدان ازهجوم مسافران 

درامان نيست

استاندار 
براى چهارشنبه

 خبرداد
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يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

قانون تعارف بردار نيست
 1- ســرانجام پس از مباحث فراوان، رئيس هيأت عالى نظارت بر 
انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر و روســتاى استان همدان صحت 

انتخابات شوراى شهر همدان را تأييد و آن را اعالم كرد.
فالحى همچنين هشــدار داد: تشــكيك يا ايجاد شــبهه در صحت 

انتخابات به منزله تشويش اذهان عمومى است.
2- رئيس هيأت عالى نظارت بر انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر و 
روستاى استان همدان همچنين انتخابات الكترونيكى را تأييد كرده و 
گفته است در اين انتخابات به علت الكترونيكى بودن، حتى يك رأى 
نيز جابه جا نشــده و از شنبه 12تيرماه، شوراى شهر همدان هيچگونه 
شبهه اى نداشــته و انتخابات صحت دارد. از اين به بعد كسى درباره 
صحت انتخابات تشــكيك كرده و يا نسبت به اين مسأله شبهه ايجاد 
كند، هيأت نظارت حق خود مى داند از باب تشــويش اذهان و نشــر 

اكاذيب دادخواست قضايى به مراجع قانونى ارسال كند.
3- پيش از اين مشخص بود كه در صحت انتخابات شهر همدان شك 
و ايــرادى وجود ندارد و اين انتخابات الكترونيكى در نهايت دقت و 

سرعت انجام شده است.
با اين حال آنچنان كه فالحى اطالع رسانى كرده است؛ براساس مصوبه 
هيأت عالى نظارت بر انتخابات بررسى هاى شكايت شكات در حوزه 
شهر همدان مورد بررسى قرار گرفته و 4 صندوق قبًال بازشمارى شد 

و حتى يك رأى نيز جابه جايى نداشته است.
پس از آن نيز دوباره عده اى از كانديداهاى شــوراى شــهر اعتراض 
داشتند كه 10شعبه مورد بازشمارى قرار گيرد و 3 نفر از معترضان كه 
نامه كتبى داده بودند در شعبه حاضر شدند، ولى نسبت به بازشمارى 
10شــعبه كه گفته بوند حاضر نشدند و درخواست بازشمارى تمامى 

صندوق ها را داشتند كه خالف قانون است.
4- نگاهى به روند طى شــده در تأييد صحت انتخابات شوراى شهر 
همدان حكايت از تعارف و قطعيت نداشتن هيأت نظارت با داوطلبان 

معترض داشته است.
تعارفــى كه پس از تأييــد انتخابات از تصميم و قرار به بازشــمارى 
10صندوق مــورد اعتراض خبر داده، اما در نهايت داوطلبان معترض 
تعارف را كنار گذاشته و خواستار بازشمارى تمام صندوق ها شده اند.

5- اين روند باز هم ثابت مى كند كه در امور مهم مانند انتخابات نبايد 
در اجراى قانون تعارف داشــت و قطعى ســخن نگفت و تأييد روند 

قانونى را  به تأخير انداخت.
اگر هيأت عالــى نظارت ماننــد فرماندار در اجــراى قانون قطعيت 
داشــت و بدون تعارف از انتخابات ســالم دفاع مى كرد، كار به وعده 
بازشــمارى10صندوق و معطلى براى موافقــت داوطلبان و مواجه با 

درخواست غيرقانونى آنها نمى كشيد.
6- قاطعيت هيأت نظارت در هشــدار نسبت به ترديد و  تشكيك در 
صحت انتخابات همدان و برخورد با بى قانونى، همان انتظارى اســت 

كه از مجريان و ناظران قانون مى رود.
قانون محل تعارف و پاســخ به خواســته هاى غير قانونى نيســت و 

نمى توان سرنوشت مردم را با اما و اگر و گذر زمان گره  زد.
روشن است هر كس در انتخابات تخلف كرده يا اقدامى شبيه تخلف 
انجام داده اين اقدامات بايد بررسى و هر فردى پاسخگوى اعمال خود 
باشد، اما نمى توان به خاطر ادعاى تخلف با مدعيان همراه و به تعارف 

با آنها رفتار كرد.
7- اكنون مشــخص اســت، در روند انتخابات شوراى شهر همدان، 
فرماندار همدان بســيار منطقى و پخته عمــل كرده و بدون تعارف با 
داوطلبى تنها اجراى قانون و ســالمت انتخابــات و دفاع از عملكرد 

درست فرماندارى در انتخابات را مدنظر قرار داده است.
اين رفتار، همدان را از حاشــيه هايى كه مى توانست به دليل تعارف با 
داوطلبان معترض و امروز و فردا كردن، ايجاد شود، نجات داد و ثابت 
كرد هر مسئولى تنها بايد قانون را مدنظر داشته باشد تا منافع عمومى 

تأمين و امنيت آسيب نبيند.

امكان گرفتن امتحان مجدد از دانشجويان جا مانده
 بنابر اعالم رئيس دانشــگاه آزاد اسالمى همدان با اشــاره به قطعى برق در حين امتحانات دانشجويان اين دانشگاه، دانشجويان جا 
مانده از امتحان نگران نباشــد، دوباره از آنها امتحان گرفته مى شود.مرتضى قائمى در گفت وگو با ايسنا،گفت: تنها راه حلى كه مى توانيم 
براى مواجه با قطعى برق بدهيم اين اســت كه از روز قبل دانشــجويان گوشى همراه و لپ تاب خود را شارژ كنند .وى با تأكيد بر اينكه 
اگر دانشجويان از امتحانات خود جا مانده اند نگران نباشند، بيان كرد: بار ديگر امتحانات را از آنها خواهيم گرفت كه ممكن است اين 
امتحانات به صورت مجازى يا حضورى انجام گيرد يا اينكه از اســاتيد خواهشــمند هستيم كه مدت زمان امتحان را بيشتر كنند.قائمى 
با اشــاره به اينكه ما هيچ هماهنگى از طرف اداره برق براى جلوگيرى از قطعى برق در امتحانات نداشــته ايم،گفت: اين شايعاتى كه در 
بين دانشــجويان شكل گرفته كامًال غلط اســت . وى بازگشايى دانشگاه آزاد اسالمى را بسته به شرايط ويروس كرونا و واكسينه شدن 
دانشجويان دانست و بيان كرد: بازگشايى دانشگاه آزاد از مهرماه قطعى نيست، بلكه به واكسينه شدن تمام دانشجويان و كاهش كرونا در 

استان بستگى دارد و ممكن است بعضى از مقاطع مثل كارشناسى ارشد و دكترى از ترم جديد حضورى شوند.

اختالفات خانوادگى علت اسيدپاشى پسر به  روى پدر
 بنابر گفته دادستان شهرستان مالير عامل اسيدپاشى به  دليل اختالفات خانوادگى و مالى با پدرش اقدام به اسيدپاشى كرده و به طور 

تصادفى به  دليل همراه بودن فرزند خردسال همراه اين پدر، كودك 3ساله نيز از ناحيه صورت دچار سوختگى شده است.
مســلم ســلگى در گفت وگو با ايسنا، در مورد علت اسيدپاشى كه در تاريخ 10 تيرماه در مالير اتفاق افتاده بود، گفت: شخصى به  دليل 

اختالفات شخصى و مالى با پدرش به محل سكونت پدر مراجعه و اقدام به اسيدپاشى مى كند.
وى با بيان اينكه پدر از وجود اين فرزند در منزل بى اطالع بوده و هنگام بيرون آمدن فرزند خردســالش را به همراه داشــته است، بيان 
كرد: هنگام اسيدپاشى، به صورت تصادفى اسيد به صورت كودك 3 ساله نيز پاشيده شده و از ناحيه صورت دچار سوختگى شده است.
قائمى به ســوختگى اين پدر از ناحيه شــكم و پهلو اشاره  كرد و گفت: هر 2مصدوم براى درمان به تهران فرستاده شدند و طبق اخبار 
دريافتى، خوشبختانه وضعيت جسمانى وخيمى ندارند. دادستان شهرستان مالير در ادامه بيان كرد: عامل اين اسيدپاشى بالفاصله دستگير 

شد و در حال حاضر با قرار قاضى در بازداشت به سر مى برد تا تعيين تكليف شود.

صدور 3 پروانه كاربرد نشان استاندارد
 شهناز كرمى- خبرنگار همدان پيام: موافقت اعضاى كميته عالئم 
استاندارد استان همدان با صدور 3پروانه  كاربرد نشان استاندارد براى 

محصوالت واحدهاى توليدى استان همدان
مديركل استاندارد استان همدان د ر جلسه كميته عالئم استان همدان 
بــا بيان اينكــه استانداردســازى، ارتقاى كيفيــت و تضمين كيفيت 
از اصلى تريــن مــوارد در توليد اســت گفت: با رعايــت اين موارد 
توليدكنندگان مى توانند ســهم بسزايى در بازارهاى داخلى و خارجى 

داشته باشند.
محّمد مددى در پايان نتايج حاصل از برگزارى كميته عالئم امروز را 

چنين عنوان كرد:
1-واحد توليدى شــركت تضامنى توليد كشاورزى و تبديلى اخوان 

صالحى پيمان صدور پروانه فرآورده كنسرو رب گوجه فرنگى.
2- واحد توليدى شــركت ماسه ســازان رباط صدور پروانه فرآورده 

سنگدانه ريز مورد مصرف در بتن.
3- واحد توليدى شركت كشت و صنعت خزل صدور پروانه فرآورده 

روغن زيتون پااليش شده.
4- واحد توليدى شــركت آريا ايده آل رفع تعليق پروانه فرآورده هاى 

كنسرو خيارشور، ترشى سير، مخلوط شور و زيتون شور.
5-واحد توليدى شركت ساختمانى سراوك تعليق پروانه فرآورده بتن 

آماده.
6- واحــد توليــدى حميدرضــا ايزدى كيان تعليق پروانــه فرآورده 

چينى آالت بهداشتى.
7- واحد توليدى شركت سيمان نهاوند ابطال پروانه فرآورده سيمان 
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8- واحد توليــدى بندر آبادان 10 هزار رفع تعليــق پروانه فرآورده 

گريس پايه كلسيم.

قوت اليموت در همدان حال خوشى ندارد
مهدى ناصرنژاد»

 بــه نظر مى آيد گــردش كار نانوايى ها در همــدان چند هفته اى 
هست چندان منظم نيست و مشــاهده مى شود اغلب اين نانوايى ها 
به طور خودســرانه روزهاى تعطيلى خــود را جابه جا كرده و كم و 
زياد مى كنند. چنين بى نظمى ها در نانوايى هاى سنگكى بيشتر مشهود 

است 
شايد به همين علت باشد كه بيشتر سنگكى ها در روزهاى فعال خود 

شلوغ تر از مواقع عادى است. 
همين امروز(جمعه 11 تيرماه) بود كه بازرســان شــوراى آرد و نان 
به استاد شــاطر يك مغازه سنگكى در يكى از محالت قديمى شهر 
همــدان گير داده و علــت تعطيلى خارج از برنامــه اين نانوايى در 
روز گذشــته را جويا بودند. اين بازرسان از آقاى شاطر كه استدالل 
داشت به علت دير رسيدن سهميه آرد مجبور به تعطيلى بوده است، 
خواستند براى اداى توضيحات بيشــتر به شوراى رد و نان مراجعه 

كند. آ
در اين ارتباط نانوايى هاى سنگكى و لواشى ها متفق القول هستند كه 
قيمت تمام شــده نان به علت افزايش دستمزد كارگر و بهاى آب و 
برق و گاز در ســال جارى بسيار بيشتر از قيمت فروش نان است و 
نانوايى داران رغبتى بــراى پخت نان ندارند. يكى ديگر از نانوايى ها 
در مقابل پرسش خبرنگار همدان پيام كه علت شلوغى اين روزهاى 
صفوف يا تعطيلى هاى خارج از برنامه برخى نانوايى ها را جويا شده 
اســت، كمبود آرد و تعلل در تحويل ســهميه روزانه آرد را مزيد بر 

علت دانسته و چنين مشكالت را كم سابقه قلمداد كرده است.
اما در اين ارتباط نظر بسيارى شهروندان همدانى چيز ديگرى است! 
به نظر شــهروندان، كيفيت بســيار نازل نان و به نوعى كم فروشــى 
نانوايى ها، يك مشكل هميشگى است كه بايد جداگانه به آن پرداخته 
و براى هميشه اصالح شود. گويا خيلى از نانوايى ها به بهانه گرانى ها 
و مقــرون به صرفه نبــودن قيمت نان به طور خودســرانه از چونه 
هر قرص نان كاســته و وزن يك عدد نان ســنگك كه بايد براساس 
مصوبه شوراى آرد و نان 450 گرم باشد، به 300 گرم هم نمى رسد. 
بدون شك شــوراى آرد و نان و يا هر مرجعى كه عهده دار نظارت 
و سياســتگذارى در كار نانوايى ها اســت، مقصر اصلى بى كيفيتى و 
بخصوص كم كردن خودسرانه وزن نان پخته است. در اين صورت 
چــه بهتــر در اقدامى عاجل قيمــت جديــد و وزن واقعى نان در 
سال جارى اعالم شود تا كارى مجرمانه و دور از شأن جامعه اسالمى 
ما در كم فروشــى و بدفروشى به يك عادت و فرهنگ مذموم تبديل 
نشود. از سويى ديگر صرفنظر از مشكل ناخواسته كاهش بارندگى ها 
و افت شــديد توليد غالت در سال جارى، قاچاق ويران كننده غالت 
و آرد گندم از مرزهاى كشــورمان به برخى كشورهاى همجوار نيز 
مزيد بر علت شده و به مشكالت موجود در سر راه معمول پخت وپز 
و عرضه نان نه تنها در همدان، بلكه در ديگر نقاط كشورمان افزوده 
اســت. يكى از نــكات بــارز و غرورانگيز اســتقالل اقتصادى در 
كشــورمان، خودكفايى در توليد گندم بود كه متأسفانه امسال به اين 

مهم دست نيافته ايم.
تمام

1- هموطنان به كشورهاى همســايه براى تزريق واكسن كرونا سفر 
مى كنند. گويا قيمت گران واكسن در بازار سياه دليل روى آوردن مردم 
به تور واكسن در كشورهاى همسايه است. گفتنى است اين تورها بين 

3تا6 ميليون تومان هزينه براى هر فرد دربردارد.
2 - لوازم خانگــى تقلبى چينى بازار ايران را تهديد مى كند. گويا اكثر 
لوازم خانگــى با برندهاى اروپايى در بازار ايــران لوازم خانگى تقلبى 
هســتند كه در چين توليد و بدون نام وارد كشور شده و با بسته بندى 
تقلبى به بازار عرضه مى شــوند . گفتنى اســت برچسب و بسته بندى 
تقلبى اين كاالها در ايران توليد مى شــود و روى لوازم خانگى تقلبى 

چينى نام برندهاى اصل، چسبيده يا حك مى شود.
3- طرح مجلس براى ســاماندهى اينترنت ، يك ميليون نفر را بيكار 
مى كند. گويا  طرح ســاماندهى فضاى مجازى از دستور كار مجلس 
خارج نشــده و نمايندگان مجلس در تالشــند تا به صورت پنهانى و 
دور از چشــم رســانه ها و منتقدان اين طرح را تصويب و قانون آن 
را به دولت ابالغ كنند. گفتنى اســت اين طــرح منجر به محدوديت 
و فيلتر جديد شــبكه هاى اجتماعى و پيام رسان ها به ويژه اينستاگرام 

خواهد شد.
4- ارتباطات تلفنى و اينترنتى در روستاهاى استان دچار مشكل شده 
است. گويا نبود باطرى در مراكز مخابراتى در زمان قطع برق منجر به 

قطع تلفن و اينترنت در روستاها شده است. 
گفتنى اســت پس از وصل برق نيز اين مشــكل در روستاها مردم را 

اذيت مى كند.
5- اصنــاف از تعطيلى در موج پنجم كرونا اســتقبال نمى كنند. گويا 
اصناف خواستار تسريع در اجراى طرح واكسيناسيون عمومى به جاى 
تعطيلى و اعمال محدوديت ها هســتند. گفتنى است در 4 ماه گذشته، 
اين دومين بار اســت كه دولت دستور تعطيلى مشاغل گروه 2، 3 و 4

در مناطق قرمز را مى دهد.

مريم مقدم »
 فاز يك مركز جامع ســرطان غرب كشور 
در همدان چهارشنبه 16تيرماه با حضور معاون 

رئيس جمهور افتتاح مى شود. 
اختصاصى  گفت وگوى  در  همدان  اســتاندار 
بــا همدان پيام با بيان اين خبر گفت: امســال 
پروژه هــاى متعددى را افتتــاح كرديم و براى 
برنامه 90روزه پيش روى  تا پايان شهريورماه  
200پروژه را با حضور مقامات كشورى افتتاح 

مى كنيم.
سيد سعيد شــاهرخى بيان كرد: اين روند در 
روزهاى آينده تا پايان كار دولت تدبير و اميد 
ادامه پيدا خواهد كرد و نمى گذاريم هيچ خللى 
در كارها به وجود آيد. چهارشــنبه 16 تيرماه، 
معاون رئيس جمهور براى افتتاح 2هزار واحد 
مســكن محرومين و  همچنين فاز يك مركز 
جامع ســرطان غرب كشور در همدان حضور 

پيدا مى كند.
وى  گفــت: نصب و راه اندازى دســتگاه ها با 
هدف تســريع روند تجهيــز  و با هدف آغاز 
فعاليت مركز و پذيرش بيمار انجام شده است. 
مركز جامع ســرطان يكــى از طرح هاى ملى 
استان همدان به همت بنياد فرشچيان است كه 
با پيگيرى جدى براى تأمين اعتبارات موردنياز 

در حال  راه اندازى است.
شــاهرخى بيان كرد: عمليــات اجرايى مركز 
جامع ســرطان در زمينى به مساحت 24هزار 
مترمربــع با اعتبار اوليــه 150ميليارد تومان به 
صورت مشاركتى در قالب 50درصد دانشگاه 
علوم پزشــكى و 50درصد بنياد فرشچيان در 

سال 97 آغاز شد.

گفتنى است، اســتان همدان داراى 
بيمــار  و500  2هــزار  حــدود 
خــاص اســت كه مركــز جامع 

ســرطان همدان در صورت 
ى  ر ا د ه بــر بهر

عالوه بــر رفــع 
درمانــى  نيــاز 
بيماران اســتان، 
خدمات مناسبى 
بيماران  بــه  را 
استان هاى  ساير 
كشور هم ارائه 

خواهد داد.

عمليــات اجرايى مركز جامع ســرطان 
همــدان با داشــتن اتــاق غربالگرى، 
تخصصى  مركــز  پيشــگيرى،  اتــاق 
پاتولــوژى مرجــع و مركــز بررســى 
بازتوانى،  لنف،  ژنتيكى،كلينيكهاى 
بخش مشــاوره و روانپزشكى، 
اتاق مشــاوره تغذيــه و اتاق 
ثبت تومور و بخش هاى 
شــامل  رفاهــى 
نمازخانه، استراحت 
بوفــه  و  بيمــاران 
در حــال تكميــل 
براساس  و  اســت 

برنامه ريزى انجام شده تا پايان فعاليت دولت 
تدبير و اميد به صــورت كامل به بهره بردارى 
مى رسد. در جريان سفر سال جارى«محمدباقر 
رئيس  و  رئيس جمهــورى  معــاون  نوبخت» 
ســازمان برنامه وبودجه كشــور بــه همدان 
100ميليارد تومان اعتبار بــراى تكميل مركز 

جامع سرطان اين شهر اختصاص يافت. 
بهره بــردارى از مركز جامع ســرطان همدان 
به عنــوان ســومين اقــدام خيرخواهانه بنياد 
فرشــچيان، در آخرين ســال فعاليت دولت 
دوازدهــم مى توانــد بخش قابــل توجهى از 
دغدغه بيماران سرطانى و خانواده هاى آنها را 

رفع كند.

استاندار براى چهارشنبه خبرداد

افتتاح مركز جامع سرطان
 غرب كشوردرهمدان

ـتان همدان داراى 
بيمــار  و500  
كه مركــز جامع 

ر صورت 
ى 

عمليــات اجرايى
همــدان با داشـ
پيشــگير اتــاق 
پاتولــوژى مرجـ

ژنتيكى،كلينيك
مش بخش
اتاق مش
ث

دريافت هرگونه پول از دانش آموزان 
در مدارس دولتى ممنوع است

امكان افزايش ظرفيت مراكز ترك اعتياد 
در استان همدان وجود دارد

ارائه 501 خدمت 
حقوقى به مددجويان 
كميته امداد همدان

 بنابر اعالم رئيــس اداره حقوقى و امالك 
كميته امداد همدان با اشاره به ارائه 501خدمت 
حقوقى بــه مددجويان كميته امــداد همدان 
379مورد از اين خدمات مشاوره و راهنمايى 

و 122مورد خدمات حقوقى بوده است.
حسين روغنكار در گفت وگو با فارس، با بيان 
اينكــه خدمات حقوقى مختلفى به مددجويان 
زيرپوشش اســتان همدان ارائه  مى شود گفت: 
توانمندسازى مددجويان تحت حمايت كميته 

امداد يكى از برنامه هاى مهم اين نهاد اســت 
كه ارائه خدمات حقوقى، مشاوره اى و قضايى 
به خانوارهاى زيرپوشــش يكى از بسته هاى 
خدماتى اين نهاد در راســتاى توانمندســازى 

آنهاست.
وى با بيان اينكه در همين راســتا سال گذشته 
501مــورد خدمــات حقوقى و مشــاوره به 
مددجويان ارائه شده است افزود: اين خدمات 
شامل 379مورد خدمات مشاوره و راهنمايى و 

122مورد خدمات حقوقى بوده است.
روغنــكار  گفت: ميز خدمــت حقوقى براى 
كمك به مددجويان در امور حقوقى و ارتقاى 
ســطح آگاهى آنان ايجاد شــده و مشكالت 
حقوقى، ناتوانى براى احقاق حق و جلوگيرى 

از پايمــال شــدن حقــوق مددجويان تحت 
حمايت اين نهاد از داليل تشكيل آن است. 

وى بيان كرد: با انجام رسيدگى به پرونده هاى 
قضايــى و اســتيفاى حقــوق مددجويان در 
حوزه هايــى از قبيل ســهم االرث، قانون كار، 
ديــات و... تاكنون خانواده هــاى متعددى به 
توانمندى رســيده و از چرخه حمايت  امداد 

خارج شده اند.
روغنكار افــزود: تنظيم 74مــورد اظهارنامه، 
108مــورد دادخواســت، 5 مورد شــكوائيه، 
38مورد اليحه دفاعيه و 13مورد شــركت در 
جلسات دادرسى مددجويان از جمله اقدام هاى 
حوزه حقوقى كميته امداد اســتان همدان در 

سال گذشته بوده است.

وى به همــكارى 45نفــر از وكالى نيكوكار 
اســتان با كميته امــداد همدان اشــاره كرد و 
افزود: با همكارى كانون وكالى دادگسترى و 
مركــز وكالى قوه قضاييه 42نفر از مددجويان 
تحت حمايت كميته امداد اين اســتان جهت 
رسيدگى به مشــكالت حقوقى، به اين مراكز 

معرفى شدند.
رئيــس اداره حقوقــى و امــالك كميته امداد 
همدان بيان كرد: دوره هاى آموزشــى حقوقى 
بــراى افزايــش ســطح آگاهــى مددجويان 
تحت حمايــت برگزار مى شــود كــه بيش از 
700مددجــوى همدانــى  از 20دوره متنوع 
آموزش حقوقى مجــازى اين نهاد به صورت 

رايگان بهره مند شدند.

 معــاون سياســى، امنيتــى و اجتماعى 
اســتاندار همدان از امــكان افزايش ظرفيت 
پذيرش در مراكز ماده 16 ترك اعتياد موجود 
در شهرســتان هاى كبودراهنگ و نهاوند از 

توابع استان همدان خبر داد.
بــه گزارش ايرنــا، مصطفــى آزادبخت در 
شــوراى هماهنگى مبــارزه بــا موادمخدر 
اســتان همدان بيان كرد: ظرفيت مراكز ماده 
16 شهرستان هاى كبودراهنگ و نهاوند بايد 
جوابگوى نياز اســتان باشــند تا بتوان همه 
معتادان متجاهــر را در اين اماكن پذيرش و 

درمان كرد.
وى از مسئوالن خواست با سركشى به مراكز 
مــاده 16، نيازهاى اين مراكز را شناســايى، 
احصــا و براى رفع آن اقــدام كنند و افزود: 
اشتغال به كار معتادان بهبوديافته كارى بسيار 
مهم و كليدى اســت، زيرا در صورت نبود 
برنامــه اى براى ايجاد فرصت شــغلى براى 
بهبوديافتگان، خودمان بستر بازگشت آنها به 

دامن اعتياد را فراهم و مهيا كرده ايم.
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى استاندار 
همدان بيان كرد: مقابله با قاچاقچيان اولويت 
اصلى شوراى هماهنگى مبارزه با موادمخدر 
اســتان اســت، زيرا اجراى طرح پاكسازى 
محالت و برخــورد با خرده فروشــان نياز 
جامعه و از خواســته ها و دغدغه هاى اصلى 

مردم است.
آزادبخت افــزود: تالش ارزنده كميته مقابله 
شوراى هماهنگى مبارزه با موادمخدر استان، 

سبب جلوگيرى از جوالن معتادان متجاهر در 
سطح شهر شــده است، اما گاليه مندى هايى 
در زمينه فعاليت خرده فروشان وجود دارد كه 

بايد در اين باره اقدام الزم صورت گيرد.
وى گفــت: گزارش هاى ارائه شــده در اين 
نشست بيانگر كار حرفه اى و پيگيرى مجدانه 
اعضا براى مقابله با پديده شــوم موادمخدر 

است.
دبير كميته درمــان و حمايت هاى اجتماعى 
شوراى هماهنگى مبارزه با موادمخدر استان 
همدان نيــز بيان كرد: تعــداد بيماران تحت 
درمان داروهاى اگونيســت در اين اســتان 

44هزار و850 نفر است.
ابراهيم جليلى با بيان اينكه قيمت موادمخدر 
افزايش يافته اســت افزود: دستگيرى شمار 
زيــادى از معتــادان توســط پليس موجب 
افزايش فعاليت كميته درمان در زمينه پذيرش 

اين افراد شده است.
وى بيــان كرد: با وجود اينكه مجوزى براى 
افزايش مراكز ترك اعتياد صادر نمى شد، اما 
به علت افزايش ميــزان مراجعات، 3مركز 
جديد سال گذشــته مجوز فعاليت گرفتند 
بــا اين وجود همچنان با اســتاندارد فاصله 

داريم.
جليلى گفت: ســال گذشته 491مورد بازديد 
از مراكز ترك اعتياد صورت گرفت كه نتيجه 
اين بازديدها 113اخطار شفاهى، 78 اخطار 
كتبى، 21مورد كســر سهميه دارو و 8 مورد 

تعليق فعاليت بوده است.

همدان  استان  آموزش وپرورش  مديركل   
گفت كــه دريافــت هرگونه وجــه به غير 
از هزينــه بيمــه و كتاب هنــگام ثبت نام از 
دانش آموزان در مدارس اين اســتان ممنوع 

است و تخلف محسوب مى شود.
محمد پــورداود در گفت وگو با ايرنا، گفت: 
مدير هيچ مدرسه  دولتى در استان حق ندارد 
وجــه اضافى از اوليا بــراى ثبت نام دريافت 
كند، حتى دريافت كمك هــاى داوطلبانه و 
اختيــارى اوليا نيز بايد در زمان بازگشــايى 

مدارس انجام شود.
وى افزود: ســتادهاى ثبت نــام در نواحى و 
مناطــق آموزش وپرورش بر حســن انجام 
فرايند ثبت نام در مــدارس نظارت دارند و 
شرايط ثبت نام آســان را در راستاى كاهش 
نگرانــى خانواده هــا بيش از پيــش فراهم 
مى كنند.پورداود بيان  كرد: در همين ارتباط 
از تمامى دانش آموزان و اوليا آنها درخواست 
مى شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف و 
پاسخگو نبودن مسئوالن و مشكالت مربوط 
به ثبت نام در مدارس اســتان، شــكايات و 
پيشنهادهاى خود را به اداره ارزيابى عملكرد 
و پاســخگويى آموزش وپرورش و دبيرخانه 
ستاد استانى نظارت بر ثبت نام و ستاد نظارت 
بر حقوق والديــن و دانش آموزان، گزارش 

كنند.
به گفته وى، اوليــا دانش آموزان در صورت 
مشــاهده هرگونه تخلف در انجــام فرايند 
ثبت نام مدارس دولتى از جمله درخواســت 

وجه اضافى، مراتب را براى رسيدگى فورى 
به ســتاد ثبت نام فعــال در نواحى و مناطق 
19گانه و اداره كل آموزش وپرورش اســتان 
همدان گزارش كرده و يا شــكايت موردنظر 
را در پايگاه اطالع رســانى آموزش وپرورش 

استان ثبت كنند.
پورداود افزود: مديران مــدارس نيز وظيفه 
دارنــد پــس از نام نويســى دانش آموزان، 
اطالعــات مربوطــه بخصوص پايــه اول 
تحصيلــى را تــا پايان مردادماه در ســامانه 
الكترونيكــى  نام نويســى  «سناد»(ســامانه 

دانش آموزان) به طور روزانه ثبت كنند.
به گفتــه وى، اوليا بايد براســاس محدوده 
جغرافيايى محل ســكونت(محدوده تعريف 
شده)  خود بايد نســبت به انتخاب مدرسه 
و ثبت نــام فرزنــدان خــود اقــدام كنند و 
مديران مدارس نيــز موظف به اجراى دقيق 
دســتورالعمل مربوط به محدوده جغرافيايى 

محل سكونت براى دانش آموزان هستند.
پورداود بيان كرد: مبناى انتخاب مدرسه براى 
ثبت نــام دانش آموزان محــدوده جغرافيايى 
محل سكونت است و بايد براساس ظرفيت 
مدرسه، دانش آموز در نزديكترين مدرسه به 

محل سكونت خود ثبت نام شود.
مديــركل آموزش وپرورش اســتان همدان 
افزود: مدارس غيردولتى، شاهد، استعدادهاى 
درخشــان و هيأت امنايــى نيز بر حســب 
شهريه هاى مصوب كار ثبت نام دانش آموزان 

را انجام دهند.

www.hamedanpayam.comwww.hamedanpayam.com
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ايميل

 از اداره برق شهرستان كبودراهنگ عاجزانه خواهشمنديم كه در 
رابطه با برنامه قطعى برق انجام شده در هفته هاى اخير شفاف سازى 
كرده و مشــخص كنند كه اين قطعى هاى انجام شده بر چه اساس و 
مبنا صورت مى گيرد؟ اگر براســاس تعداد جمعيت هر منطقه است، 
جاهايى مثل شــهر كبودراهنگ و پايگاه شــهيدنوژه چه مقدار و در 
چه زمان هايى بــا قطعى برق مواجه بودند؟ اگر براســاس حجم و 
بار مصرفى برق اســت، خوب همين نقاط پر مصرف ياد شــده با 
چه ميزان قطعى برق مواجه بودند؟ با اين روال اجرا شــده تاكنون، 
برداشــت ما اين اســت كه زحمت حجم و بعضًا سوءمصرف برق 
با همين نقاط شــهرى اســت و در مقابل جريمــه قطعى برقش با 
روســتاييان اســت. بابا انصاف هم خوب چيزيه! ايــن برنامه ريزيه 
چطوريه كه اكثراً قطعى برق ســر شــبش مال روستاهاى قباق تپه و 
داقــداق آباده؟ چطورى برنامه ريزى كرديد كــه از حدود 130نقطه 
شهرى و روستايى شهرستان دقيقًا همين تايمش بايد براى ما اجرا و 
تكرار بشــود؟ اگه همه برنامه ريزى هاتون همينطور دقيقه كه جاهاى 
ديگه هم مثل روســتاهاى ما مقارن بــا غروب آفتاب قطعى برق رو 
براشون اعمال مى كنين ما حرفى نداريم، فقط لطف كنين برنامه چند 
هفته گذشــته قطعى هاى انجام شــده را با صداقت رسانه اى كنيد تا 
مردم هم متوجه بشــن مردم شــهرى و روستايى به يك چشم ديده 

شدن و هر كدوم چه ميزان از اين قطعى ها رو سهيم بودند؟
* شهروندى از شهرستان كبودراهنگ

 مهمترين پارك شهر كبودراهنگ چراغ ندارد؟
چرا مســؤالن ارشــد كبودراهنــگ اعتنايى به مشــكالت مردم و 

كمبودهاى موجود در شهر ندارند؟
مگر نه اينكه از بيت المال و جيب مردم حقوق دريافت مى كنند تا به 
مشــكالت مردم رسيدگى كنند. چرا مديران شهر كارشان در  پشت 
ميز و داخل خودرو خالصه شــده؟ آن هم تا ســاعت 2بعدازظهر 
اگر مردم فرياد نزنند مســئوالن شــهر هيچ اعتنايى به وضعيت شهر 
كبودراهنــگ ندارند. پارك الله شــهر كبودراهنگ فاقد روشــنايى 
اســت. نصب  چراغ در فضاى پارك اللــه تنها مكان تفريحى مردم  
شــهر كبودراهنگ به قدرى هزينه بر هســت كه مسؤالن ادعا دارند  

بودجه اى براى اين چنين موارد نيست! 
جاى بســى تأسف است شــهر كبودراهنگ تنها يك پارك تفريحى 
دارد و آن هم بدون  روشــنايى مردم شــهر كبودراهنگ هيچ جاى 
تفريحى ندارند فقط يك پارك. مردم هم مجبورند در تاريكى اوقات 

خود را بگذرانند.
* شهروندى از كبودراهنگ

 همانطور مسئوالن شهرستان كبودراهنگ در جريان هستند برق  
روســتاى آقبالق آقداق از نيروگاه خورشيدى كه دربشيك تپه است 
تأمين مى شود و چند روســتاى همجوار در برنامه هاى اعالم قطعى 
كه آقبالق يا چند روستايى كه از نيروگاه خورشيدى استفاده مى كند 

نوشته شده كه بعدازغروب آفتاب قطعى برق دارند.
دليل قطعى برق در خارج از ســاعات اعالم شــده و در طول روز  
چيســت؟در اكثر روزها از ســاعت 8صبح تا10صبح از 9شــب تا 
12ونيم برق آقبالق بدون اعالم قبلى قطع مى شــود آيا  نبايد از قبل 

قطعى برق را اطالع رسانى كنند.
  باتشكر لطفأ به گوش  مسئوالن استان رسانده شود

* اهالى آقبالق آقداق

 طى روزهاى اخير شاهد قطعى مكرر برق در شهرها و روستاها 
هســتيم كه عمومًا بدون اعالم قبلى و بدون برنامه اســت و آسيب 
جــدى به لوازم برقــى  زندگى مردم وارد كرده اســت   اگر وجود 
نيروگاه هزار مگاواتى شهيد مفتح در منطقه كبودراهنگ صرفًا براى 
توليد هزينه براى مردم است؛ مسئوالن اعالم كنند تا مردم تكليفشان 

را بدانند .
چرا بايد قطعى برق بدون اعالم قبلى باشــد و كسى و هيچ مسؤلى 
نيز پاســخگو نيســت؟ از مســئوالن  تقاضا دارم  در اسرع وقت به 
وضعيت فعلى پايان دهند. اگرچه به دليل فصل تابستان ممكن است 
مصرف باال رفته باشد و صرفه جويى الزم است، اما مردم بايد از دليل 
قطعى برق  مطلع باشــند و مهمتر از آن  ســاعات قطعى براى مردم 

اطالع رسانى شود  تا بتوانند برنامه ريزى كنند. 

* شهروندى از همدان

كاروانسراى تاريخى فرسفج، 
پيوند تمدن وفرهنگ در مسير عتبات عاليات

 كاروانسراى شاه عباسى فرسفج يكى از ابنيه تاريخى و ارزشمند شهرستان تويسركان 
متعلق به دوران صفويه است كه در ميان طبيعت روح افزاى دشت قلقلرود و شهر فرسفج 

خودنمايى مى كند.
در دوران حكومت شــاه عباس صفوى به منظور ايجاد امنيت و ارائه تسهيالت و خدمات 
رفاهى مرتبط با ســفر و توسعه تجارت در بيشــتر نقاط كشور جاده هايى ساخته شده و 
در مســير آنها كاروانسراهايى احداث شده بود كه به فاصله يك منزلى يعنى فاصله اى كه 

كاروانيان مى توانستند از صبح تا شامگاه با چهارپايان طى كنند تا شب را در كاروانسراى 
بعدى استراحت كنند، از يكديگر قرار داشتند.

يكى از اين كاروانسراها، كاروانســراى شاه عباسى فرسفج در شهرستان تويسركان است 
كه در 20كيلومترى مســير تويســركان به كنگاور و در حاشــيه اين جاده و همچنين در 
مجاورت شهر فعلى فرسفج واقع شده است. يه گزارش ايسنا، اين كاروانسرا در واقع محل 
استراحت مســافران و كاروان هايى بوده كه به قصد تجارت، زيارت و سياحت به غرب 
كشور و عتبات عاليات عراق سفر مى كردند. در كاروانسراى شاه عباسى فرسفج، امكاناتى 
براى استقرار چهارپايان و بارهايشان و قسمت هايى نيز براى استراحت و خواب كاروانيان 
اختصاص داده شــده بود كه پس از پشت سر گذاشتن شب، در صبح روز بعد دوباره به 

حركت خود ادامه مى دادند.
ســاختمان اين كاروانسرا در فاصله ســال هاى 1006 تا 1038 و به سبك معمارى دوره 
صفويه ساخته شده است و مســاحت آن حدود 4 هزار مترمربع است. مهمترين ويژگى 
كاروانســراى تاريخى فرســفج، وجود برج و باروهايى در4 گوشــه آن است كه بنا بر 

مالحظات امنيتى احداث شده بودند.
اين اثر به شــماره 1970 مورخه 1376/2/6 در فهرست آثار تاريخى ايران به ثبت رسيده 
است. تويسركان يكى از شهرستان هاى استان همدان در 90 كيلومترى شهر همدان است 
كه با 3 شهر، 2بخش مركزى و قلقرود و 7 دهستان از بيش از 221 اثر تاريخى، فرهنگى، 

مذهبى و جاذبه گردشگرى و طبيعتى بكر و جذاب برخوردار است.

ــوده و  ــرض نم ــليت ع ــه تس ــت وارده را صميمان مصيب
ــت  ــوم مغفور،رحم ــراى آن مرح ــان ب ــزد من از درگاه اي
ــرم  ــواده محت ــى و خان ــراى جنابعال ــى و ب ــران اله و غف

ــم. ــى نمايي ــل مســآلت م ــر جزي ــل و اج ــر جمي صب

ــوده و  ــرض نم ــليت ع ــه تس ــت وارده را صميمان مصيب
ــت  ــوم مغفور،رحم ــراى آن مرح ــان ب ــزد من از درگاه اي
ــرم  ــواده محت ــى و خان ــراى جنابعال ــى و ب ــران اله و غف

ــم. ــى نمايي ــل مســآلت م ــر جزي ــل و اج ــر جمي صب
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همكار گرامى

سركار خانم معصومه كمالوند

سپيده راشدى »
شــوراى پنجم شــهر اســدآباد در حالى منتخبان 
مردم در صحن علنى پارلمان شــهرى را شناخت 
كه تركيبى آشــنا داشت و پنج نفر از اعضاى دوره 
چهارم شوراى شهر به شــوراى پنجم نيز راه پيدا 

كردند.
 حسن كرمى پايدار با كسب 7 هزار و 757 رأى به 

عنوان نفر نخست به اين شورا راه يافت.
 حمــدا... مرادى با كســب 7 هزار و 723 رأى  به 
عنوان نفر دوم و يزدان سبزه اى نيز با كسب 6 هزار 
و 119 رأى به عنوان نفر سوم شوراى اسالمى شهر 

اسدآباد در دوره پنجم شناخته شدند.
در اين انتخابات حســين رســتمى موفق شد با 5 
هزار و 283 رأى به عنوان چهارمين نفر و سيدعلى 
موســوى نژاد با كسب 4 هزار و 587 رأى، خدمت 
زيــورى با كســب 4 هزار و 539 رأى و حســين 
شيرى با كسب 4 هزار 451 رأى به ترتيب به عنوان 
نفرات پنجم، ششــم و هفتم پنجمين دوره شوراى 
اسالمى شهر اسدآباد موفق شدند به عنوان منتخبان 

مردم به شورا راه يابند.
شيرى ورستمى نام آشناترين اعضاى شوراى شهر 
دوره پنجم اسدآباد بودند كه با احتساب دوره سوم 
كه 6ســاله شد در واقع سه دوره در بازه زمانى  14 
ســال متوالى، به جايگاه منتخبان مردم در شوراى 

شهر دست يافتند.
 زيورى، مرادى و كرمى هم به ترتيب  ســه دوره 
متوالى(12 سال)، دو دوره و هشت سال عضويت 
در شــورا را تجربه كرده اند. همچنين موســوى و 
ســبزه اى هم يك دوره يعنى در دوره پنجم عضو 

شورا شهر اسدآباد بوده اند.
در حالى كه برخى شــنيده ها و سخنان در محافل 
مختلــف عمومــى و حتى خبــرى حكايت از رد 
صالحيت اعضاى شوراى شهر پنجم شهر اسد آباد 
براى نامزد شدن در ششمين دوره انتخابات شوراى 
اين شــهر مى شد، چهار نفر از هفت عضو شوراى 
شــهر پنجم براى حضور در آوردگاه دوره ششــم 

شوراى شهر اسد آباد ثبت نام نكردند.
در اين ميان زيورى و سبزه اى نيز كه براى حضور 
در انتخابات ششمين دوره شــوراى شهر اسدآباد 
ثبت نام كرده بودند به ترتيب توسط هيات اجرايى 
و نظارت احراز صالحيت نشدند و موسوى قبل از 
ورود پرونده نامزدها به فرآيند بررسى صالحيت ها 

از حضور در انتخابات انصراف داد.
شــوراى پنجم شــهر اســدآباد به كاظم سعيدى 
به عنوان اولين شــهردار انتخاب شــده در دوران 
فعاليــت خود اعتماد كرد كه پس از ابالغ و اجراى 
قانون منع به كارگيرى بازنشســتگان، وى از سمت 

شهردارى اسدآباد كنار رفت.
پس از ســعيدى، احمــد على رضايــى  يكى از 
كاركنان شهردارى اسدآباد سرپرست شهردارى اين 
شهر شد و شورا نشــينان دوره پنجم شهر اسدآباد 
در بــازه زمانى يك ماهه برنامه هاى پيشــنهادى و 
سوابق كارى و اجرايى هشــت گزينه نهايى براى 

قرار گرفتن در پســت شهردارى اسدآباد را بررسى 
كردند و در نهايت پيمان سبزه اى با اكثريت آراءبه 
عنوان شهردار اســدآباد انتخاب شد. عمر فعاليت 
اجرايى سبزه اى در ســمت شهردار اسدآباد اما به 
چهار ماه نرســيد. بر اســاس برخى شنيده ها وى 
درخواست اســتعفاى خود را به صورت رسمى و 
مكتوب به شــوراى شهر اســدآباد تحويل داد. بر 
اساس برخى شــنيده ها، سبزه اى واجد اين شرط 
قانونى كه بايد خانواده شــهردار هر شهر ساكن آن 
شــهر باشند نبود و يكى از داليل استعفاى وى اين 

موضوع عنوان شد.
پس از استعفاى ســبزه اى، محمد جمور «مسئول 
ادارى شــهردارى اســدآباد» كمتــر از يك هفته 
سرپرســت شــهردارى بود و پس از آن حســين 
رستمى با رأى 100 درصدى اعضاى شوراى شهر 

بر كرسى مديريت شهرى نشست.
 او كه پيش از اين عضو شــوراى شهر اسدآباد در 
دوره هاى ســوم، چهارم و پنجم بود به استاندارى 
معرفى شد اما به عنوان شهردار اسدآباد مورد تاييد 

نهايى قرار نگرفت.
در نهايت دهم مهرماه سال98، رضا رشيدى تا زمان 
صدور حكــم عليرضا فعله گرى براى قرار گرفتن 
در جايگاه شهردار اســد آباد، به عنوان سرپرست 
شــهردارى انتخاب شد. فراز و نشيب هاى شورا و 
شهردارى اســدآباد همچنان ادامه يافت تا اختالف 
نظر در ميان اعضاى شــوراى شــهر و فعله گرى 
شهردار وقت اســدآباد به جايى رسيد كه از سوى 

شورانشينان مورد استيضاح قرار گرفت.
طرح ســواالت اعضاى شوراى شــهر اسدآباد از 
شــهردار اين شهر ازدو ماه گذشــته كليد خورد و 

داليل متعددى براى آن ذكر شده است.
 ايــن روزها و در حالى كه حدود 20 روز به پايان 
فعاليت شوراى دوره پنجم شهر اسدآباد باقى مانده، 
حرف و حديث و گمانــه زنى ها در مورد فرجام 
استيضاح شــهردار اين شهر از سوى شوراى شهر 

باال گرفته است. بر اســاس مطالب مختلفى كه در 
رســانه ها بارها مبنى بر عملكرد شــورا و شهردار 
منتشــر شده اســت اين شــورا رضايت خودرا از 
شهردار اعالم كرده است درحاليكه درحال حاضر 

منتقد او هستند.
در ارديبهشــت ماه جلســه اى براى پاســخگويى 
حضورى ترتيب داده شد اما ظاهرا اعضاى شوراى 
شهر از پاسخ هاى شهردار قانع نشدند و استيضاح 
به دســتور مراجع باالدســتى و قانونــى به بعد از 
انتخابات ســيزدهمين دوره رياســت جمهورى و 

ششمين دوره شوراى شهر موكول شد.
شورانشــينان شهر اسد آباد 9 سوال از شهردار اين 
شهر مطرح كردند كه اين سواالت در زمينه انحراف 
بودجه، عدم تحويل پروژه هاى عمرانى، عدم توجه 
به بخشى از مصوبات شورا و عدم استفاده بهينه و 

موثر از نيروهاى انسانى است.
از سوى ديگر شهردار اسدآباد هم توضيحات و پاسخ 
هاى خودرا به اعضاى شورا تحويل داده اما اين پاسخ 
ها و توضيحات نتوانست اعضاى شوراى شهر را قانع 

كند.
اعضا شــورا پس از پاســخ شــهردار  به  9سوال  
پرسيده شــده از سوى آنها، اقناع نشدند. آنچه  در 
اين ميــان جاى درنگ و تامل دارد اين اســت كه 
ظاهرا اختالف پيش آمده ميان شــهردار و اعضاى 
شوراى شهر اسدآباد ناشى از بعضى سهم خواهى 
و خواسته هاى شــوراى شهر از شهردار و تحميل 
برخى امور به شــهردار اســت كه از مصاديق آن 
مى توان به درخواســت براى استخدام بستگان تا 

انتخاب پيمانكار مورد نظر شورا اشاره كرد.
گزارش هاى شــهردارى حكايت از  اجراى پروژه 
هايى از قبيل انجــام بيش از 22 ميليارد تومان كار 
عمرانــى، تحقق 95 درصدى بودجه در ســال99، 
جهش دوبرابرى بودجه سال 99 نسبت به سال98 
و تحقق 80 درصد بودجه پيش بينى شــده در سال 
98، انجام 50درصد كارهــاى عمرانى و50درصد 

هزينه هاى جــارى عملكرد مثبت فعله گرى دارد.
انتظار مــى رود با توجه به21مــاه عملكرد موفق 
شــهردار 5عضوى كه موافق اســتيضاح بودند هم 
گزارش عملكرد 14وهشت ساله خودرا اعالم كنند.

 همچنين فرماندار شهرســتان اســدآباد در تاريخ 
12تيرماه اعالم كرده اســت كه اســتيضاح شهردار 
غيرقانونى اســت  و به مراجع مربوطه نرسيده اما 
شورا نشينان اسد آباد همچنان به بركنارى شهردار 
اين شــهر اصرار مى ورزند. اكنون اين ســوال در 
اذهان عمومى نقس بســته است كه استيضاح دقيقه 
90 شهردار اسدآباد چه عايدى براى مردم دارد جز 
اينكــه باز هم تراژدى تكرار سرپرســت هاى يك 
ماهه تكرار شود؟! به نظر مى رسد كه اين استيضاح 
كه براى روشــن شدن نتيجه آن به دوماه زمان نياز 
اســت عللى غير از مسائل كارشناسى، تخصصى و 
فنى دارد و به نوعى يك تســويه حساب با شهردار 
اسد آباد اســت. مجيد درويشى مديركل دفتر امور 
شهرى، شــوراهاى اســتاندارى همدان در گفتگو 
با خبرنگار همدان پيام از نرســيدن رســمى نامه 
استيضاح شــهردار اسدآباد به اســتاندارى خبرداد 
و گفت: بر اســاس ماده 90 قانون شــوراها، نامه 
اســتيضاح به فرماندارى اسدآباد ارسال شده است. 
فرماندار و كميته انطباق اين شــهر هم ملزم هستند 
نتيجه را پس از بررسى صحت روند قانونى اعالم 

عمومى كنند.
 هدررفت زمان 2 ماهه 
در مسير خدمت به مردم!

به گفته شــهردار استيضاح شده اســد آباد، اعضا 
شــوراى پنجم اسد آباد براى اينكه از فعله گرى به 
خاطر تن ندادن به  خواســته هاى نامشروعشان به 
نوعى انتقام بگيرند و به زعم خود اجازه ندهند وى 
بار ديگر و از سوى منتخبان مردم در شوراى ششم 
به عنوان شهردار اسد آباد انتخاب و ابقا شود، طرح 

استيضاح را مطرح كردند.
طبــق گفته عليرضا فعله گــرى، او در  21ماه قبل، 

وقتى زمام امور شهردارى اسدآباد را به عهده گرفته 
كه روند مديريت امور اين شهر نيمه تعطيل بود و 
على رغم اينكه تالش كرده تا برنامه توسعه شهر را 
با مشورت و تاييد آنها پيش ببرد به دليل عدم طرح 
هاى اثر گذار و مطلوب از سوى شورانشينان، خود 

دست به كار شده است.
او مــى افزايد: اعضا شــورا با طرح اســتيضاح و 
پرسش و پاسخ هاى مرتبط با آن به طورى ذهن و 
وقت مــن را دچار اختالل كردند كردند كه دو ماه 
گذشته ترمز خدمات در شــهر كشيده شد و وارد 

حاشيه شدم.
فعله گرى ادامــه مى دهد: باتوجه به اينكه يكى از 
درآمدهاى اصلى شــهردارى فروش اموال و تبديل 
آن  به خدمت و زيرســاخت هاى شــهرى  است، 
براى تحقق اين مهم و جلوگيرى از فرار نخبگان و 
جوانان، شهردارى اقدام به فروش زمين كرده است. 
او مى گويد: بيشــتر از تعداد و ميزانى كه شــورا 
مجوز داده است زمين نفروختم و در اين ميان بايد 
به اين نكته ظريف توجه داشت كه با باال رفتن نرخ 

تورم قيمت زمين ها گران شده است.
شــهردار اســدآباد تصريح مى كند:از مجموع 37 
ميليــارد تومان بودجــه محقق شــده 15ميلياردو 
700ميليــون تومــان زميــن فروختيم كــه چهار 
ميليــار تومان بــه دليل تــورم افزايــش فروش 
داشتيم.22ميليارد  تومان صرف هزينه هاى عمرانى 
شــهرى شــده  و 5 ميليارد هم براى تسويه بدهى 

هاى سال 98 شهردارى پرداخت شده است.
او در پاســخ بــه ادعاى انحراف بودجه از ســوى 
شهردارى مى گويد: بزرگترين مشكلم اين بود كه 
با شورا به خاطر صيانت از حق الناس و بيت المال 
معاملــه نكردم. همچنين يكى ديگر از مشــكالت 
شورا اين است كه به پيمانكارى كه فقط خودشان 

قبول دارند اجازه كار مى دهند.
او خطاب به اعضا شورا مى گويد:اگر فكر مى كنيد 
تخلفى انجام شده حسابرس انتخاب كنيد؛ هرگونه 
حسابرسى را قبول دارم اما تفسير شخصى را قبول 

نمى كنم.
فعلــه گرى ادامه مى دهد: قرار بود ســال گذشــته 
با دريافت3  ميليارد تومان از ســازمان هميارى ها ، 
كارخانه آسفالت را احيا كنيم كه با مانع بزرگ ادارى و 

تغيير كاربرى كارخانه آسفالت مواجه شديم.
او متذكر مى شــود: طى يك پروسه يك ساله هم 
اكنون كه پرونده ذكر شده در جهاد كشاورزى حل 
شده است  با توجه به تورم كنونى، اين طرح ديگر 

با صرف 10 ميليارد تومان هم انجام نمى شود.
او با تاكيــد بر اينكه در اصــل تصميم ها تغييرى 
ايجاد نشــده است؛ قيمت زمين و هزينه تمام شده 
پروژه ها افزايش پيدا كرده و به تبع پيمانكاران هم 
درصد بيشترى مى خواهند،توضيح مى دهد: حمام 
صفوى با پيش بينى بودجــه 200 ميليون تومان با 
چالش پيمان كار مواجه شده است و براى احداث 

كانال پيام نور هم منتظر طرح جامع هستيم.

فرجام استيضاح شهردارهفتم توسط شوراى پنجم چه مى شود؟!

استيضاح دقيقه 90 شهردار اسدآباد 
■  فعله گرى: با شورا به خاطر صيانت ازحق الناس و بيت المال معامله نكردم

توانمندسازى مددجويان 
اهداف مهم كميته امداد 

 گل تپه-پروين سليمى-خبرنگار همدان پيام: مسئوالن 
واحد اشتغال و خودكفايى كميته امداد گل تپه توانسته اند  
از ابتداى سال گذشــته تا 3ماهه نخست سال جارى با 
خودكفايــى 104خانــواده  تحت حمايــت و پرداخت 
180مورد وام اشتغال بسيارى از خانواده ها را از چرخه 

حمايت خارج كنند.
رئيس كميته امداد شهرستان گل تپه از پرداخت 9ميليارد 
تومانى وام اشتغال به مددجويان خبر داد و گفت: يكى 
از دغدغه هاى اصلى اين نهاد، ايجاد اشتغال توليدمحور 

براى  خودكفايى خانواده هاى تحت حمايت است.
عبادا... زارعى افزود: تسهيالت اشتغال كميته امداد گل تپه 
در قالب طرح هاى كارانگيزى، خودكفايى، توان افزايى و 
كارفرمايى به مددجويان تحت حمايت پرداخت مى شود 
و از ســال گذشته تا 3ماهه نخســت امسال 104نفر از 
خانواده هاى تحت حمايت با دريافت تسهيالت به مرحله 
خودكفايى رســيده و از چرخه حمايتى اين نهاد خارج 

شده اند.
وى بيان كرد: در ســال گذشته  مبلغ 9ميليارد تومان و 
180مورد وام اشــتغال و خودكفايــى براى مددجويان 
پرداخت شده كه 800 ميليون تومان آن از منابع امدادى 
و 8 ميليارد و 200ميليون تومان از منابع بانكى بوده كه 
با اين مبالغ  28 مورد در شــهر و 152مورد در روســتا  

اشتغال ايجاد شده است. 

زارعى گفت: 30درصد تســهيالت اشتغالزايى به بانوان 
تحت حمايت كميته امداد اختصاص يافته كه براى ايجاد 
كارگاه هاى كوچك صنايع دستى، كشاورزى، دامدارى و 

مشاغل خانگى هزينه شده است.
وى بيان كرد: به  منظــور جلوگيرى از انحراف طرح ها 
و راهنمايى به موقع مجريان طرح هاى اشــتغال 2هزار 
و100مورد نظارت بر انجام صحيح طرح اشــتغالزايى 
توســط ناظران و كارشناســان كميته امداد انجام  گرفته 
اســت. زارعى حمايت از جوانان را از مهمترين اهداف 
كميته امداد برشمرد و گفت: در طول يك سال و چندماه 
گذشــته  جهيزيه 36 نوعروس را بــا  پرداخت  357 
ميليون تومان تأمين كرده ايم و توانستيم با خريد كاالهاى 
ايرانى و مستقيم از كارخانه هاى توليدى با كمترين مبلغ  
امكانات موردنياز نوعروســان را به آنها اهدا كنيم. وى 

افزود: از كل مبالغ جهيزيه نوعروسان، 270ميليون تومان  
توسط  مردم خير و 87 ميليون تومان از منابع امداد تأمين 
 شده و 12پرونده نوعروس نيز در نوبت اعطاى جهيزيه 

قرار دارد.
رئيس كميتــه امداد در ادامه گفت وگــو از پرداخت 6 
ميليــارد و 600 ميليون تومان مســتمرى به مددجويان 
بخش گل تپه خبر داد كه اين مبالغ به هزار و850 خانواده 

پرداخت شده است.
وى با بيان اينكه مددجويان تحت پوشش به چند دسته 
تقســيم مى شوند، افزود: معيشــت بگيران، مددجويان 
تبصــره 14 و مددجويان تك خدمتى و چند خدمتى از 
جمله آنها هستند و در اين مدت 106خانوار يك شهر 
و 37 روســتاى بخش گل تپه  به علت توانمندسازى و 
كسب درآمد ثابت از چرخه حمايتى خارج و سريعاً به 

همين ميزان نيازمندان جديد جايگزين شده اند. 
زارعى گريزى نيز بــه خدمات كميته امداد گل تپه براى 
دانش آموزان در ايام كرونا زد و گفت: از ابتداى مجازى 
شدن كالس هاى درس به دليل شيوع كرونا با  كمك هاى 
خيران 75دستگاه تبلت  خريدارى و تحويل دانش آموزان 

نيازمند بخش گل تپه شده است.
وى بيان كرد: با آغاز محدوديت هاى ناشــى از شــيوع 
ويروس منحــوس كرونا و تحصيــل از طريق فضاى 
مجــازى براى  دانش آموزان،  بســته هاى اينترنتى براى  
بهره مندى دانش آموزان تحت حمايت از آموزش فراهم 
شده و هم اكنون نيز تعداد 30 نفر از  دانش آموزان بخش 
گل تپه  نيازمند تبلت هســتند  و تالش بر اين است با  

كمك هاى مردمى نياز اين دانش آموزان برآورده شود.

 در مدتى كه پروژه ســاخت بخش دياليز به دانشگاه 
علوم پزشكى واگذار شده پيشرفت خوبى داشته است و با 
هزينه هاى زيادى كه صرف شده در مراحل پايانى و آماده 

بهره بردارى است.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى 
از افتتــاح بخش دياليز و اورژانس بيمارســتان فامنين در 

اواخر تيرماه 1400 خبر داد.
حجت السالم والمســليمن احمدحسين فالحى در حاشيه 
بازديد از پروژه ايجاد بخش دياليز و اورژانس بيمارستان 
شهرستان فامنين با اشــاره به اينكه متصدى پروژه ايجاد 
بخش دياليز و اورژانس بيمارســتان شهرســتان فامنين 
در ابتــدا مجمع خيرين بودند، گفــت: در ادامه به علت 
هزينه هايى كه وجود داشت پروژه به دانشگاه علوم پزشكى 

همدان واگذار شد.
وى با اشــاره به اينكه شهرســتان فامنين محروميت هايى 
در بحــث درمــان در منطقه دارد، بيان كــرد: با توجه به 
نيازهايى كه بيماران دياليزى منطقه داشتند براى درمان به 

شهرستان هاى كبودراهنگ يا همدان مراجعه مى كردند كه 
با راه اندازى اين قسمت مشكالت آنها مرتفع خواهد شد.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى 
بــا بيان اينكه يكى از امتيازات پروژه فوق اين اســت كه 
مجموعــه وزارتخانه پاى كار اســت، گفــت: اورژانس 
بيمارســتان با توجه به اينكه در مجاورت آزادراه و جاده 
قديم همدان -ســاوه قــرار دارد و حوادثى كه در منطقه 
اتفاق مى افتد يكى از مراكز  پر مراجعه است كه بايد توجه 
ويژه اى به آن بشود و فراهم كردن تجهيزات بعدى مانند 

آمبوالنس مورد پيگيرى قرار گيرد.
فالحــى با قدردانى از مدير شــبكه بهداشــت ودرمان و 
فرماندار شهرستان فامنين و مجموعه دانشگاه علوم پزشكى 
همــدان، بيان كرد: طرح بنياد علوى را نيز پيگيرى كرديم 

و منطقــه فامنين جزء مناطــق تحت تمركــز اين بنياد 
است كه طبق فرمايشــات مقام معظم رهبرى در راستاى 

محروميت زدايى است.
مدير شبكه بهداشــت ودرمان شهرســتان فامنين نيز در 
حاشــيه بازديد از پروژه ايجاد بخــش دياليز و اورژانس 
بيمارستان شهرســتان فامنين، گفت: پروژه ايجاد بخش 
دياليز و اورژانس بيمارســتان شهرســتان فامنين بيش از 

99درصد پيشرفت فيزيكى دارد.
به گزارش روابط عمومى مدير شــبكه بهداشــت ودرمان 
شهرســتان فامنين، محمد يگانه بيان كرد: پروژه گسترش 
اورژانس بســترى و احداث بخش دياليز در ســال 96 با 
اعتبــارى بيش از يك ميليــارد و 600 ميليون تومان آغاز 
شــد و به صورت 50درصد خيرين و 50درصد دانشگاه 

علوم پزشكى همدان آغاز به كار كرد.
وى ادامه داد: اين پروژه تا آذرماه ســال گذشته 40درصد 
پيشرفت داشت و تنها قسمت هاى سازه اى انجام شده بود 
و پس از آنكه به دانشگاه علوم پزشكى همدان واگذار شد 

متعهد شديم آن را تا پايان تيرماه سال جارى افتتاح كنيم.
يگانــه گفت: در كل يــك ميليــارد و 250 ميليون مبلغ 
ريالى اين پروژه بود كه حدود 500 ميليون توسط مجمع 
خيرين شهرستان فامنين و 750 ميليون تومان را دانشگاه 

علوم پزشكى پرداخت كرد.
وى بيان كرد: در يك قرارداد حدود2ميليارد و 400ميليون 
تومان براى انجام قسمت هاى فيزيكى منعقد شد و حدود 
يك ونيم ميليارد تجهيزات خريدارى شــد و در مجموع 
5ميليارد و 700ميليون تومان صرف اين پروژه شده است.
مدير شــبكه بهداشت ودرمان شهرستان فامنين با اشاره به 
اينكه تمام تجهيزات موردنياز را دانشــگاه علوم پزشكى 
تقبــل كرد، افزود: در حال حاضر بيــش از 99درصد كار 

انجام شده و تنها بايد تجهيزات آن نصب شود.
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بهارستان

آگهى فقدان سند مالكيت 
ــرگ  ــه 2 ب ــا ارائ ــن ب ــد حس ــرى فرزن ــد اكب ــاى حمي ــه آق ــه اينك ــر ب نظ
استشــهاديه محلــى مصــدق دفتــر اســناد رســمى 102 اســدآباد مدعــى اســت 
كــه يــك جلــد ســند مالكيــت 3 دانــگ مشــاع از ششــدانگ يكبــاب خانــه 
ــتاى  ــع در اسدآباد-روس ــى واق ــى از 42 اصل ــى 381 فرع ــالك ثبت ــت پ تح
حســام آبــاد ذيــل ثبــت 28889 دفتــر 190 صفحــه 181 بــه نــام حميــد اكبــرى 
ــود  ــى مفق ــل جابه جاي ــه دلي ــه ب ــت اولي ــند مالكي ــت دارد و س ــابقه ثب س
ــر ســند  ــد و براب ــده تقاضــاى صــدور ســند مالكيــت المثنــى را نموده ان گردي
رهنــى شــماره 1161 مــورخ 1389/07/27 دفتــر 102 نــزد صنــدوق مهــر امــام 
ــاده 120  ــه م ــى ب ــره الحاق ــتناد تبص ــه اس ــذا ب ــد. ل ــن مى باش ــا در ره رض
آيين نامــه قانونــى ثبــت بديــن وســيله آگهــى مى شــود تــا هــر كــس مدعــى 
انجــام معاملــه يــا وجــود ســند مالكيــت نــزد خــود مى باشــد از تاريــخ نشــر 
ــتان  ــالك شهرس ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــدت ده روز ب ــى طــى م ــن آگه اي
ــه  ــند معامل ــا س ــت و ي ــند مالكي ــه اصــل س ــن ارائ ــه و ضم ــدآباد مراجع اس
اعتــراض كتبــى خــود را تســليم نمايــد. در صــورت انقضــاء مــدت واخواهــى 
و نرســيدن اعتــراض و يــا در صــورت اعتــراض چنانچــه اصــل ســند مالكيــت 
ارائــه نشــود ســند مالكيــت المثنــى بــه نــام مالــكان (حميــد اكبــرى) صــادر 

و تســليم خواهــد شــد. 
(م الف 105)

سيروس قلى زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه 5029490477 ب ــماره شناس ــى داراى ش ــاى حســن قراكوزل آق
دادخواســت بــه كالســه 112/0000134 از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصــر 
وراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان رحمانعلــى قراگوزلــى بــه 
شــماره شناســنامه  5029232941 در تاريــخ 1376/07/05 در اقامتــگاه دائمــى 
ــت  ــر اس ــى منحص ــوت آن متوف ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
ــنامه 508  ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد رحمانعل ــو فرزن ــى قراكوزل ــه: 1- فرمانعل ب
ــد  ــى فرزن ــى قراگوزل ــى، 2- عل ــن پســر متوف ــادره از فامني ــد 1338 ص متول
رحمانعلــى بــه شــماره شناســنامه 586 متولــد 1354صــادره از فامنيــن پســر 
متوفــى،3- حســن قراكوزلــى فرزنــد رحمانعلــى بــه شــماره شناســنامه 10139 
ــو فرزنــد  متولــد 1358صــادره از فامنيــن پســر متوفــى،4- آقامعلــى قراگوزل
ــن پســر  ــد 1343صــادره از فامني ــه شــماره شناســنامه 13 متول ــى ب رحمانعل
متوفــى،5- صاحبعلــى قراكوزلــو فرزنــد رحمانعلــى بــه شــماره شناســنامه 509 
ــد  ــى فرزن ــى، 6- فاطمــه قراگوزل ــد 1340 صــادره از فامنيــن پســر متوف متول
رحمانعلــى بــه شــماره شناســنامه 499 متولــد 1349 صــادره از فامنيــن دختــر 
ــه شــماره شناســنامه 585  ــد رحمانعلــى ب متوفــى، 7- زهــرا قراگوزلــى فرزن
ــد  ــو فرزن ــم قراگوزل ــى، 8- مري ــر متوف ــد 1353 صــادره از فامنيــن دخت متول
رحمانعلــى بــه شــماره شناســنامه 432 متولــد 1329 صــادره از فامنيــن دختــر 
متوفــى، 9- ســراى قراگوزلــى فرزنــد رحمانعلــى بــه شــماره شناســنامه 559 
ــد  ــى فرزن ــد 1343 صــادره از فامنيــن دختــر متوفــى،10- بتــول قراگوزل متول
رحمانعلــى بــه شــماره شناســنامه 584 متولــد 1352 صــادره از فامنيــن دختــر 
متوفى،11-كلثــوم جليلــى فرزنــد حيدرعلــى بــه شــماره شناســنامه 291 متولد 
1314 صــادره از فامنيــن همســر متوفــى. اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي 
درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي 
دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي 

ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد
. (م الف 98)
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لزوم استفاده از نيرو هاى شيفته خدمت 
و نه تشنه قدرت 

* عباس حسنى محتشم  »
 داشــتم با خود فكــر مى كردم، اگر ايــن روال حتى با جابه جايى 
نيروها، منتها كاسبكارانه ادامه پيدا كند سرنوشت نظام و انقالب يادگار 

امام(ره) و شهيدان به كجا منتهى مى شود.
خبر اميدواركننده آيت ا... رئيســى به دور از حواشى چند روز حضور 
در ستادهاى وى كه ان شاءا... همگى قربت الى ا... در مسير خدمتگزارى 
نيروهاى شايسته انقالبى گام نهاده شد، انحالل ستادهاى انتخاباتى و 
شوراهاى مربوطه سهم خواهى هاى موسمى كاسبكارانه انتخاباتى بود 
كه در نوع خود بى نظير بود، از طرفى تعريف ســامانه اى براى معرفى 
يــاران صديق و كارآمد و مردمى جهــت خدمتگزارى در حوزه هاى 
مختلف، اقدام مباركى اســت جهت بازسازى اعتماد عمومى به نظام 
اسالمى كه قطعاً چه خوشمان بيايد، چه خوشمان نيايد مخدوش شده 

و نياز مبرم اين روزهاست و اين تيزبينى را بايد به فال نيك گرفت. 
دوستان با شرايط امروز كشور مسئوليت گرفتن شبيه به دل شير رفتن 
و.... مى باشــد، چه خوب است با شناسايى نيروهاى شيفته خدمت نه 
تشــنه قدرت ما هم هر چند سهمى ناچيز داشــته باشيم تا گرهى از 

مشكالت مردم باز شود. 
اگر مســير راحت طلبى فرض شــود برخــى افراد شــايد موقعيت 
پرسش گرى از جنس اعتقادى و انقالبى در خور تحسينى دارند كه بر 

همگان مبرهن و مبرز است.
آيت ا... رئيســى امروز به يارانى از جنس خــود امثال حاجى بابايى ها 

جهت پيشبرد اهداف نورانى و مقدس انقالب اسالمى نياز دارد.  
هرچنــد اعتقــاد دارم جابه جايى ميز خدمــت وى از مجلس آن هم 
رياست كميسيون بودجه و محاسبات كه از كليدى ترين مسئوليت هاى 
مجلس شــوراى اسالمى مى باشد خللى جبران ناپذير است. البته يقين 
دارم با مديريت انقالبى وى و پاسخگويى به بخشى از نيازهاى مردم 

حالوت و شيرينى خدمتگزارى جبران خواهد شد.
قدر زر زرگر شناسد /قدر گوهر گوهرى

بزرگترين مشكل در كشور
 رابطه مالى غلط است

 بزرگترين مشكلى كه ما در كشــور داريم رابطه مالى غلط است. 
رابطه مالى غلط در كشور خيلى از مشكالت را براى ما به وجود آورده 

و زمين گير كرده است.
عضو هيأت رئيســه كميســيون انرژى مجلس شــوراى اسالمى در 
گفت وگو با برنا، درباره اولويت هاى اقتصادى دولت ســيزدهم گفت: 
آنچه كه تجربه يكساله ما در مجلس مى گويد اين است كه بزرگترين 
مشكلى كه ما در كشور داريم رابطه مالى غلط است. رابطه مالى غلط 
مشــكالت زيادى را بــراى ما به وجود آورده و كشــور را زمين گير 
كرده اســت. اين يك نكته است كه بايد در زمينه هاى مختلف بتوانيم 
رابطــه مالى را تصحيح كنيم.  هادى بيگى نژاد بيان كرد: همه معتقدند 
اختصاص ارز 4هزار و200 تومانى كار غلطى است دولت هم نظرش 
همين اســت. سال گذشــته معاون اول رئيس جمهور نامه اى خطاب 
بــه رهبرى نوشــته بودند كه ما ارز  4 هــزار و200 تومانى را حذف 
مى كنيم، ولى اجازه بدهيد كه با يك مديريتى باشــد؛ خود ارز 4 هزار 
و200 تومانى خسارت آفرين است. نخستين اقدام اين است كه دولت 

سيزدهم رابطه مالى غلط را تغيير بدهد و اصالح كند.
وى با اشــاره به موضــوع ثروت آفرينى گفــت: ثروت آفرينى كه در 
حال حاضر داريم كم اســت و بايد آن را بيشــتر كنيم بخصوص در 
پتروشــيمى. بيگى نژاد در ادامه افزود: ســومين مورد اين اســت كه 
امكانات اقتصادى زيادى در كشور داريم كه بر روى زمين مانده است؛ 
خيلى ساختمان و باغ داريم اگر اين امكاناتى كه روى زمين باقى مانده 
و اينها را به امان خدا رها كرديم، در كشــور جمع زده و استفاده بهينه 

از آن انجام دهيم بخشى از مشكالت ما حل مى شود.
عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژى مجلس در پايان گفت: نكته چهارم 
اين است كه همه اينها منوط به اين است كه دولت سيزدهم مجرى و 
مدير خوبى داشته باشد و راهكار بلد باشد بدون اينكه اتهامى برايش 
به وجود بيايد و بدون اينكه فســادى اتفــاق بيفتد، بتواند از امكانات 

كشور استفاده كند.

توافق ايران و آمريكا براى منطقه 
سرنوشت ساز است

 نخست وزير عراق توافق ميان ايران و آمريكا را بسيار مهم و سرنوشت ساز 
براى منطقه توصيف كرد.

به گزارش فارس، مصطفــى الكاظمى در گفت وگويى گفت: من بر اين باورم 
كه اين توافق قابل تحقق است. موفقيت آميز بودن مذاكرات وين، تاثير مثبتى بر 

منطقه خواهد داشت و همچنين در راستاى ثبات عراق نيز خواهد بود.
وى خاطرنشــان كرد: ما از آمريكايى ها و ايرانى ها خواستيم از تسويه حساب 
در عــراق دورى كنند، ما از ســال ها پيش ميدان و عرصــه اى براى تقابل و 
درگيــرى بوده ايم، ما بايد راه گفت وگوى سياســى را بــراى حل اختالفات 
انتخــاب كنيم، در اين صورت همه از نتيجــه و ثمره آرامش و كاهش تنش 

بهره مند خواهند شد.

خشونت طالبان، امكان ظهور دوباره داعش را 
فراهم مى كند

 عضو كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس شوراى اسالمى 
گفت: گسترش حضور طالبان و خشونت و جنگ، زمينه را براى ظهور داعش 

فراهم مى كند كه در توهم دولت اسالمى خراسان هستند.
به گزارش ايرنا، «جليل رحيمى جهان آبادى» روز گذشــته در توئيتر نوشت: با 
گسترش حضور طالبان در همسايگى ما، خشونت وجنگ زمينه را براى ظهور 

داعش فراهم مى كند كه در توهم «دولت اسالمى خراسان» هستند.
عضو كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس در ادامه اين توئيت 
نوشــت: عاقالنه ترين راه براى امنيت منطقه، كمك به برقراى صلح و توســعه 
و تقويت حكومت مركزى افغانســتان است. آينده افغانستان از آن جوانان آگاه 

اين سرزمين است نه طالبان.

تامين كاالهاى اساسى و ضرورى به ميزان كافى 
 به رغم همه محدوديت هاى ارزى، كاالهاى اساســى و ضرورى، توليد و به 
ميزان كافى تامين و وارد شده است. به گزارش ايرنا، رييس جمهورى در جلسه 
ستاد هماهنگى اقتصادى دولت با تاكيد بر ضرورت ادامه اقدامات موثر و فورى 
در تامين كاالهاى اساسى گفت: دولت در دوران اوج جنگ اقتصادى با تالش 
و پيگيرى هاى موثر اجازه نداده است تحريم هاى ظالمانه مانع از تامين كاالهاى 
اساسى شــود. حجت االسالم والمسلمين حســن روحانى با اشاره به وظايف 
كميته تسريع ترخيص و تخليه، گفت: دستگاه هاى مرتبط، با جديت و سرعت 
براى برطرف كردن مشــكالت تامين و ترخيص كاالهاى اساسى تصميمات و 
اقدامات موثرى انجــام و نبايد اجازه دهند موضوعات فرعى موجب كندى و 
ناهماهنگى ميان دستگاه ها شــود بنابراين بايد كاالهاى ضرورى با سرعت در 

دسترس مصرف كنندگان و مردم قرار گيرد.

آگهى مزايده حضورى 

رئيس هيأت مديره شركت تعاونى وحدت صابرين- على انصارى

  تاريخ انتشار: 1400/04/14
تمام  دارد  نظر  در  شوند  جاده  شاهنجرين،كيلومتر 3  درگزين،بخش  همدان،شهرستان  در  واقع  صابرين  وحدت  منظوره  چند  تعاونى  شركت  بدينوسيله 
دارايى،امتيازات،مجوزهاى قانونى شامل:خط توليد شن و ماسه و قطعات سيمانى اعم از جدول،بلوك ،كف پوش پياده رو و ... در مساحت حدود 4 هكتار،داراى 
چاه آب،باسكول،سوله مرتفع 404 متر مربعى و بچه سوله 87 متر مربعى،سيلوى استوانه اى دو قلوى سيمان و 2 دستگاه ترانس برق (70و kw 250) را از 

طريق مزايده حضورى به فروش برساند.
شرايط شركت در مزايده:

1.قيمت پايه 4,5 ميليارد تومان مى باشد .
2.تاريخ برگزارى مزايده روز جمعه مورخه 1400/05/15 رأس ساعت 10 صبح مى باشد. 

3.مكان برگزارى سالن توليد به نشانى فوق الذكر است.
4.زمان بازديد پنجشنبه ها ساعت 10 الى 14 تعيين شده است و جهت انجام هماهنگى با شماره 09188167367 تماس حاصل نماييد.

5.مبلغ ورودى جهت حضور افراد عادى 300  هزار تومان تعيين شده است.(غير قابل برگشت)
6.مبلغ وديعه قبل برگزارى براى متقاضيان 300 ميليون تومان مى باشد كه بايد به حساب شركت واريز گردد.

7.برنده مزايده حداكثر ظرف مدت 20 روز مى بايستى 50 درصد الباقى معامله را پرداخت نموده و مابقى كل معامله را 40 روز پس از تاريخ مزايده تسويه 
نمايد.

ادامه كشمكش انتخابات درهمدان محمد ترابى »
 اواخر هفته گذشــته پس از 
حواشــى به وجود آمده پيرامون 
نتايج انتخابات شــورا هاى شهر 
اعضــاى  اســتان،  روســتاى   و 
هيأت عالى نظارت استان تشكيل 
جلســه دادنــد. در اين جلســه 
اســتان  هيأت نظارت  اعضــاى 
شــوراهاى  انتخابات  صحــت 
تعدادى از مناطق را تأييد كردند. 
با اين حال دستور به بازشمارى 
10صندوق آراى انتخابات شوراى 
شهر همدان كه صحت آن تأييد 
شده بود را دادند. هادى بيگى نژاد 
يكــى از اعضــاى هيأت عالــى 
نظــارت بر انتخابات اســتان در 
اين خصوص به خبرنگار ما گفته 
بود كه "قرار است از كانديداهاى 

پس  كه  بگيريم  تعهــد  معترض 
رأى  10صندوق  بازشــمارى  از 
با حضور نمايندگانشــان، نروند 
كنند  درست  رسانه اى  جنجال  و 
كه اگر اين چنين كنند از ســوى 
مراجع قضايــى پيگيرى خواهيم 

كرد".
 اين هيأت رئيسه همچنين دستور 
بــه بازشــمارى آراى شــوراى 
شــهر ماليــر داده و همچنين از 
ابطــال آراى3 تن از كانديداهاى 
انتخابات شوراى شهر تويسركان 

خبر دادند.
با اين حال روز گذشــته كه قرار 
بود فرماندارى همدان نتيجه آراى 
بازشــمارى شــده را اعالم كند، 
انتخابات  بر  هيأت نظارت  رئيس 
اســتان با تأييد صحت انتخابات 

شوراى شهر همدان اعالم كرد كه 
"عده اى از كانديداهاى شــوراى 
داشتند  اعتراض  شــهر(همدان) 
كه 10شعبه مورد بازشمارى قرار 
گيرد و 3 نفر از معترضان كه نامه 
كتبى داده بودند در شعبه حاضر 
بازشمارى  ولى نسبت به  شدند، 
10شــعبه كه گفته بودند حاضر 
نشــدند و درخواست بازشمارى 
تمامى صندوق ها را داشــتند كه 

خالف قانون است".
روشــن  بــراى  روزگذشــته 
شــدن حواشــى  پيش آمده و 
نتايــج بررســى ها و اقدامــات 
صورت گرفتــه بــا مقامــات و 
و  استان  و  شهرســتان  مسئولين 
برخى از معترضان ارتباط گرفتيم 

كه در ادامه مى خوانيد:

 ابطال آرا  به صورت رسمى اعالم نشده
رسول حسينى فرماندار و رئيس هيأت اجرايى 

تويسركان گفت: با وجود اينكه رئيس هيأت 
عالى نظارت استان خبر از ابطال 3 رأى در 
تويسركان را اعالم كرده، اما هنوز اين مسأله 
به صورت رسمى به هيأت اجرايى تويسركان 

اعالم نشده است.

 توافق بايد ميان 
كانديداها و هيأت نظارت 

صورت بگيرد
محمدى  محمدعلى 

همدان  فرماندار 
هيأت  رئيس  و 
اســتان  اجراى 
نيز بيان كرد: در 

شمارش  با  رابطه 
صندوق هــاى  آراى 

شوراى شــهر همدان به صورت رسمى 
چيزى به ما ابالغ نشده است. اخبار الزم 
مى بايست از هيأت نظارت بر انتخابات 
پيگيرى شــود. براى بازشــمارى آراى 
شوراى شــهر همدان مى بايست توافق 
الزم ميــان كانديداهــا و هيأت نظارت 

شكل بگيرد. 

  ادامه وعده تعيين تكليف
 آراى تويسركان

بيات رئيس هيأت نظارت بر انتخابات تويســركان با بيان اينكه احتماالً امروز(دوشــنبه  
14تيرماه) ابطال آراى برخى از آراى تويســركان از ســوى هيأت نظارت اســتان اعالم 
مى شــود، بيان كرد: آقاى فالحى رئيس هيأت نظارت استان اعالم كرده اند كه 3 نفر پس 
از اخذ پاســخ استعالم از مراجع ذى  ربط آرايشان باطل خواهد شد و تاكنون چيزى به ما 
اعالم نكرده اند. در تويسركان بحث بازشمارى آرا  در كار نيست و بحث صورت گرفته 

پيرامون تخلف در خريدوفروش رأى است.

 كدام كانديدا 
بازشمارى را 

قبول نكرده است؟
پورصالحى  مسعود 
ى  ا يــد ند كا
معتــرض بــه 
ت  بــا نتخا ا
شهر  شــوراى 
همــدان گفــت: 
هيأت نظارت ليســت 
كانديداهايى كه به عنوان نماينده از سوى 
كانديداهاى معترض ارائه داده  ايم را قبول 
بازشمارى  كانديداها  مى گويند  نكردند. 
آرا را قبــول نكرده اند، مى پرســيم كدام 

كانديداها؟ 

 خواستار بازشمارى تمامى صندوق ها شده اند

رئيس هيأت نظارت بر انتخابات اســتان گفت: هنگامى كه اعتراضات وارد شد 
براســاس قانون 4 صندوق رأى را با حضور اعضاى هيأت نظارت و فرماندار 
بازشــمارى كرديم كه حتــى يك رأى هم جابه جا نشــد و طبق قانون نبايد 
بازشــمارى را ادامه دهيم. با اين حال پس از اعتراض مجدد برخى از كانديدا 
به 10شــعبه، ما اعالم كرديم كه اشكال ندارد با حضور نماينده كانديداها اين 

بازشمارى را انجام خواهيم داد. با اينكه فرماندار موافقت نمى كرد، موافقت استان 
را گرفتيم.

حجت االســالم احمدحســين فالحى افزود: هم فرماندار و هم دبيرخانه هيأت نظارت در جلسه(جلسه 
كانديداهاى معترض به انتخابات) حاضر شــدند و روند بازشــمارى آرا را توضيح دادند كه طبق مصوبه 
هيأت عالى نظارت اين صندوق هاى 10شعبه را در حضور شما بازشمارى كنيم. ولى نماينده معترضين كه 
خودشــان قبول كرده بودند به آنجا بيايند، اعالم كرده  بودند كه 10شعبه نه، و ما تقاضا داريم همه شعبه ها 
بازشمارى شود كه تعداد آنها 250صندوق است كه ما اصًال چنين كارى را نمى توانيم انجام دهيم. از سوى 
ديگر خواستار اين شدند كه آراى10نفر اول نيز بازشمارى شود. نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس 
شوراى اسالمى همچنين بيان كرد: اين مسأله دخالت در امرى است كه ارتباطى به آنها نداشت. در نهايت اين 
افراد جلسه را ترك كرده و حاضر به بازشمارى10 شعبه مذكور نشدند. هنگامى كه 10 شعبه اى كه خود اين 
افراد تقاضا كرده  بودند را حاضر به بازشمارى نشدند اين قضيه منتفى شد و ما صحت انتخابات شوراى شهر 
همدان را تأييد مى كنيم و افرادى كه بخواهند صحت انتخابات را زير سؤال برده و يا تشكيك كند، ما از حق 
خود استفاده كرده و عليه آنها دادخواهى خواهيم كرد.  وى در پاسخ به اين پرسش كه يكى از كانديداهاى 
معترض مى گويد كه ليست كانديداهاى معترض روز يكشبنه قرار بود به دست هيأت نظارت برسد، گفت: 
قبًال اين مسأله هماهنگ شده بود و تنها به اعتراض كانديداهايى رسيدگى مى شود كه شكايت آنها قبًال به 
دست دبيرخانه هيأت نظارت رسيده باشد. آن كسانى كه شكايتشان به دبيرخانه رسيده خانم بهرامى، آقاى 
جهانگيرى، شمخانى و يكى ديگر از كانديداها بودند و ديگر كانديداها از جمله آقاى پورصالحى نمى توانند 
همچين ادعايى كنند.  فالحى در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه آيا به گفته آقاى بيات رئيس هيأت نظارت 
تويسركان دوشنبه آراى باطله اين شهرســتان به صورت رسمى اعالم مى شود؟، پاسخ داد: در حال حاضر 
هيأت نظارت با ابطال رأى يكى از افراد موافقت كرده است. منتهى نهاد هاى قضايى و امنيتى اين شهرستان 
روى 3 كانديدا نظر دارند. ما هم اعالم كرده ايم كه اگر اين نهاد ها تأييد كنند كه تخلف اين 3 نفر محرز است، 

ما هم ابطال ها را اعالم خواهيم كرد. 

 خواستار بازشمارى تمامى آراى داخل 10 صندوق مذكور بوديم 
كانديداى معترض حاضر در جلسه بازشمارى آراى 10شعبه انتخابات شوراى شهر همدان در روز شنبه گفت: به ما گفتند كه تنها آراى 
اعظم بهرامى، محمد شمخانى و قاسم جهانگير را مى شماريم. ما هم به آقاى دلگرم گفتيم كه ما به نمايندگى از سوى اين تعداد كانديداى 
معترض آمده ايم و يك صندوق را باز كنيد و رأى همه را بشــماريد. دوره قبل پس از بازشــمارى برخى از صندوق ها شاهد تغيير تعداد 

آرا بوديم.  اعظم بهرامى در پاســخ به اين پرســش كه هيأت نظارت مى گويد كه انتخابات همدان به علت الكترونيك بودن انتخابات دچار 
ر خطا نشــده و دوره قبل و يا انتخابات شهرســتان هاى ديگر را نمى توان به انتخابات همدان تعميم داد، آيا شما اين مسأله را قبول ندارد؟، گفت: 3 با

سيستم قطع و وصل مى شود و برخى از اطالعات آنها پاك شده است. 
وى در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه در رابطه با اين مسأله هيأت نظارت مى گويد كه حتى اگر حافظه دستگاه ها پاك شده باشد هم پرينت آرا در صندوق ها دقيق 
وجود داد، در اين رابطه چه مى گوييد؟بيان كرد: ما هم مى خواهيم همان پرينت ها و كاغذ هاى داخل صندوق بازشمارى شود. برخى از شعبه ها نيز به مشكل خوردند 

و رأى گيرى به صورت دستى انجام شده است. 
بهرامى در ادامه بارى ديگر تأكيد كرد: ما خواستار شمارش 10صندوق بوديم، ولى گفتيم كه تمامى آراى داخل آن شمارش شود و نه3 كانديداى مذكور. 

 اقامه دعوا مى كنيم
پس از اظهارات بهرامى، مجدداً با رئيس هيأت عالى نظارت بر انتخابات اســتان ارتباط گرفتيم كه با بيان ادعاى اين كانديداى معترض پاســخ فالحى را بشنويم. با اين حال 

رئيس هيأت عالى نظارت بر انتخابات استان در اين رابطه اعالم كرد كه " ايشان فضاسازى مى كنند و ممكن است اقامه دعوا كنيم". 

 بازشمارى آراى مالير تغيير مى كند
اختالف بســيار پايين(7 رأى) ميان آخرين كانديداى راه يافته و نخستين عضو على البدل 
شوراى شهر مالير دليل بازشمارى آرا در اين شهرستان به حساب مى آيد. با اين حال طى 
ارتباطاتى كه با برخى از منابع آگاه گرفته شــد، احتمال تغيير نتايج بازشمارى آرا  در اين 
شهرســتان پايين است. طبق اخبار غيرموثق از سوى برخى از اين افراد مطلع، آراى اين 2

كانديدا به علت نزديك بودن با يكديگر به صورت دقيق شــمارش شده و حتى در برخى 
از شــعب آراى مذكور عالمت گذارى شده و احتمال تغيير پس از بازشمارى آرا پايين به 

نظر مى رسد. 

■ ادامه حواشى اعتراض به انتخابات 
شهرستان همدان

■ ادامه وعده تعيين تكليف
 آراى تويسركان

■ احتمال تغيير آرا در بازشمارى آراى 
شوراى مالير
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خبـر

پارك فرامنطقه اى
 در رزن ايجاد مى شود

 تفاهمنامه اجراى مديريت بهره ورى و نگهدارى از پارك جنگلى شهر كرفس از توابع 
شهرستان رزن با هدف ايجاد پارك فرامنطقه اى 120هكتارى ميان اداره كل منابع طبيعى 

استان همدان و شهردارى كرفس امضا شد.
به گزارش ايرنا، مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان در حاشــيه امضاى 
اين تفاهمنامه، گفت: به دنبال مذاكره با شــهردارى شهر كرفس و انعقاد اين تفاهمنامه ، 

مديريت پارك جنگلى 120هكتارى اين شهر به شهردارى واگذار مى شود.
اســفنديار خزائى با اشاره به نقش مهم شــهردارى ها در توسعه جنگل كارى و بهسازى 
فضاى سبز شهرى و تأكيد بر مشاركت شهروندان در اين حوزه، افزود: ترويج و توسعه 

فضاى ســبز، جلب مشاركت مردم و مؤسسات دولتى و غيردولتى از اركان مهم حفظ و 
توسعه فضاى سبز و طرح هاى جنگل كارى در استان همدان است.

وى بيان كرد: اين تصميم بهترين راهكار حفظ و مراقبت از پارك هاى جنگلى و راهبرد 
جلب مشــاركت شهردارى هاست كه مى تواند عالوه بر كارآفرينى و اشتغالزايى، ثمرات 
ارزشــمندى درخصوص مراقبت از جنگل ها در مقابــل تصرف احتمالى، جلوگيرى از 

آتش سوزى و حتى كمك به غناى پوشش گياهى منطقه داشته باشد.
خزائى افزود: اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان تاكنون مديريت4 پارك 
جنگلى دست كاشت حيدره، پارك جنگلى سد اكباتان و پارك جنگلى تپه ابوذر نهاوند و 

پارك جنگلى شهر شيرين سو را به شهردارى ها واگذار كرده است.
وى هــدف از واگذارى مديريت پارك هاى جنگلى را حفاظت و حراســت از جنگل ها 

دانســت و گفت: رويكرد منابع طبيعى از اين اقدام، بهســازى، بازسازى، سبك سازى، 
چابك ســازى و زيباسازى است و  اين سياســت ها  همواره بايد از سوى مجرى طرح 

رعايت شود.
مديركل منابــع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان بيان كرد: براســاس اين تفاهمنامه 
120هكتار از اراضى جنگل كارى شده شهر كرفس به مدت يك سال به شهردارى براى 

مراقبت و نگهدارى از آتش سوزى، آبيارى و توسعه فضاى سبز واگذار شد.
خزائى اين تفاهمنامه را تضمينى براى نگهدارى و توســعه پارك جنگلى دانست و ابراز 
اميدوارى كرد با حفــظ و نگهدارى صحيح اين پارك جنگلى بتوان آن را به يك پارك 
فرامنطقه اى در شهرســتان رزن و درگزين تبديل كرده و خدمات مختلفى را به ويژه در 

زمينه گردشگرى، توسعه و نگهدارى فضاى سبز شهرى ارائه كرد.

پروژه پياده راه سالمت آماده اجراست
پروژه پياده راه ســالمت از ابتداى شهرك سيد احمد خمينى 
تا مزار شــهداى گمنام طراحى و برآورد قيمت شده و آماده 
اجراســت، اما با توجه به حاشــيه هاى به  وجــود آمده بين 
شوراى شــهر و شــهردارى در حال حاضر بالتكليف مانده 

است.
شــهردار اســدآباد با بيان اينكــه به  دليل منابــع مالى اجازه 
تأمين مالى طرح را شــوراى اســالمى نداد و از اجراى طرح 
جلوگيرى كــرد به طورى كه اين طرح هنوز اجرايى نشــده 
اســت، بيان كرد: اين طرح شامل 3 فاز از شهرك سيد احمد 
تا پله هاى پياده راه ســالمت، محوطه پله هاى پياده راه سالمت 
تا مزار و محوطه شهداى گمنام بوده كه اجراى پله ها در سال 
گذشته و ســال هاى گذشــته انجام گرفته و محوطه شهداى 
گمنام نيز ديواركشــى آن اجرا و كف سازى طرح باقى مانده 

است.
عليرضا فعله گرى در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به فعاليت هاى 
عمرانى خود از زمان تصدى شــهردارى اسدآباد از 18 تيرماه 
ســال 98 تاكنون، گفت: در سال گذشته افزون بر 221ميليارد 
و860ميليون ريال اقدامات عمرانى توســط شــهردارى شهر 
اســدآباد انجام شده كه اعتبار مصوب اين پروژه ها در بودجه 

سال 99 افزون بر 205ميليارد ريال بوده است.
وى تكميل ساختمان آتش نشــانى با صرف اعتبارى افزون بر 
4ميليــارد و 500ميليــون ريال، خريد نردبان آتش نشــانى با 
اعتبارى افزون بر 5 ميليارد ريال، پروژه غرامت امالك افزون بر 
26ميليارد و 500ميليون ريال، ســاخت سكوى المان شهداى 
خلبــان با اعتبــارى افزون بر 3ميليــارد و 900 ميليون ريال، 
تعمير و بازســازى ساختمان شــهردارى با اعتبارى افزون بر 
يك ميليارد و 250ميليون ريال، تكميل ســاختمان شــوراى 
اســالمى شــهر با اعتبار 680ميليون ريال، زيباسازى شهرى 
و اجراى رفيوژ بلــوار 22 بهمن با اعتبارى افزون بر 5ميليارد 
و 192ميليــون ريال، تعمير و راه اندازى چــاه پارك ملت با 
اعتبار 2ميليارد و 675 ميليون ريال، خريد ســيمان -موزاييك 
-جاليز-بلوك ســاختمانى و ساير مصالح با اعتبار 2ميليارد و 
370 ميليــون ريال، طرح جامع با اعتبار على الحســاب 700 
ميليون ريال، اصالح هندســى معابــر و تقاطع ها با اعتبارى 
افزون بر 4 ميليــارد تومان، هزينه حقوق و مزاياى پرســنل 
عمرانى و لوازم و تجهيزات ماشــين آالت عمرانى با اعتبارى 
افزون بر 13ميليارد و 448 ميليون ريال، لكه گيرى و نگهدارى 
و زيرســازى و آســفالت معابر با اعتبار 105ميليارد و 684 
ميليون ريال، محوطه ســازى پروژه المان شــهداى گمنام با 
اعتبار 15ميليارد ريال، پروژه توســعه نگهدارى فضاى ســبز 
بــا اعتبــار 14ميليــارد و 710ميليون ريال و پــروژه تكميل 
پارك ها با اعتبــارى افزون بر4 ميليــارد و 121ميليون ريال، 
توسعه و نگهدارى آرامســتان ها با اعتبار يك ميليارد و 710 
ميليون ريال، عمليات زيرســازى و آســفالت بلوار شــهيد 
زيورى(ورودى ســنقر) بــا اعتبارى افزون بــر 28ميليارد و 
45ميليون ريال را از جمله كاركرد انجام شده شهردارى شهر 

اسدآباد در سال گذشته برشمرد.
فعله گرى با بيان اينكه ميزان اعتبار هزينه شــده شــهردارى  در 
پروژه هــاى عمرانى نيمه دوم ســال 98 افزون بــر 18ميليارد و 
133ميليون ريال بوده اســت، بيان كرد: در سال گذشته كارگاه 
موزاييك سازى شهردارى با صرف اعتبارى افزون بر يك ميليارد 
و 500 ميليون ريال در 2خط توليد با 50 نفر  اشــتغال مستقيم 
راه اندازى شــد. اين طرح از نقش مؤثرى در درآمدزايى و ايجاد 

اشتغال پايدار شهردارى شهر برخوردار بود.
وى گفت: برپايى ســوله جايگاه نماز بهشــت زهرا، تسطيح 
زمين هاى موجود بهشت زهرا، بيس ريزى و تسطيح خيابان ها 
و معابر شــهر، بتن ريزى و جدول گذارى پارك هاى محلى را 
مى توان قســمتى از اقدامات انجام شــده شهردارى شهر  در 

نيمه دوم سال 98 دانست.

رفع تبعيض محل خاكسپارى 
در آرامستان بهشت هاجر مالير

 شهردار مالير حذف تبعيض هاى موجود در آرامستان بهشت هاجر 
مالير را يكى از اقدام هاى انجام شده در دوره مسئوليت خود دانست و 
گفت: زمين آرامســتان وقفى است و نمى توان قبر رزرو كرد، پس نبايد 
تفاوتى بين فقير و غنى در محل خاكســپارى باشد پس از اين تبعيض 

جلوگيرى كرديم.
به گزارش ايسنا، حسين بابايى بيان كرد: رفع نيازهاى عمومى شهروندان 
كه به تنهايى قادر به رفع آنها نبوده و براساس حقوقى كه دارند، بايد رفع 

شود بر عهده شهردارى هاست.
وى صدور پروانه ساخت وســاز، آســفالت و زيباسازى شهر، فضاى 
ســبز و اماكن تفريحى را از جمله نيازهاى عمومى شهروندان برشمرد 
و افزود: اين نيازها توســط شهردارى ها و با هدف رفع نياز شهروندان 

انجام مى شود.
بابايى گفت: رســالت شهردارى عالوه بر خدماتى كه به مردم در حوزه 
شهرى و حفاظت محيط زيستى ارائه مى دهد، ايجاد رونق اقتصادى در 
سطح شهر است، در واقع توسعه شهرى و ارتقاى سطح رضايتمندى از 

مهمترين اهداف شهردارى است.
وى افزود: در صورتى كه مردم از وظايف شهردارى ها اطالعات درست 
داشته باشند، در ارزيابى عملكرد شهردارى ها قضاوت بهترى خواهند 

داشت و در اين صورت شاهد توسعه فرهنگى شهر هستيم.
شهردار مالير رضايتمندى مردم از عملكرد شهردارى را الزمه مشاركت 
آنان در توسعه شهرى دانست و گفت: يكى از اهداف ما در دوره فعلى 
از ابتداى حضور در شــهردارى جلب مشــاركت مردم در امور شهرى 
بوده است تا به توسعه فرهنگى برسيم و براى رسيدن به اين مهم تالش 

كرديم، اما در مورد نتيجه مردم بايد قضاوت كنند.
بابايى ارتباط با گروه هاى مختلف و اقشــار مردم، نشســت با نهادها 
و حضور در محالت ســطح شــهر را از جمله اقدام هــاى اين دوره 
شهردارى مالير برشمرد و افزود: قدم برداشتن در حوزه مبارزه با فساد 
و رانت خوارى از جمله مهمترين اقدامات اين دوره در راســتاى جلب 
اعتماد مردم بوده اســت، زيرا بسيارى به شهردارى به عنوان يك طعمه 

نگاه مى كردند و احتمال رانت خوارى در اين نهاد زياد است.
وى همچنين به اقدامات شهردارى مالير در دوره شيوع بيمارى كرونا 
اشاره كرد و گفت: اقدامات نيروهاى شهردارى در حوزه هاى مختلف از 
جمله ضدعفونى معابر و جلوگيرى از ايجاد تجمع در آرامستان بهشت 
هاجر در دوران شيوع بيمارى كرونا ستودنى است و چه بسا بسيارى از 
نيروها در آرامستان بهشت هاجر به دليل مقاومت برخى افراد، حين انجام 

وظيفه دچار آسيب هاى جسمى شدند.
شــهردار مالير با تأكيد بــر اينكه در دوره كرونا نيروهاى شــهردارى 
برخالف بســيارى از ادارات و نهادها با ظرفيت 100درصدى به انجام 
وظيفه پرداختند، بيان كرد: يكى از مشــكالت عمده در دوران شــيوع 
بيمارى كرونا محدوديت هاى مصوب در ستاد ملى مبارزه با كرونا براى 
آرامستان ها از جمله آرامستان بهشت هاجر مالير با هدف حفظ سالمتى 

شهروندان بود كه در موارد بسيارى با درگيرى هايى همراه بود.
بابايى در بخش ديگرى حذف تبعيض هاى موجود در آرامستان بهشت 
هاجر مالير را يكى از اقدامات انجام شده در اين دوره دانست و گفت: 
با توجه به اينكه زمين اين آرامستان وقفى است، از نظر شرعى نمى توان 
قبــر رزرو كرد و اگر قبل از اين چنين اتفاقى رخ داده، غيرقانونى بوده 
است و با اين هدف كه نبايد تفاوتى بين فقير و غنى در محل خاكسپارى 

باشد، از اين تبعيض جلوگيرى كرديم.
وى ساماندهى قطعه نام آوران بهشت هاجر، ساماندهى دست فروشان و 
جمعه بازار، ايجاد 30سامانه الكترونيكى با هدف كسب رضايت مردم، 
رفع مشــكالت منابع انسانى، رفع مشكل عوارض شهردارى و عدالت 
در آموزش را از ديگر اقدامات اين دوره شهردارى برشمرد و بيان كرد: 
پرداخت مطالبات عقب افتاده بازنشستگان، ارائه تسهيالت به نيروهاى 
شهردارى، نصب دوربين هاى كنترل سرعت و نظارتى در سطح شهر و 
انجام مطالعات در حوزه ترافيك شهر از ديگر اقدامات شهردارى مالير 

در دوره فعلى بوده است.
شــهردار مالير همچنين تبديل درآمدهاى مقطعى به درآمدهاى پايدار 
از طريق تقســيط بدهى ها، تكميل پروژه هاى نيمــه كاره در بام مالير، 
مجموعه مينى ورلد، توسعه پارك ها و فضاى سبز شهر مالير، ساماندهى 
پيمانــكاران، انجام مطالعات ايجاد فرهنگســرا در ماليــر، راه اندازى 
كميسيون 20شهردارى ها، مشاركت در اجراى برنامه هاى مناسبتى، ايجاد 
گرمخانه براى آقايان و بانوان،  كمك به حوزه فرهنگى و هنرى شــهر 
به ويژه حوزه تئاتر و در نظر گرفتن مكانى براى برپايى نمايشــگاه هاى 

صنايع دستى و... را از ديگر اقدامات شهردارى مالير برشمرد.
بابايــى در بخش ديگرى به انجام طرح مميــزى و پالك كوبى امالك 
مسكونى و تجارى سطح شهر مالير در راستاى استقرار دولت الكترونيك 
و ارائه خدمات غيرحضورى به شــهروندان اشاره كرد و افزود: در اين 
راستا شهردارى نســبت به مميزى اين امالك و نصب پالك آنها برابر 
قانون نوســازى و عمران شهردارى اقدام كرده است كه اين امر موجب 
ارائه خدمات بهينه به شهروندان و سرعت  بخشيدن در خدمت رسانى 
همچون آب، برق، گاز، تلفن، خدمات پســتى و اورژانس و در نهايت 

جلب رضايتمندى شهروندان خواهد شد.
شــهردار ماليــر بيان كرد: در راســتاى رفع مشــكالت ناشــى از 
مزاحمت هاى موتورسواران اقدام به نصب نرده هايى در پارك سيفيه 
كرديــم. همين اقدام در پارك كوثــر مالير و مجموعه مينى ورلد نيز 

در حال اجرا است.

 با توجه به اهميت و ضرورت توجه به مسائل 
عمرانى شــهر، مديريت شهرى با هدف ساماندهى 
معابر و همچنين زيباســازى فضاهاى شــهرى و 
مناسب ســازى پياده راه هــا و جدول هــا، عمليات 
بهســازى و مرمت جداول در حال اجراست كه 

عمليات جدول گذارى بلوار شــمال شهر به طول 
700 متر با اعتبارى بالــغ بر400ميليون تومان آغاز 

مى شود.
شهردار رزن با بيان اين خبر گفت: اجراى اين پروژه 
در راســتاى اصالح نقاط حادثه خيز و جلوگيرى از 

تصادفات در حال انجام است.
 حجت ا... عليخانى بيان كرد: از ابتداى سال تاكنون 
2كيلومتر جدول گذارى در شــهر رزن انجام شده 
اســت و تا پايان ســال هم3كيلومتــر ديگر  انجام 

مى شود.

 مالير - سحريوسفى- خبرنگار همدان پيام: 
در راســتاى شفافيت بخشــى، نظارت دقيق، 
ايجاد دقت و سرعت در ارائه خدمات شهرى، 
استفاده از رويكرد نوين شهردارى الكترونيك 

ضرورتى انكارناپذير است.
شهردار مالير در جمع خبرنگاران با بيان اين 
مطلب گفت: استقرار شــهردارى الكترونيك 
اصالح فرايندها و امورات شــهرى، افزايش 
شــفافيت، ايجاد ســالمت ادارى را به دنبال 

مى آورد.
حســين بابايى بيان كرد: در اين راستا حدود 
30سامانه از جمله سامانه شهرسازى و درآمد، 
كميســيون ماده 100، كميســيون 77، سامانه 
پيگيرى تخلفات شهرى، خدمات شهروندى، 
سامانه 137، سامانه آرامستان بهشت هاجر و... 

در شهردارى مالير راه اندازى شده است.
وى اجراى پروژه مميزى و پالك كوبى امالك 
و به روزرســانى نقشــه در محيــط GIS را 
اقدامى در جهت تحقق شهردارى الكترونيك 
دانســت كه در دست اقدام اســت و افزود: 
داده هاى  زيرســاختى  اطالعات  درخصوص 
سطح شــهر مالير نقصان وجود داشت كه با 
اجراى اين پروژه مشــكل رفع مى شود و هر 
واحد ساختمانى واجد كد نوسازى و كدپستى 

به صورت باركد مى شود.
بابايــى همچنين هوشمندســازى و نظارت 
تصويرى ســطح شــهر را از ديگــر اقدام ها 
در زمينه شــهر هوشمند برشــمرد و گفت: 
دوربين هاى ثبت  سرعت، دوربين هاى نظارتى 
تاكسى هاى سطح شهر، بحث GPS، سامانه 
تاكسيرانى، ارتقاى سيستم هاى نرم افزار، بحث 
ايمنى ترافيك از جمله اين موارد است كه در 

مالير اجرايى شده است.
سطح  ارتقاى  و  شــهر  توســعه   

رضايتمندى 2هدف عمده شهردار
 وى توســعه شهرى از لحاظ كالبدى، ارتقاى 
وضعيت اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى و نيز 
ارتقاى سطح رضايتمندى شهروندان را2هدف 
عمده در دوران تصدى مديريتش عنوان كرد و 
افزود: در مورد اينكه چقدر در دستيابى به اين 
اهداف موفق عمل كرده ام بايد مورد ارزيابى 

قرار گيرم.
بابايى نبود نظام ارزيابى را يكى از مشكالت 
بزرگ نظام مديريتى در ســطح كالن دانست 
و گفت: متأســفانه اين نظام در كشور اجرايى 
نمى شود و عملكرد مديران مورد ارزيابى قرار 

نمى گيرد.
وى درباره ســطح رضايتمندى شــهروندان 
بيان كرد: عالوه بر نحوه عملكرد شــهردارى، 
آگاهى اجتماعى و اقتصــادى مردم در ايجاد 
ناهمگنى  و  اســت  تأثيرگذار  رضايتمنــدى 
اجتماعى كه به دليل مشــكالت اقتصادى به 
وجود آمده است به عنوان يكى از چالش هاى 

مديريت امروزه محسوب مى شود.
بابايى افزود: گاهى با وجود تالش هاى مستمر 
در حوزه هــاى مختلــف، رضايتمندى ايجاد 
نمى شود،زيرا مردم براساس ذهنيتى كه نسبت 
به واقعيــت دارند بازخورد نشــان مى دهند 
و ايــن به اصالح به رفتار فردى و ســازمانى 

برمى گردد.
وى گفت: هميشه نگاهم به اين بوده كه براى 
ارتقاى ســرمايه اجتماعى و ايجاد مشاركت 
مردمى بايــد رضايتمندى ايجاد كرد به همين 
منظور تمام تالشم را كردم تا به مردم نزديك 
شوم از اين رو سعى كردم با قشرهاى مختلف 
مردم جلســات متعدد برگزار كنــم، روزانه 
حدود 60نفر مالقات مردمــى دارم و نيز در 
اين خصوص ســامانه تعريف و ســاماندهى 

كردم.
بابايــى افزود: نمى خواهم شــعار دهم، اما از 
ابتداى تصدى در حوزه مبارزه با فساد و مفسد 
درون سازمانى و برون سازمانى قدم برداشتم و 
به اين خاطر مشــكالت زيادى با افرادى كه 
تعارض منافع داشــتند و به نحوى ذى نفع و 

ذى صالح بودند پيدا كردم.
وى بــا تأكيد بــر اينكــه افرادى كــه نگاه 
سودجويانه به شــهردارى داشتند و به شكل 

يك طعمــه به آن نــگاه مى كردند خيلى كم 
بود، گفت: ســعى كرديم افكار عمومى را در 
اين زمينه پريشان و منفى نكنيم، زيرا موجب 

بى اعتمادى مى شود .
بابايى با اشــاره به تــورم نيروى مــازاد در 
شــهردارى مالير بيان كرد: شــايد از معدود 
شهرهايى باشــيم كه كاهش نيرو داشتيم، از 
ابتداى دوره پنجم شــورا حــدود 150نفر از 
پرسنل شهردارى بازنشسته شدند و حتى يك 
نفر نيروى غيرمجاز جذب شــهردارى نشده 

است.
 شــهردار با بيان اينكــه هزينه هاى پرداخت 
حقوق پرســنل شــهردارى در ابتداى دوره 
يك ميليــارد و 800 ميليون تومــان بود كه با 
افزايــش حقوق به 10ميليارد تومان رســيده 
گفــت: امروزه هزينه هاى جارى شــهردارى 

كمرشكن شده است.
 افزايش 3برابرى بودجه شهردارى 
وى همچنين بــا بيان اينكه در حوزه درآمدى، 
بودجه شــهردارى حداقل 3برابر شــده است 
افزود: درآمدهاى مقطعى و آنى شــهردارى را 
از طريق تقســيط بدهى هــا از حيث مديريت 
پرداخت نظام مند و به درآمد پايدار مبدل كرديم. 
بابايى گفت: براى اين منظور سامانه اى تعريف 
كرديم كه از 3قسمت جايى كه بدهى ها ثبت 
مى شــود، افرادى كه مأمور وصول هستند و 
افرادى كه نظارت مى كنند تشكيل شده است، 
اين سامانه در شرايط فعلى كه وضعيت مالى 
خوبى نداريم به ايجاد درآمد پايدار شهردارى 

كمك شايانى كرد.
وى همچنين با اشاره به ايجاد آيتم هاى جديد 
درآمدى بيان كرد: ســعى كرديــم درآمدهاى 
جارى صــرف پرداخت امــور و هزينه هاى 
جارى شــود و پروژه هاى عمرانــى از منابع 
درآمدى ديگر مانند توافقاتى در حوزه مسكن 
از طريــق اوقاف و... و نيــز تهاتر بدهى هاى 

ميلياردى انجام شود.
بابايــى بــا بيــان اينكــه در برخــورد بــا 

ساخت وسازهاى غيرمجاز فاقدپروانه ساخت 
تا حدودى موفق عمل كرديم، افزود: متأسفانه 
در مورد ساخت وسازهاى غيرمجاز پروانه دار 
موفقيت چندانى نداشــتيم كه علت اصلى آن 
ابزار قانون و به صرفه بودن تخلف بوده است.

وى افزود:جرائم كميسيون ماده 100 كه عامل 
بازدارنده تخلف اســت به نسبت قيمت تمام 
شده و فروش ملك قابل مقايسه نيست و اين 
اختالف قيمت ســبب موفقيت نداشتن ما در 

اين زمينه بوده است.
شــهردار گريــزى بــه اقدامــات عمرانى 
گفــت:  و  زد  دوره  ايــن  در  شــهردارى 
تكميــل پروژه هاى نيمــه كاره در اولويت 
قــرار داشــتند و تمام تالشــمان را به كار 
بســتيم تا اين پروژه ها را ســامان دهيم به 
عنوان نمونــه تكميل پــروژه مينى ورلد با 
بيش از 13 المان از جملــه باغ دولت آباد 
يزد، دروازه قرآن شــيراز، كاخ خورشــيد، 
آكروپليس، برج ايفل، تاج محل، سى وســه 
پل، اهــرام ثالثه مصر، نيم تنه هاى شــيلى، 
آرامــگاه حافظ و خيام، ديــوار بلند چين، 
برج قابوس، گنبد كابوس، آبشــار نياگارا، 
باغ مشاهير و ســرديس هاى مشاهير ايران 
و جهان، ميدان شــهدا و المان هاى شهداى 
خلبان، تخت جمشــيد، برج پيــزا، آرامگاه 
حافظ، بوعلى ســينا، پل ورسك را مى توان 

در اين مجموعه نام برد. 
بابايى در پايان تكميل ساختمان تجارى جنب 
شــهردارى، پاركينگ طبقاتى، مجتمع تجارى 
15خــرداد، پارك شــقايق، پــارك حاج نظر 
ويژه بانوان، مجتمع تجارى و فرهنگى ميدان 
استاندارد، ساختمان تجارى و خدماتى ميدان 
ساختمان  ناســيونال،  پشت  كانال  بهارستان، 
ادارى شــهردارى، ساختمان خدمات شهرى، 
ايستگاه جديد ســازمان آتش نشانى و مطالعه 
احداث فرهنگسرا در يكى از محله هاى شهر 
را از ديگر اقدامات عمرانى شــهردارى مالير 

برشمرد.

شهردار ماليرتاكيد كرد

استقرار شهردارى الكترونيك 
راهى براى ايجاد شفافيت

اجراى عمليات جدول گذارى با هدف بهسازى در رزناجراى عمليات جدول گذارى با هدف بهسازى در رزن

سنا
س: اي
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واريز بخش دوم سود سهام عدالت 
تا آخر هفته

 رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از واريز بخش دوم سود سهام 
عدالت سال 1398 تا پايان هفته جارى خبر داد.

محمدعلى دهقــان دهنوى در گفت وگو با ايســنا، در مورد اينكه قرار 
بود نام اسامى شركت هايى كه سود سهام عدالت را به حساب شركت 
ســپرده گذارى مركزى واريز نكرده بودند گفت: تا پايان هفته گذشته 
جمع بندى براى اسامى نرسيده ايم، اما تا آخر اين هفته هم اسامى اعالم 

مى شود و هم سود به حساب مشموالن واريز مى شود.
وى در مورد اينكه وزير اقتصاد زمان واريز ســود را عيد قربان اعالم 
كرده بود نيز بيان كرد: وزير اعالم كرده بود كه بخش دوم سود تا عيد 
قربان واريز مى شــود، بنابراين اگر جمع بندى تمام شود تا آخر هفته 

جارى، سود واريز مى شود.
براســاس اين گزارش، سود سهام عدالت ســال هاى 1395 تا 1397
در يك مرحله به حســاب مشموالن سهام عدالت واريز شد، اما سود 
سال 1398 سرنوشــت ديگرى داشت و قرار در 2 مرحله به حساب 

سهامداران واريز شود.
در اين راستا، مرحله نخست سود در 28 اسفندماه سال گذشته واريز 
شد و مشــموالن 50درصد سود سهام خود را دريافت كردند. پس از 
آن وعده هاى مختلفى براى واريز بخش دوم ســود از سوى مسئوالن 

مختلف داده  شد، اما تاكنون اين امر محقق نشده است

اختصاص 100 ميليارد تومان
 براى طرح هاى عمرانى نهاوند

 نماينده مردم نهاوند در مجلس 
شــوراى اســالمى از اختصاص 
100ميليارد تومان براى طرح هاى 

عمرانى نهاوند خبر داد.
عليرضــا شــهبازى در گفت وگو 
بــا فــارس در نهاونــد گفت: به 
منظور اجــراى طرح هاى عمرانى 
شهرستان نهاوند در سال جارى از 
استان،  برنامه ريزى  شوراى  سوى 
100ميليارد تومان اعتبار در مرحله اول به اين شهرســتان اختصاص 

يافت.
وى افزود: طرح هاى عمرانى در دســت اجراى اين شهرستان كه نياز 
به اختصاص اعتبار دارند جاده نهاوند به گيان، جاده دهفول به برزول 
و همچنين جاده قديم دهفــول راه و خانه صمصام براى ايجاد موزه 
نهاوند اســت. نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمى با بيان 
اينكه عالوه بر اين مقرر شــد كار مطالعات جاده برزول به فارســبان 
انجــام شــده و موافقت نامه ماده 23 آن نيز صــورت گيرد گفت: در 
شوراى برنامه ريزى كه با حضور استاندار برگزار شد مقرر شد 2سالن 

ورزشى براى اجرا در برنامه ريزى سال جارى قرار گيرد.
وى با بيان اينكه از ديگر مصوبات شــوراى برنامه ريزى استان اجراى 
كريدور دوم جاده نهاوند به فيروزان در ســال جارى است افزود: در 
اين جلسه موانع اجراى مجتمع پتروشيمى و معدن مس نهاوند مورد 
بررســى قرار گرفت و مقرر شد كميته اى در اين خصوص تشكيل و 

نسبت به رفع موانع اقدام كند.
شهبازى تســريع در اجراى طرح هاى توليدى شهرســتان را نيازمند 
همراهــى و همكارى مردم عنوان كرد و گفــت: براى اجراى برخى 
طرح هاى عمرانى بايد همراهى مردم را داشــته باشــيم، زيرا داشتن 
معارض و همكارى نكردن آنان در مواقعى اجراى طرح هاى توليدى 

را با تأخير و مشكل همراه مى كند.
وى به نمونه طرح هاى عمرانى داراى معارض اشاره و بيان كرد: براى 
نصب نيوجرســى در محور 4بانده نهاوند به كرمانشــاه و معدن مس 
معارضاتى بوده و همكارى هاى الزم را ندارند كه اين مســأله موجب 

ايجاد مشكل براى اجراى طرح و طوالنى شدن آنها مى شود.

توقف استفاده از سوخت مازوت 
در نيروگاه مفتح

 دادســتان همــدان از اخطــار دادســتان كشــور بــه رفــع آاليندگــى 
نيــروگاه مفتــح خبــر داد و گفــت: نيــروگاه فقــط در فصــل ســرد و 

بــا فليتــر مى توانــد از ســوخت «مــازوت» اســتفاده كنــد.
ــه در  ــان اينك ــا بي ــارس، ب ــا ف ــو ب ــى در گفت وگ ــن خانجان حس
راســتاى توقــف آلودگــى هــوا از ســال گذشــته بــه نيــروگاه مفتــح 
اخطــار داده شــد تــا تعيين تكليــف شــود بيــان كــرد: بــا توجــه بــه 
اينكــه نيــروگاه بــا اســتفاده از مــازوت آلودگــى شــديد هــوا را منجر 
ــاه عمــًال ســوخت مــازوت متوقــف  ــود، از 14فرورديــن م شــده ب

شــد و نيــروگاه وارد فــاز اســتفاده از گاز شــده اســت.
وى بــا بيــان اينكــه مشــكل اســتفاده از گاز ايــن اســت كــه نمى توان 
در فصــل ســرد از گاز اســتفاده كــرد گفــت: بــر اين اســاس نيــروگاه 
بايــد در زمــان اســتفاده از مــازوت از فيلترهايــى اســتفاده كنــد كــه 

مشــكل برطرف شــود.
ــت  ــود وزارت نف ــد ب ــروگاه معتق ــرد: ني ــان ك ــدان بي ــتان هم دادس
ــا  ــاورد ت ــن بي ــرد را پايي ــزان گوگ ــد مي ــرق، باي ــد ب ــه تولي در زمين
آلودگــى ايجــاد نكنــد؛ بنابرايــن بــه تهــران و دادســتانى كل اعــالم 
كرديــم و دادســتانى نيــز بــه وزارت نفــت اعــالم كــرد تــا مشــكل 

را حــل كنــد.
ــرد را  ــنهاد كاهــش گوگ ــت پيش ــه وزارت نف ــان اينك ــا بي وى ب
بــه لحــاظ فنــى قابــل اجــرا ندانســت بيــان كــرد: وزارت نفــت 
معتقــد بــود نيــروگاه بايــد فيلتــر نصــب كنــد بــه هميــن خاطــر 
ــد و  ــدام كنن ــر اق ــب فيلت ــه نص ــا ب ــه آنه ــد ك ــار داده ش اخط
ــن  ــه اي ــبت ب ــه نس ــار داد ك ــروگاه اخط ــه ني ــز ب ــتانى ني دادس

ــد. ــدام كن ــه اق قضي
خانجانــى بــا تأكيــد بــر اينكــه طبــق اخطارهــاى داده شــده از ايــن 
پــس نيــروگاه تنهــا در فصــل ســرد ســال آن هــم بــا فيلتــر مى توانــد 
ــا گاز  ــروگاه ب ــر ني ــت: در حال حاض ــد گف ــتفاده كن ــازوت اس از م
ــى  ــى دارد، ول ــه مصــرف 4/5 مترمكعب ــه روزان ــد ك فعاليــت مى كن

در فصــول ســرد چــاره اى نداريــم.

بيش از 13هزار تن گندم 
از كشاورزان همدانى خريدارى شد

 مديركل غله و خدمات بازرگانى اســتان همدان از خريد 13هزار و 764تن گندم از 
كشــاورزان استان خبر داد و بيان كرد: مراكز خريد با نرخ تضمينى محصول كشاورزان را 

تحويل مى گيرند.
مسعود بكائى در گفت وگو با ايرنا، گفت: 52مركز خريد گندم در سراسر استان داير شده 

و  تا پايان شهريورماه آماده خريدارى محصول از كشاورزان استان هستند. 
وى بيان كرد: اســدآباد با 6هزار و 401 تن و نهاوند با 3 هزار و 989 تن تاكنون بيشترين 

گندم را به مراكز خريد تحويل داده اند. 
مديركل غله و خدمات بازرگانى اســتان همدان افزود: نرخ خريد تضمينى گندم 5 هزار 
تومان اســت و بهاى محصول كشــاورزان به صورت الكترونيكى به حساب آنها واريز 

مى شود. 
بكائى همچنين به خريدارى 550 تن دانه روغنى كلزا از كشــاورزان اســتان اشاره كرد و 
گفت: خريد تضمينى اين محصول نيز در راســتاى حمايت از فعاالن بخش كشــاورزى 

انجام مى شود.
وى افزود: طبق برآورد ســازمان جهاد كشاورزى امسال 40درصد افت توليد گندم را در 

استان خواهيم داشت، اما در روزهاى آينده بهتر مى توانيم در اين باره اظهارنظر كنيم.

به گفته مديركل غله و خدمات بازرگانى استان همدان، سال گذشته  439هزار تن گندم به 
صورت تضمينى از كشــاورزان استان همدان خريدارى و هزار و 172ميليارد تومان بهاى 

آن به موقع به حساب دهقانان واريز شد.
به گزارش ايرنا، كشــاورزان استان امســال 68هزار و 500 هكتار گندم آبى و 333 هزار 
هكتار گندم ديم كشــت كرده اند و پيش بينى مى شود حدود 300 هزار تن محصول از اين 

مزارع برداشت شود.
پارســال همدان در خريد تضمينى گندم جايگاه ششم كشورى را كسب كرد و بنابر آمار 
شــركت بازرگانى دولتى ايران، پس از استان هاى خوزستان، فارس، گلستان، كردستان و 

كرمانشاه قرار دارد.  

روی  وز  ر  ی  و ط ع روی روا وز  ر  ی  و ط ع روا
ن تان ھمدا نق ا تان ھمدا ق ا

وحيدالوندى- تويسركان-   
مــردم  خبرنگارهمدان پيــام: 
تويســركان در ماه هــاى اخير 
بارها و بارها شاهد اين صحنه 
تكرارى بوده اند كه خودروهاى 
بزرگ و كوچك با بار درختان 
بدون  و  راحتى  به  تويســركان 
هيچ مزاحمتــى، ثروت طبيعى 
تويســركان را از اين شهرستان 

خارج مى كنند!
پس از ورود رسانه ها و فعاالن 
موضوع،  اين  به  مجازى  فضاى 
مســئوالن شهرستان و از جمله 
فرماندار و دادســتان تويسركان 
با صراحت اعالم كردند كه اين 
مســأله را تا نتيجه بخشى نهايى 
دنبــال مى كنند و بــا متخلفان 

و قاچاقچيان احتمالــى در اين ميان برخورد 
قانونى مى شود.

ابهام  خــروج  بر  عالوه  تويســركان  اكنون 
شــاهد  خود،  درختان  چوب هاى  برانگيــز 
تهديد بزرگ زمين هاى باغى و محيط زيست 
طبيعت خود از دوجهت ديگر هم هســت  
كه يكى از آنها ساخت وســازهاى ويالهاى 
بزرگ و خــارج از چارچــوب قانونى در 
باغ هاســت كه طبيعت تويسركان را تا چند 

سال ديگر نابود مى كند.

از ســوى ديگــر شــاهد رشــد فزاينــده 
خانه هــاى  غيرمجــاز  ساخت وســازهاى 
مسكونى در زمين هاى برخوردار از كاربرى 
باغى هســتيم كه شــهردارى و فرماندارى 
تويســركان به رغم تأكيد بر برخورد قانونى 
بــا اين تخلفــات آنگونه كه بايد و شــايد 
در ايــن زمينه كارنامه موفــق و قابل قبولى 

ندارند.
با اســتمرار اين رويــه بايد خــود را آماده 
فاتحه خوانــى براى طبيعت و محيط زيســت 

تويســركان كنيم و شاهد تبديل شدن بهشت 
غرب ايران به جهنم غرب ايران باشيم!!

 صحت و سقم قطع درختان 
در تويسركان مشخص شود

فرمانــدار تويســركان با تأكيد بــر ممانعت 
از قاچاق كاال در ســطح شهرســتان، گفت: 
خريداران و فروشــندگان چــوب بايد طبق 
مصوبــه اين جلســه در مكانــى محصور و 
مســقف فعاليت كنند، در غيــر اين صورت 

اجازه كار ندارند.

سيد رســول حسينى بيان كرد: 
در نحوه  بايد  اتحاديه مربوطه 
فعاليت فعــاالن عرصه چوب 
اعم از ورود و خروج، مسأله 
فعاالن  و...  ايمنــى  بارنامــه، 
حوزه نظارت داشــته باشد كه 
تعطيل  شهرستان  در  متأسفانه 

است.
وى با تأكيد بــر اينكه مراكز 
عرضــه و تقاضــاى چــوب 
بايــد به دوربين مداربســته و 
امكانات ايمنى در شهرســتان 
مجهز باشــند گفــت: يكى از 
چوب  خريدوفــروش  مراكز 
در شــهر تويســركان در كنار 
كه  دارد  قرار  سوخت  جايگاه 
اگر اصول ايمنى در اين مركز 
رعايت نشود موجب خسارت جبران ناپذيرى 

خواهد شد.
حســينى با اشاره به اينكه اگر اتحاديه مربوطه 
فعال بود، به ســهولت صحت و سقم قاچاق 
چوب مشــخص و به موقع جلــوى آن گرفته 
مى شــد، از برگزارى جلسه اى به همين منظور 
در هميــن هفته خبر داد و افــزود: ظواهر امر 
نشــان از قطع درختان در تويسركان دارد، اين 
موضوع همه جانبه بررسى مى شود و در اين باره 

با مسئوليت بنده تصميم قاطع گرفته مى شود.

 طبــق اعــالم معــاون فنــى گمرك 
ايــران در جلســه اى كه روز گذشــته با 
حضور دســتگاه هاى ذى ربط در رابطه با 
تعيين تكليف كانتينرهاى لوازم خانگى بوش 
برگزار شده، در نهايت با توجه به ابهامات 
مطرح شده ترخيص كاالهاى بوش كنسل 

اعالم شد و امكان ترخيص پيدا نكرد.
مهردادجمــال ارونقــى در گفت وگــو با 
ايســنا، در رابطه با جلســه اى كه چندى 
پيش قرار بــود در رابطه با ترخيص 420
كانتينر لوازم خانگى بوش برگزار شــود و 
در صــورت تأييــد وزارت صمت، بانك 
مركــزى، گمرك و دســتگاه هاى نظارتى 
ترخيص صورت بگيــرد توضيحاتى ارائه 

كرد.
وى گفــت كــه اين جلســه بــا حضور 
نمايندگان وزارت صنعت، معدن وتجارت، 
بانك مركزى و دستگاه هاى نظارتى تشكيل 
و بــه طور مفصل در ايــن رابطه بحث و 

بررسى صورت گرفت.
ارونقى  با بيان اينكــه در نهايت در مورد 
بوش  لوازم خانگى  كانتينرهــاى  ترخيص 
توافقى صــورت نگرفت اعــالم كرد كه 
ابهاماتــى در اين خصوص وجود داشــت 
از جملــه بحث تأميــن ارز آن كه برخى 
دســتگاه ها تأكيد داشــتند كه به صورت 
بانكى انجام شــده و امكان ترخيص دارد 
ولى مسأله اينجا بود كه ورود لوازم خانگى 
بوش بخشى  با ارز اشخاص و برخى ديگر 
با ارز بانكى  4هزار و200 تومانى در سال 

1396 و 1397 صورت گرفته بود.
وى همچنيــن به ايــرادات مربوط به ثبت 

سفارش كانتينرهاى لوازم خانگى بوش نيز 
اشاره كرد و در بخشــى ديگر افزود: اين 
موضوع نيز از سوى گمرك مطرح شد كه 
لوازم خانگى بوش حتى با توجه به شرايط 
مصوبه  براســاس  ورود  امــكان  اعالمى، 
بهمن ماه سال 1398 كه براى تعيين تكليف 
كاالهاى گروه4 از سوى هيأت دولت صادر 

شده بود را هم نداشت.
كاالهــاى  ترخيــص  گفــت:  ارونقــى 
لوازم خانگــى بوش در اين جلســه منتفى 
اعالم شــد و وزارت صمت درخواســت 

اعاده دادرسى را داشته است.
از آبان ماه سال گذشــته كه ماجراى ورود 
420 كانتينر لوازم خانگى بوش در گمرك 
شهيدرجايى مطرح شــد. ابهامات موجود 
در رابطــه بــا ورود ايــن كاال و همچنين 
ممنوعيتى كه براى واردات كاالى گروه 4

وجود داشت موجب توقف ترخيص اين 
محموله ممنوعه از سوى گمرك شده بود. 
در اين بين جريان منشأ ارز و ثبت سفارش 
اين كاال از ســوى دســتگاه هاى مربوطه 
شفاف نبود و هيچ گاه به آن پاسخى ندادند.
اما از چندى پيــش مجدداً رايزنى هايى در 
مــورد ورود لوازم خانگــى بوش صورت 
گرفت و حتى خبرهايى مبنى بر ترخيص 
بخشى از آن منتشر شد، ولى گمرك ايران 
اعــالم كرد كه ترخيصى صورت نگرفته و 
قرار است در جلسه اى با حضور نمايندگان 
دســتگاه هاى مربوطه موضوع بررســى و 
در صــورت وجود نداشــتن مانع قانونى 
ترخيص صــورت بگيرد، جلســه اى كه 
برگزار شد و به ترخيص منتهى نشده است.

درختان تويسركان، به كجا چنين شتابان؟! 

محيط زيست «بهشت غرب ايران» 
در معرض نابودى!

معاون فنى گمرك
ترخيص كانتينرهاى لوازم خانگى منتفى شد
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پيروزى بسكتبال بهار و همدان در ليگ 2
 دور برگشت ليگ دسته 2 بســكتبال با پيروزى نمايندگان استان 

مقابل حريفان خود برگزار شد.
در دومين روز از دور برگشت مسابقات ليگ دسته 2 كشور نمايندگان 

استان همدان توانستند از سد حريفان خود بگذرند.
در راستاى همين مسابقات تيم خانه بسكتبال همدان توانست در يك 
بازى نزديك و حســاس تيم خانه بسكتبال لرستان را با نتيجه 64 بر 
62 شكســت دهد، اما در ديگر بازى اين گروه تيم خانه بسكتبال بهار 
نيز توانست در يك بازى نفس گير مقابل تيم نخست گروه، ايالم را با 

نتيجه 80 بر 79 شكست دهد.
اين مسابقات به ميزبانى اردبيل در حال برگزارى است.

درخشش همدانى ها 
در مسابقات دارت غرب كشور

 ورزشــكاران همدانى در مسابقات قهرمانى دارت كارگران منطقه 
غرب كشور خوش درخشيدند.

مسابقات دارت كارگرى غرب كشور يادواره مرحوم مصطفى شيردل 
با حضور دارت بازان اســتان هاى آذربايجان شــرقى و غربى، همدان، 
كرمانشاه و كردستان به ميزبانى شهرستان مريوان در مجموعه فرهنگى، 

تفريحى كارگران اين شهرستان برگزار شد.
در ايــن رقابت ها كه با حضور 50ورزشــكار در 2رده بانوان و آقايان 
به صورت انفرادى و تيمى برگزار شــد، دارت آقايان همدان خوش 

درخشيد و عنوان برتر را كسب كرد.
در بخش انفرادى شــهير كيانمهر توانســت عنوان نخست را به خود 
اختصاص دهد. در بخش تيمى نيز محســن قراباغى و پژمان عربلو از 
همدان توانستند در جمع 3 تيم برتر اين دوره از مسابقات قرار بگيرند.
دارت از رشته هاى زيرمجموعه انجمن هاى ورزشى و داراى مسابقات 

ملى و بين المللى است.

مسابقات بسكتبال 3 نفره بانوان در همدان 
 برترين هاى مســابقات بسكتبال 3 نفره بانوان شهرستان همدان با 

برگزارى يك دوره مسابقه انتخاب و معرفى شدند.
مسابقات بســكتبال 3در3 انتخابى باشــگاه هاى شهرستان همدان در 
بخش بانوان برگزار و در پايان تيم ماهور عنوان قهرمانى را كسب كرد، 

نخبگان نايريكا دوم شد و تيم آرنا نيز  بر سكوى سوم قرار گرفت.
در اين رقابت ها تيم ماهور با تركيب نفيسه زارعى، پريسا رهنما و دريا 
فرهادپور مقام قهرمانى را به دست آورد و تيم نايريكا با تركيب كيميا 

بهرامى مساعد، شكيبا عباسيان، فاطيما اميرى و صبا قادرنژاد دوم شد.
همچنين تيم آرنا با تركيب شقايق شكرى، ساناز غالمى، نگار جعفرى، 
طيبه كدخدامرادى و ناهيد لطفى كيا مقام سوم اين مسابقات را كسب 

كرد.
پريســا رهنما و نفيسه زارعى نيز به ترتيب پر امتيازترين بازيكنان اين 

دوره از مسابقات معرفى شدند.

مسابقات تنيس اليت كاپ بانوان
 هفته نخست مســابقات تنيس اليت كاپ بانوان بزرگداشت شهيد 

دكتر بهشتى برگزار شد.
هفته نخست مسابقات تنيس آدينه بانوان به مناسبت بزرگداشت شهيد 
دكتر بهشتى برگزار شد. اين مسابقات به صورت هفتگى توسط آكادمى 

تنيس اليت و زير نظر هيأت تنيس استان همدان برگزار مى شود.
در هفته نخست اين مسابقات مهرو ميراسماعيلى و گلنسا شوشترى به 
ترتيب مقام نخست و دوم را كسب كردند و مهدخت ميراسماعيلى و 
آيدين يدى نيز به طور مشترك سوم شدند. اين مسابقات در 2 بخش 

آقايان و بانوان آغاز شده و تا پايان فصل ادامه خواهد يافت.
بــه نفرات برتر اين مســابقات عالوه بر امتيــازات اليت كاپ، جوايز 
هفتگى اهدا مى شــود. الزم به ذكر اســت ايــن رقابت ها با برگزارى 

مسابقات بخش آقايان در هفته جارى پيگيرى مى شود.

مسابقات دو و ميدانى بانوان در مالير
 هيأت دو و ميدانى شهرســتان مالير با برگزارى مســابقات دو و 
ميدانــى ويژه بانوان روز جهانى مبارزه با موادمخدر را در اســتاديوم 

تختى گرامى داشت.
مســابقات دو و ميدانى ويژه بانوان با همــكارى هيأت دو و ميدانى 
و مســئول امــور ورزش بانــوان اداره ورزش وجوانان به مناســبت 
گراميداشــت روز جهانــى و هفته مبارزه بــا موادمخدر در مجموعه 

ورزشى تختى شهرستان مالير برگزار شد.
بيش از 10نفر از ورزشكاران اين رشته ورزشى كه در استاديوم تختى و 
استاديوم 5هزار نفره سردار شهيدحاج مرتضى روحيان فعاليت مى كنند 
با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى پيشــگيرى از كروناويروس در اين 
مسابقات شركت كردند و در رشته هايى چون دو 200متر، پرش ارتفاع 
و پرتاب گوى با شــعار سالمت همگام با عدالت و عدالت همگام با 

سالمت براى كسب مقام و رتبه برتر با هم به رقابت پرداختند.
در پايان و در پرش ارتفاع راضيه فرخي، ياسمن زنگنه و زهرا شكري 

به ترتيب عناوين نخست تا سوم را كسب كردند.
در دو200متر نيز ســما مرادي، نازنين زهرا ميرزايي و فاطمه زنگنه به 

ترتيب به مقام هاى نخست تا سوم دست يافتند.
در پرتاپ گوى نيز راضيه فرخي و ياسمين زنگنه مشتركاً مقام نخست 
را كسب كردند و فاطمه زنگنه و آگرين روزبهاني دوم و سوم شدند.

در پايان و در مراسمى از سوى هيأت به پاس قدردانى به نفرات برتر 
حكم قهرمانى و هدايايى اهدا شد.

همايش كوهنوردى در شهرستان فامنين 
 همايش كوهنوردى در قزل داغ بخش پيشــخور شهرستان فامنين 

برگزار شد.
به همت هيأت كوهنوردى و صعودهاى ورزشــى شهرســتان فامنين 
همايش كوهنوردى به مناسبت هفته مبارزه با موادمخدر وگراميداشت 
هفته قوه قضاييه در قله قزل داغ بــا ارتفاع  2هزار و495 متر از توابع 
بخش پيشخور شهرستان فامنين با هدف ياريگران زندگى، مشاركت 

اجتماعى و پيشگيرى از اعتياد برگزار شد.
همچنين شركت كنندگان در اين همايش نيز در مسير برگشت به منظور 
حفظ محيط زيست زباله هاى موجود در اين مسير را جمع آورى كردند.

ورزشكار ماليرى قهرمان كشور شد 
 ارشيا اديب پور ورزشكار نوجوان و خوش آتيه ماليرى با اقتدار بر 
سكوى قهرمانى مسابقات استعداديابى بدمينتون منطقه 5كشور ايستاد 
و مجوز حضور در مرحله نهايى مسابقات استعدادهاى برتر كشور را 
دريافت كرد.اديب پور ورزشكار نوجوان و خوش آتيه ماليرى به عنوان 
نفر نخست و نماينده استان همدان در مسابقات استعداديابى بدمينتون 
منطقه 5 كشــور به ميزبانى شهرستان اراك شركت كرد و توانست با 
هوش و درايت و توانايى خارق العاده خود مدال طالى اين مسابقات 
را از آن خود كند و با اقتدار بر سكوى قهرمانى اين مسابقات بايستد.

وى با كســب مدال طالى اين دوره از مســابقات از سوى فدراسيون 
بدمينتون كشــور مجوز حضور در مرحله نهايى مســابقات بدمينتون 

استعدادهاى برتر كشور را دريافت كرد.
مرحله نهايى اين مسابقات در مردادماه سال جارى برگزار مى شود.

شايان ذكر است، اديب پور از استعدادهاى بالقوه اين رشته ورزشى در 
شهرستان و استان است كه زيرنظر احمد مومنى مربى و داور خوشنام 
ماليرى تمرينات خود را هم به صورت عملى و هم به صورت تئورى 
در فضاى حقيقى و مجازى انجام مى دهد تا بتواند در آينده اى نزديك 

در ميادين كشورى و ملى افتخارآفرينى كند.

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

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

برابر رأي شــماره 140060326006000263 مورخه 1400/03/09 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتــي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على كرمى فرزند 
احمد به شماره شناســنامه 21657 صادره از مالير يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ 
اعيانى بانضمام قدرالسهم همان مقدار از چهاردانگ مشاع عرصه يك باب كوره آجرپزى 
به مســاحت 74332/80 مترمربع قســمتي از پالك 2 اصلي واقع در اراضى روستاى 
حرم آباد بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى آقايان على طاهرى حرم آبادى، كريم 
رضايى،محمد تقى قنبرى،رجبعلى زندى وعبداعلى روستايى وعليرضا طاهرى حرم آبادى 
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 
باشــند 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 91)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/14

حسن ابراهيم قاجاريان 
 سرپرست 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 و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 140060326006000260 مورخه 1400/03/09 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 حسين كرمى فرزند 
احمد به شــماره شناســنامه 2830 صادره از مالير يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ 
اعيانى بانضمام قدرالسهم همان مقدار از چهاردانگ مشاع عرصه يك باب كوره آجرپزى 
به مســاحت 74332/80 مترمربع قســمتي از پالك 2 اصلي واقع در اراضى روستاى 
حرم آباد بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى آقايان على طاهرى حرم آبادى،كريم 
رضايى،محمد تقى قنبرى،رجبعلى زندى وعبداعلى روستايى وعليرضا طاهرى حرم آبادى 
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 
باشــند 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 93)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/14

حسن ابراهيم قاجاريان 
 سرپرست 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 و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 140060326006000256 مورخه 1400/03/08 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 كاوس روســتائى 
فرزند مراد به شــماره شناســنامه 19576 صادره از مالير سه دانگ مشاع از ششدانگ 
اعيانى بانضمام قدرالسهم همان مقدار از چهاردانگ مشاع عرصه يك باب كوره آجرپزى 
به مســاحت 74332/80 مترمربع قســمتي از پالك 2 اصلي واقع در اراضى روستاى 
حرم آباد بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى آقايان على طاهرى حرم آبادى،كريم 
رضايى،محمد تقى قنبرى،رجبعلى زندى وعبداعلى روستايى وعليرضا طاهرى حرم آبادى 
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 
باشــند 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 95)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/14

حسن ابراهيم قاجاريان 
 سرپرست 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 و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 1400/471 مورخه 1400/03/16 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى ولى اهللا صالحى فرزند خداكرم به 
شماره شناسنامه 120 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 7/83 
مترمربع در قســمتى از پالك 1421 اصلي جهت الحاق به پالك 79 فرعى از 1430 اصلى 
ملكى ديگر متقاضى واقع در اسدآباد-بلوار شهيد دكتر چمران-كوچه ستاد فرماندهى 
نيروى انتظامى-پالك 5 خريداري از مالك رسمي آقاى اسماعيل سهرابى محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در 
صورتي كه اشخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رســيد، 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 92)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/14

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/29
سيروس قلى زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد 

دونده كم بينا
 تنها اميد ورزش همدان در المپيك

 ســى ودومين دوره بازى هاى المپيك تابستانى مردادماه 
امسال به ميزبانى شهر توكيو در كشور ژاپن برگزار مى شود 

و كشورمان نيز در اين رقابت ها حضور پر رنگى دارد.
اســتان همدان پس از 17ســال حضور مستمر و موفق در 
بازى هاى المپيك و پارالمپيــك، اكنون تنها با يك نماينده 
راهى اين رويداد مهم جهانى مى شود و على نجيمى دونده 
نابيناى همدانى تنها ورزشــكار راه يافته استان به مسابقات 

پارالمپيك است.
اوايل خردادماه امســال بود كه دونده نابيناى همدان براى 
نخستين بار ســهميه بازى هاى پارالمپيك توكيو را به دست 
آورد. و در 2مــاده 400متر و100متر ســرعت حضور در 
رقابت هاى دووميدانى نابينايان و كم بينايان پارالمپيك توكيو 
ژاپن را تجربه مى كند. دونــده كم بيناى همدانى در تالش 
است تا در بهترين وضعيت آمادگى راهى توكيو شود و توان 

اين را دارد كه به مدال برسد.
نجيمى به ايرنا، گفت: رقابت براى كسب سهميه پارالمپيك 
توكيو بســيار دشــوار بود و پس از حضور در 5 مســابقه 

انتخابى، در نهايت توانستيم با كسب ركورد آسيايى به اين 
ميدان مهم راه پيدا كنم. وى بيان كرد: رقابت در پارالمپيك 
بسيار متفاوت با ساير مسابقات مهم بين المللى است و همه 
دونده ها با بهترين آمادگى گام به اين رويداد جهانى خواهند 
گذاشت، اميدوارم نماينده شايسته اى براى ورزش استان در 

مسابقات پارالمپيك توكيو باشم.
ايــن دونده كم بينا گفــت: زمان زيادى تا آغاز مســابقات 
پارالمپيك توكيو باقــى نمانده و بايد با آمادگى كامل براى 
كسب بهترين نتيجه در اين مسابقات حاضر شوم و اميدوارم 

جزو نشان آوران كاروان ورزش كشورم باشم. 
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پيشخـوان

2بانوى همدانى 
در اردوى تيم ملى فوتبال 

بانوان 
 2بانوى فوتباليست همدانى در اردوى 
تداركاتــى ملى فوتبال بانوان شــركت 
كردند.اردوى آماده سازى تيم ملى فوتبال 
بانوان بزرگسال كشــور از 6 لغايت 12 

تيرماه در مركز ملى فوتبال برگزار شد.
2بانوى پر افتخار فوتبال اســتان، مرضيه 
نيكخواه و زهرا خواجوى در اين اردوى 

تداركاتى ملى فوتبال  حضور داشتند.

جوانمردى رئيس اداره 
ورزش وجوانان نهاوند 

شد
 سليمان جوانمردى با حكمى از طرف 
مديركل ورزش وجوانان استان به عنوان 
رئيس اداره ورزش وجوانان شهرســتان 

نهاوند منصوب و معرفى شد.
در مراســمى با حضور معاون پشتيبانى 
و توسعه اداره كل ورزش وجوانان استان 
سليمان جوانمردى در حكمى از طرف 
حميد ســيفى به عنــوان رئيــس اداره 
ورزش وجوانان شهرستان نهاوند منصوب 

و معرفى شد.
در بخشــى از اين حكم آمده است: نظر 
به توانمندى و تعهد و تجارب ارزنده در 
حوزه توسعه ورزش همگانى و قهرمانى 
و پيشبرد اهداف وزارت ورزش وجوانان 
به عنــوان رئيــس اداره ورزش وجوانان 

نهاوند منصوب مى شويد.

اجراى طرح ملى
«پارك گام» در رزن

 طرح ملي«پارك گام» با هدف ارتقاي 
ســطح تندرســتي و افزايش نشاط در 

جامعه، در شهرستان رزن آغاز شد.
طرح ملى پارك گام بانوان توسط هيأت 
همگانى شهرستان رزن با هدف افزايش 
مشاركت بانوان در فعاليت هاى ورزشى 
كم هزينه و ســهل الوصول با حضور 30 
شــركت كننده در محل طبيعت روستاى 
خروس دره آغاز شد. نايب رئيس هيأت 
همگانى شهرستان رزن درباره اين طرح 
گفت: اين طــرح با هدف افزايش ميزان 
شــادابي، بــاال بردن انگيزه و ســالمت 
جسمي و رواني آحاد جامعه ايجاد شده 
اســت، زيرا ورزش پياده روي به عنوان 
يكي از كم هزينه ترين رشته هاي ورزشي 
به شــمار مي رود. سميرا موسوى افزود: 
ورزش و پياده روي تأثير بسزايي در بهبود 
عملكرد قلــب و عروق، افزايش كيفيت 
زندگي و طول عمر مفيد و ارتقاي شادابي 
و كاهش استرس روزانه دارد و اين طرح 
بســتري فراهم كرده است تا انگيزه افراد 
براي روي آوردن بــه ورزش پياده روي 

افزايش پيدا كند.

درخشش دختر همدانى 
در مسابقات كراس فيت 

نوجوانان
 معصومه فرائين زاده از همدان توانست 
عنــوان چهــارم مســابقات كراس فيت 
نوجوانــان را در بين 180شــركت كننده 

كسب كند.
مســابقات قهرمانى كشــور كراس فيت 
دختران، رده ســنى نوجوانــان 15 الى 
18ســال در 2مرحله مقدماتى و فينال به 

صورت مجازى برگزار شد.
مرحله مقدماتى اين دوره از مســابقات 
با حضور 180 شــركت كننده از سراسر 
كشــور به صورت آنالين در 2 واد آغاز 
گرديد و در اين مرحلــه 10نفر برتر به 

مرحله فينال راه يافتند.

 حريفــان تيم ملى كشــورمان در مرحله 
نهايى جام  جهانى فوتبال در حالى مشــخص 
شــدند كه بر روى كاغذ مى تــوان قرعه اى 
به مراتب بهتر نســبت به گــروه B را براى 

ملى پوشان ايرانى به تصوير كشيد.
به گــزارش ايرنا، كره جنوبى، امارات، عراق، 
سوريه و لبنان همواره حريفان سنتى تيم ملى 
كشــورمان در ميادين مختلف فوتبال آسيا به 
شمار مى روند هر چند رويارويى با اين رقبا 
در مرحله نهايى جام جهانى متفاوت از ساير 

جام ها خواهد بود.
شــايد در اين بين كره جنوبى بيش از ســاير 
حريفان گروهA  به زحمت بيفتد، زيرا جدا 
از بحث هاى فنى، بايد مسافت طوالنى شرق 
آســيا را در 5 نوبت به سمت غرب آسيا طى 

كنــد. ديدارهايى كه تكليف 
براى  را  كره اى هــا  صعــود 
قطر  جام جهانى  به  رســيدن 
رقم  اعــراب  ســرزمين  در 

مى خورد.
در  نكتــه  كليدى تريــن 
گرفته،  صورت  قرعه كشــى 
همگروه نشــدن با عربستان 
اســت كه همواره بخصوص 
در ســال هاى اخيــر مــدام 
به دنبــال تنش و حواشــى 
در  بازى  برگزارى  در  ناتمام 
سريال هاى  و  بى طرف  زمين 

جنجالى خود است.
روبه رو نشــدن بــا ژاپن و 
خوشايند  خبر  نيز  اســتراليا 
ايرانى  فوتبال دوســتان  براى 

بــود و در مقابل، هم گروهــى با كره جنوبى، 
امارات، عراق، ســوريه و لبنــان بيش از هر 
چيزى دوســتداران تيم ملى را براى صعود 

خوش بين كرد.
البته دراگان اســكوچيچ ســرمربى تيم ملى 
حتى شــده به ظاهر خوشــحالى خود را از 
قرعه اعالم شــده بروز نداد و واكنش او به 
بيــان اين جمله كه براى ما تفاوت نداشــت 
در انتخابــى جام جهانى با چه تيمى هم گروه 

شويم؛ خالصه مى شود.
يوزهــاى ايرانى به خوبــى مى دانند كه نبرد 
اصلى آنها در سرزمين عرب هاست كه تقريبًا 
فوتبال مشــابه هم را ارائه مى دهند و شــايد 
متحدتر از هميشــه به دنبال رساندن يك تيم 

عربى به جام جهانى قطر باشند، اما با شناخت 
از حريفان تيم ملى فوتبال، ديگر جايى براى 
اما و اگرها وجود ندارد و توقع از اسكوچيچ 

چيزى جز صعود نيست.
هرچنــد او در مســير رســاندن ايــران به 
جام جهانــى قطــر راه درازى در پيش روى 

دارد و مسير پر چالشى را بايد طى كند.
وى به خوبى مى داند كه در كنار كره جنوبى 
از نگاه كارشناســان و فوتبال دوستان بخت 
نخســت صعود معرفى شده و بليت رسيدن 
بــه جام جهانى قطر را بايد از ســرزمين هاى 

اعراب نشين رزرو كند.
بدون ترديد تركيــب تيم ملى تحت هدايت 
اسكوچيچ يكى از آماده ترين تيم هاى تاريخ 
فوتبال كشــورمان به شمار مى رود كه دستان 
اين مرد كروات را براى 
هرگونه تغيير تاكتيكى و 

فنى باز گذاشته است.
وى هــم در زميــن و 
حتــى نيمكت ذخيره ها 
2تيم آماده را در اختيار 
دارد كه توانســتند دور 
برگشــت مرحلــه دوم 
را  جام جهانى  مقدماتى 
با اقتدار كامل طى كرده 
و انتقامــى ســخت از 
بحرين و عراق بگيرند.

همان تيمى كه در زمان 
ويلموتس بدترين نتايج 
را در دور رفت رقم زد 
و نشان داد هنر استفاده 
مهمترين  بازيكنــان  از 
ويژگى يــك مربى اســت و نام هــا هرگز 
نمى توانند تضمينى براى عملكرد درخشــان 

تيم ملى باشند.
اعتماد فدراسيون به اسكوچيچ نيز به بركت 
همين نتايج درخشان دور برگشت بود تا او 
باالتر از گزينه هاى مطرح شده و شايعه هاى 
هميشــگى از اســتخدام مربيان بــزرگ، در 
مرحلــه نهايى دور مقدماتــى جام جهانى در 

قاره آسيا همچنان سكان دار تيم ملى باشد.
فوتبال ايران اگرچه يك مقطع بسيار حساس 
را ســپرى كرد، اما اكنــون وارد دوره اى 3
ماهه مى شود كه پس از قرعه كشى، مسئوالن 
فدراسيون فوتبال بايد تدارك آماده سازى تيم 
را انجام دهند تا از شهريورماه و در دوره اى 

بسيار فشــرده، بازى هاى مرحله نهايى دور 
مقدماتى انجام شود.

فوتبال ايران بايد به اسكوچيچ و دستيارانش 
فرصت اين را بدهد تا نخستين تجربه موفق 
ملى خــود را رقم بزنند به ويــژه اينكه آنها 
موفقيتى را در مرحله قبلى رقم زدند كه شايد 
كســى نمى توانســت تضمين كند با نفرات 

ديگر و با اين هزينه هم نتيجه مى داد.
او توانســت در منامــه، بحريــن پرادعا را 
زمين گير كند و پس از 10سال ايران را مقابل 
عراق پيــروز ميدان ســازد؛ بنابراين بهترين 
تصميم در اين بود كه قرعه هدايت تيم ملى 

باز هم به نام اين مرد كروات باشد.
هر 5 تيم كره جنوبى، امارات، عراق، سوريه 
و لبنان حريفان سنتى براى فوتبال كشورمان 
بوده اند كه بارها برابر آنها به برد رسيده ايم و 
شايد اين بار كره و عراق بيش از سايرين به 

دنبال برترى و انتقام گرفتن از ايران باشند.
عراقى هــا در مرحلــه قبل مغلــوب قدرت 
فوتبال كشــورمان شــدند و پس از 10سال 
برابر شــاگردان اسكوچيچ ســر خم كردند 
و كره اى ها نيز به دنبال پايان دادن 10ســال 

ناكامى مقابل يوزهاى ايرانى هستند.
رويارويــى با 4 تيم عربى هر اندازه كه براى 
مــا بهتر از قرار گرفتن با حريفانى نظير ژاپن 
و استراليا باشد، اما يادمان نمى رود كه همين 
تيم هــاى همزبان در مقاطعى پشــت هم در 
آمده و نسخه تيم ملى كشورمان را پيچيدند.

افزون بر اين، باخت هاى غيرمنتظره اى را هم 
در گذشــته برابر تيم هاى عربى داشته ايم و 
هرگز باخت برابــر لبنان در مقدماتى 2014، 
2تساوى غيرمنتظره با ســوريه در مقدماتى 
2018، تساوى شــوك برانگيز مقابل امارات 
در 2010 را فراموش نمى كنيم تا از هم اكنون 
خود را تيــم از پيش برنــده ديدارهاى اين 

مرحله ندانيم.
قرعه كشــى امســال در مجمــوع بــه مانند 
جام جهانى 2018 خوشايند هواداران فوتبال 
در ايران و شــايد خود ملى پوشــان شد، اما 
ترديدى نيســت كه صعود به اين سادگى ها 

انجام نمى شود.
از ايــن مرحله 2 تيم به صورت مســتقيم 
راهــى جام جهانى مى شــوند و با توجه به 
مســير پر پيچ وخم پلى آف، تيــم ملى بايد 
براى همين 2ســهميه تالش كند و به فكر 

نباشد.  سوم  رتبه 

صعود انگليس و دانمارك در يورو2020
 انگليــس و دانمارك با غلبه بر اوكراين و جمهورى چك به مرحله 

نيمه نهايى يورو2020 راه يافتند.
در مرحله يك چهارم نهايى رقابت هاى جام ملت هاى اروپا در ورزشگاه 
المپيكــوى رم تيم هاى انگليس و دانمــارك به مصاف هم رفتند كه در 
پايان 3 شــيرها با 4 گل به برترى رســيدند. در اين بازى هرى كين 2
گل، هرى مگواير و جردن هندرســون براى انگليس گلزنى كردند در 
ديگر ديدار تيم هاى ملى فوتبال جمهورى چك و دانمارك در ورزشگاه 
المپيك باكو برگزار شــد و در نهايت تيم دانمارك موفق شــد با نتيجه 
2بريــك حريف خود را از پيش رو بردارد و خود را به جمع 4تيم برتر 
اين رقابت ها برساند.    در مرحله نيمه پايانى در لندن سه شنبه 15تيرماه 
اسپانيا در لندن به مصاف ايتاليا مى رود و چهارشنبه 16 تيرماه دانمارك 

با انگليس ديدار مى كند.

عربى  تيم  با 4  رويارويى 
هر اندازه كه براى ما بهتر 
از قرار گرفتن با حريفانى 
نظيــر ژاپن و اســتراليا 
باشد، اما يادمان نمى رود 
كه همين تيم هاى همزبان 
در  هم  پشت  مقاطعى  در 
آمده و نســخه تيم ملى 

كشورمان را پيچيدند

قرعه صعود 
در قلمرو يوزهاى ايرانى
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كدام كتاب ها 
تخفيف50 درصدى دارند؟

 يك ناشــر با بيان اينكه براى كتاب هاى قانونى 
نمى توان تخفيف 50درصدى لحاظ كرد، گفت: اگر 
شاهد تخفيف هاى 50درصدى براى كتاب باشيم بايد 

به اصالت كتاب ترديد كرد.
كاوه على نقى، در پاسخ مكتوب به پرسش هاى ايسنا 
درباره تخفيف هاى نامتعارف برخى از ســايت هاى 

فروش كتاب و آسيب هاى آن نوشت:
اصــوالً براى كتاب هايى كه به صورت قانونى نشــر 
مى يابنــد و بــراى ترجمه و تأليف و ويراســتارى 
آنهــا دقت الزم مى شــود، تخفيف هاى 50درصدى 
نمى تواند لحاظ شــود، و اگر شــاهد اين تخفيف 
50درصدى براى كتابى باشيم، بايد به اصالت كتاب 
(از لحاظ ترجمه، قانونــى  بودن آن و...) ترديد كرد 
و مطمئن شــد كــه كتاب مشــكلى دارد. حال اين 
مشــكل خود انواعى دارد: 1- مشكل محتوا(ترجمه 
يا تأليف)، بدين صورت كه ترجمه از ترجمه كتاب 
ديگرى(با مترجم معروف و ترجمه خوب) برداشته 
شــده يا بدون هيچگونه تعهــدى به متن اصلى و با 
اشتباهات بسيار ترجمه انجام شده است. براى تأليف 
نيز متن آن از جايى ديگر برداشــته و اين متن ها را 

كنار هم قرار داده اند.
البته الزم  به  يادآورى اســت اين اتفاق عمدتاً براى 
كتاب هــاى ترجمــه به  وجود مى آيد و مشــكالت 
كتاب هاى تأليفى بيشــتر در دانشــگاه ها و يا ادارت 
دولتى براى گرفتن ســمت و يا پايه باالتر حقوقى و 

شغلى اتفاق مى افتد.
2- قيمت گــذارى مضاعف، كه حيله بســيارى از 
ناشــرنماها شده اســت؛ زيرا قيمت كتاب را 2برابر 
قيمت واقعى كتــاب مى گذارند و بعــد 50درصد 
تخفيف مى دهند و اكنون قيمت اصلى ديگر ناشران 
بازگشته اســت. متأسفانه بسيارى از مخاطبان خيلى 
دير به اين مورد پى مى برند، و بعد هم براى عودت 
يا نمى دانند فروشــنده كجاست و يا فاكتورى براى 

عودت ندارند.
3- كتــاب به صورت قاچاق(افســت يــا ديجيتال) 
چاپ مى شــود و به  فروش مى رسد. و از آنجايى كه 
هيچگونــه هزينه اى بــراى ترجمه، ويراســتارى و 
صفحه بنــدى و طرح جلــد و... پرداخت نمى كنند، 
مى تواننــد كتاب را با 50درصــد تخفيف به فروش 
برسانند. و متأسفانه مخاطبان هيچ گاه متوجه قاچاق 
كتاب نمى شــوند و فقط اهل فن متوجه اين قضيه 
مى شــوند و اين مورد خطرناك ترين قسمت فروش 
50درصدى اســت، زيرا نظارت بر آن، از بقيه موارد 

كه عرض كردم، مشكل تر است.
براى رفع اين مشكالت، 2راه وجود دارد: 1- اجراى 
قانون توسط مراجع ذى ربط مانند شهردارى و...، زيرا 
طبق قانون فروش و بســاط در اماكن عمومى بدون 
مجوز مراجع ذى ربط قانونى ممنوع است. و متاسفانه 

دليل اجرا نكردن اين قانون را نمى دانم.
2- نظارت كامل و تفويض قدرت اجرايى به اتحاديه 
ناشران و كتاب فروشان، كه خأل  قانونى در اين مورد 
وجود دارد. به دليل توسعه يافتن شبكه فروش كتاب 
و همچنين اضافه شدن فضاى مجازى به اين شبكه 
فروش، دســتگاه نظارتى كه وظيفه آن نظارت كامل 
و تخصصى بر تمام امور فروش كتاب باشــد وجود 
ندارد. دستگاه هاى نظارتى هم كه وجود دارند نسبت 
به كتاب اطالعات كافى ندارند كه متأســفانه همين 
امر موجب آشــفتگى بازار كتاب شده و كتاب را با 
كاالهــاى ديگر قياس مى كنند. بــه همين دليل بهتر 
است اين نظارت و قدرت اجرايى بر عهده اتحاديه 
ناشــران و كتاب فروشــان گذاشته شــود، زيرا اين 
اتحاديه شــناخت كافى از ناشران و كتاب فروشان و 
كتاب ها دارد و بهتر از هر دســتگاه ديگرى توانايى 

اين كار را خواهد داشت.

ريشه حوادث جاده اى تشريح شد
حساسيت «صفر» 
به ايمنى اتوبوس ها؟

 بيش از يك هفته از واژگونى اتوبوس خبرنگاران محيط زيســت در 
حوالى نقده و اتوبوس سربازان در ميدان ورودى دهستان «دهشير» از توابع 
شهرستان«تفت» مى گذرد. جامعه پيگيرانه به   دنبال چرايى اين سوانح است 
و كارشناسان حوزه هاى مختلف هم تالش مى كنند راهكارهايشان را براى 
جلوگيرى از تكرار آن ارائه دهند. در همين رابطه متخصصان گردشگرى 
عنوان مى كنند بايد برگزارى تور يا سفر توسط هر سازمان، نهاد يا ارگانى 
را به متوليان سفر يعنى شركت هاى توريستى سپرد و در مقابل از آنها انتظار 

پاسخگويى درباره هر كم وكاستى را داشت.
 رئيــس جامعــه تورگردانان يكى از اين كارشناســان اســت،  وى به 
«دنياى اقتصاد» گفت: يكى از عوامل تمام اين اتفاق ها اين است كه وسيله 
نقليه اى كه در اختيار ســفرهاى دانشجويان،  دانش آموزان،  سربازان و... 

قرار مى گيرد بعضاً به شكل دقيق پيش از سفر چك نمى شود.
ابراهيم پورفرج  با اشــاره به اينكه اتوبوس هايى كه از آنها در اين تورها 
استفاده مى شود،  سال هاست كار كرده و از نظر فنى قابل اعتماد نيستند.

وى بيان كرد: از راننده در حد رانندگى مى توان انتظار داشت، اما مسائل 
فنى يك وسيله نقليه موضوعى نيست كه راننده به جزئيات آن آگاه بوده 

و نسبت به آن اشراف داشته باشد.
هواپيما پيش از پرواز توســط يك مسئول فنى چك مى شود، اما چنين 

حساسيتى درباره اتوبوس وجود ندارد.
 پورفرج با بيان اين مطلب گفت: چه فرقى بين هواپيما يا اتوبوس وجود 
دارد وقتى كاركرد هر دو يكى اســت. متأســفانه در تورها يا سفرهايى 
كه براى دانش آموزان،  دانشــجويان، سربازان  و... تدارك مى بينيم چنين 
حساسيت هايى كمتر لحاظ مى شود در حالى  كه اگر تورها زير مجموعه 

شركت هاى توريستى شوند تمام اين موارد حل شدنى است.
رئيس جامعه تورگردانان بيان كرد: در شــركت هاى توريستى مدير فنى 
موظف اســت وسيله نقليه را هم به لحاظ ظاهرى و هم فنى چك كند ، 
سالمت جسمى، ساعت خواب و... راننده هم توسط اين مسئول ارزيابى 
مى شود و براســاس تمام اين مولفه ها تور برگزار مى شود. راننده اى كه 
خوب نخوابيده طبيعى است نتواند به سرعت واكنش مناسب نشان دهد 
و احتمــال واژگونى باال  مى رود،  همچنين خودرويى كه نقص فنى دارد 
هم احتمال بيشــترى دارد از كنترل خارج شود. با لحاظ كردن همه اين 
موارد توسط مديران فنى شــاهديم در حوزه گردشگرى حوادث كمتر 
اتفاق افتاده هرچند ادعا نمى كنيم با سپردن كار به اين شركت ها سوانح 
به صفر مى رسند، اما مى توان تأييد كرد كه احتمال رخ دادن آنها قطعاً به 

شكل محسوسى كاهش خواهد يافت.
وى بــا انتقــاد از اينكه در برگــزارى برخى تورهــاى ادارات و... از 
خودرويى كه سال هاســت كار كرده اســتفاده مى كنند، گفت: ما بارها 
به متوليان گفته ايم برگزارى تورهاى وزارتخانه ها،  ادارات و سازمان ها 
را به شــركت هاى توريستى واگذار كنند. اين شركت ها موظفند وسيله 
نقليه و راننده را چك كنند،  ما نمى گوييم حوادث را به صفر مى رسانيم، 
ولى مدعى هســتيم ضريب احتمال وقوع چنين سوانحى را به شدت 
پايين مى  آوريم. همكاران ما تمام تالش شــان را مى  كنند تا خودرويى 
پيدا كنند كه ســالم باشد ، نبايد انتظار داشــت يك كارمند يا راننده از 
سالمت خودرو مطلع باشد،  او نمى داند خودرو سالم يعنى چه و همين 
ممكن است مشكل ساز شــود. از اين رو همه مسئوالن و متوليان بايد 
دقت داشته باشند كه با مسائل به شكل حرفه اى برخورد كنند. پورفرج 
افزود: در همه شهرستان ها خوشبختانه چنين شركت هايى وجود دارد 
كه مى توانند اين كار را به شــكل حرفه اى انجام دهند. آنها با توجه به 
تجربه اى كه دارند تمام تالش خود را مى كنند تا مسافرشــان در مسير 
اذيت نشود و با مشــاهده كوچكترين نقصى در وسيله نقليه بالفاصله 
آن را با يك وسيله ايمن و اســتاندارد جايگزين مى كنند. متأسفانه در 
برخــى موارد از آنجا كه متوليان نمى خواهنــد هزينه كنند در انتخاب 
وســيله نقليه و ساير موارد استانداردها را رعايت نمى كنند و در نتيجه 
اتفاقاتى غيرقابل بازگشــت مى افتد كه بــا هيچ توضيح و عذرخواهى 

قابل جبران نخواهد بود.
وى با ابراز تأســف از واژگونى اتوبوس خبرنگاران و ســربازان گفت: 
جامعه به  شدت از اين اتفاق ها ناراحت و غمگين است. ما از همه نهادها 
و ســازمان ها مى خواهيم اين سفرها را به متوليان گردشگرى بسپارند تا 

ديگر شاهد چنين فجايعى نباشيم.
رئيس جامعه تورگردانان افزود: به ســادگى و با صدور يك بخشــنامه 
آموزش عالــى، آموزش وپرورش و... موظف مى شــوند تــا كار خود 
در حوزه ســفر را به شركت هاى توريستى بســپارند و در مقابل تمام 
مسئوليت ها به عهده اين شركت ها مى افتد،  بنابراين آنها تمام تالش خود 

را مى كنند تا بهترين خدمات را ارائه دهند. 
وى گفت: متأســفانه بســيارى از ادارات و ســازمان ها اتوبوسى را كه 
دهه هاست خريدارى كرده اند و در پاركينگ شان است براى سفر در نظر 
مى گيرند و همين مى شــود كه احتمال بروز تصادف و واژگونى و... باال 
مى رود. مى توان گفــت در اين موارد حادثه اتفاق نمى افتد، بلكه حادثه 

خلق مى شود چون از ابتدا مى شد جلوى آن را گرفت.
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■ حديث:
امام صادق (ع):

ــه  ــا ] فاصل ــد م ــا مرق ــه اش [ ت ــد و خان ــر يــك از شــما، دور مى افت ــه ه ــى ك هنگام
ــه  ــاره ب ــا اش ــزارد و ب ــاز بگ ــت نم ــرود و دو ركع ــه اش ب ــاالى خان ــه ب بســيار دارد، ب

ــد.   ــا مى رس ــه م ــه آن، ب ــد ك ــالم بده ــان، س قبرهايم
الكافي : ج 4 ص 587 ح 1

 ويژگى هــاى طبيعى و آب وهــواى بكر همدان 
در فصل تابســتان اگرچه در دوران قبل از كرونا با 
اســتقبال و ميهمان نوازى مردمــان ديار هگمتانه از 
مســافران همراه بود، اما اكنون بيم از شيوع ويروس 
منحوس، نگرانى هــا را از آغاز موج پنجم به دنبال 

داشته است.
كرونا همچنان گردشگر ناخوانده شهرهاى مختلف 
كشــور اســت و با هيچ فرد و جمعيتى هم تعارف 
ندارد؛ اما هجوم مســافران و استقرار آنها در سطح 
شهر بر خالف توصيه هاى ستاد ملى مقابله با كرونا 
نشــان مى دهد كه همچنان هستند افرادى كه به اين 

مهم اهميتى قائل نيستند.
با ورود بى رويه مســافران بخصوص از شــهرهاى 
جنوبى كشــور، تيــغ كرونا از آنچــه كه تصورش 
را مى كنيم نزديك تر شــده و اگــر تصميم جدى و 
قاطعانه اتخاذ نشود، بدون ترديد شاهد موج وسيعى 

از مبتاليان در سطح همدان خواهيم بود.
اين حضور پر تعداد مسافران سايه كرونا در همدان 
را تا اندازه  بسيارى سنگين كرده و حتى اغلب كه از 
شهرهاى جنوبى عزيمت كرده اند، در 3ماهه تابستان 
اقدام به اجاره مسكن موقت در حاشيه شهر مى كنند.

بررســى هاى ميدانى نشــان مى دهد كه اســتقرار 
مسافران تابســتانى در پارك هاى حاشيه شهر نيز به 
وفور افزايش يافته و مشــهود است و خبرى هم از 

اعمال محدوديت و ممنوعيت ها نيست.
تعطيلى مدارس، گرماى طاقت فرساى جنوب كشور 
و تعطيلى نصفه و نيمه دســتگاه هاى اجرايى در اين 
مناطق بخصوص اســتان خوزستان موجب سرازير 
شدن مسافران به شهرهاى استان همدان شده است.

آب وهــواى خنــك و آرام همدان بــه همراه نقاط 
مختلف تاريخى و طبيعى اين استان، انگيزه عزيمت 

را براى مسافران دوچندان كرده است.
همين مســأله نه تنهــا نگرانى در بين شــهروندان 
همدانــى را دوچندان كرده، معضــل ترافيك، بازار 
درآمد براى اجاره مسكن ها و رواج شغل هاى كاذب 

را به دنبال داشته است.
نوبت بندى قطعى بــرق و تأكيد بر كاهش مصرف 
برق نيز بهانه اى شده تا شهروندان همدانى دوردور 
با خودروهاى شــخصى را به سبد زندگى روزمره 
خــود اضافــه كنند و در ســاعات غروب شــاهد 
هجوم گســترده خودروها در مسيرهاى گردشگرى  
بخصــوص بلوار ارم، عباس آباد، گنجنامه، پيســت 
تاريكدره و شــلوغى پارك ها و بوستان هاى سطح 

شهر هستيم.
از آنجا كه قانونى مبنى بــر منع تردد خودروها در 
سطح شــهر با توجه به شرايط بحرانى فعلى وجود 
ندارد، همچنان شاهد رفت وآمد در خيابان ها هستيم.

بســيارى از مردم هنوز هم وضعيت قرمز شــيوع 
ويــروس كرونا را جدى نگرفتــه و به روال عادى 
زندگــى روزمره خــود ادامه مى دهنــد، اما جالب 
اينكه برخى معتقدند كرونا به داخل خودروها نفوذ 
نمى كند و تردد با وسيله نقليه در سطح شهر مشكلى 

ندارد.
اين باور نادرســت مردم موجب بــروز ترافيك در 
بســيارى از نقاط منتهى به مسيرهاى تفريحى شده 

است.
در روزهاى گذشــته بــار ترافيك و تردد شــلوغ 
خودروها در مســيرهاى بلــوار ارم، حيدره، بلوار 
غنى زادگان، ميدان قائم و عباس آباد قابل رؤيت بود، 
البته ترافيك خودروها بيشتر در ساعات شبانگاهى 
بوده و مردم بدون توجه به هشدارهاى صادره مبنى 

بر خانه نشينى، خودرونشينى را جايگزين كرده اند.
اميد اســت مســئوالن برخورد قاطعانــه و تصميم 
عاجالنه نســبت به تهديد در حال گسترش كرونا 
ناشــى از هجوم مســافران را اعمال كرده و اجازه 

ندهند اين استان به منطقه قرمز تبديل شود.
 فرماندار: ورود مســافر از شــهرهاى با 

وضعيت قرمز به همدان ممنوع است
در اين بيــن فرماندار همــدان از ممنوعيت ورود 
مســافران از مناطق با وضعيت قرمــز كرونايى به 
اين شهرستان خبر داد و بيان كرد: فصل گردشگرى 
همدان آغاز شده، اما چاره اى جز ايجاد محدوديت 

براى حفظ سالمت عمومى مردم نداريم.
 محمدعلــى محمدى در گفت وگو بــا ايرنا گفت: 
با توجــه به افزايش موارد ابتال و بســترى و اعالم 
وضعيت هشدار قرمز در بسيارى از شهرستان ها، با 
هدف جلوگيرى از شــكل گيرى موج پنجم بيمارى 
در مركز استان الزامات و محدوديت هاى كرونايى با 

جديت بيشترى اعمال مى شود.
وى با بيان اينكه ورود مســافران از شهرهاى قرمز 
كرونايى به همدان ممنوع اســت، افزود: هرساله در 
همدان شاهد سفرهاى قابل توجه گردشگران به ويژه 
از اســتان هاى جنوبى هســتيم كه در شرايط فعلى 

چاره اى جز جلوگيرى و ايجاد محدوديت نداريم.
محمــدى افزايــش رفت وآمدهــاى خانوادگــى، 
ميهمانى ها و هرگونه مراســم جمعــى را از جمله 
مهمترين عوامل انتشــار بيمارى دانســت و گفت: 
ممنوعيت تردد شــبانه از ســاعت 22 تــا 3 بامداد 
همچنان اســتمرار دارد و با متخلفــان برابر قانون 

برخورد مى شود.

وى بيان كرد: هم اكنون همدان در وضعيت نارنجى 
كرونايى با احتمال تبديل به وضعيت قرمز قرار دارد 
كه اميدواريم با همكارى عموم مردم بتوانيم شرايط 

را مديريت كنيم.
كرونايــى  قرمــز  وضعيــت  گفــت:  محمــدى 
محدوديت هاى بيشــتر از جمله تعطيلى گروه هاى 
شغلى 2و3 و4 را به دنبال دارد كه بايد تالش كنيم با 
رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى وارد اين وضعيت 

نشويم.
 جريمــه روزانه 200دســتگاه خودروى 

غيربومى در شهر همدان 
همدان  شهرســتان  راهنمايى ورانندگى  رئيس پليس 
در اين بــاره گفت كه روزانه بــه طور معمول بيش 
از 200دســتگاه خودرو با پالك غيربومى براساس 
محدوديت هاى تردد مصوب ســتاد ملى كرونا، در 

سطح اين شهرستان اعمال قانون مى شود.
 فــرخ جمالى افزود: بيشــتر خودروهاى غيربومى 
موجود در شهرســتان همدان داراى پالك اســتان 
خوزســتان هستند و پس از آن خودروهاى با پالك 
انتظامى اســتان تهران داراى بيشترين تردد در اين 

شهرستان هستند.
وى گفت: عمده تردد اين خودروها در مســيرها و 
اماكن تفريحى و گردشگرى شهرستان همدان شامل 
محدوده آرامگاه بوعلى سينا، باباطاهر، گنجنامه، بلوار 

ارم و ديگر اماكن گردشگرى منطقه است.
رئيس پليس راهنمايى ورانندگى شهرســتان همدان 
با اشــاره به اينكه با توجه به بهبودى نسبى اوضاع 
شهرســتان درخصوص وضعيت همه گيرى كرونا، 
افزود: حضور و اســكان مسافران(برپا كردن چادر) 
در مناطق گردشگرى اين شهرستان افزايش يافته كه 
البته براساس مصوبات ســتاد ملى كرونا از برپايى 
چادر و اســكان مسافر در داخل شــهر، پارك ها و 
همچنين محدوده ميدان آرامگاه باباطاهر جلوگيرى 

مى شود.
جمالــى گفت: پــس از اعمال ايــن محدوديت ها 

و جلوگيــرى از برپا كردن چادر در بوســتان ها و 
محدوده اماكن تفريحى، مسافران غيربومى به سمت 
اســكان در منازل اجرايى(سوئيت هاى اجاره اى) و 

حتى در برخى از هتل ها رفته اند.
به گفته وى، عوامل پليــس راهور از حدود 2هفته 
پيش بــا حساســيت و جديت بيشــترى اقدام به 
جلوگيرى از تردد خودروهــا با پالك غير بومى و 
اعمال قانون با جريمــه 500 هزار تومانى متخلفان 

مى كنند.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى استان همدان نيز روز 
شنبه گذشته در جلسه ستاد مقابله با كروناى استان، 
گفت: هر چند هم اينك هيچ يك از شهرستان هاى 
اســتان در وضعيت قرمز كرونايى قــرار ندارد، اما 
احتمال بازگشــت اســتان همدان به وضعيت قرمز 

زياد است.
رشــيد حيدرى مقدم بيان كرد: پايين بودن شاخص 
اســتفاده از ماســك به ويژه در روســتاها و حاشيه 
شــهرها و اســتفاده از  100درصد ظرفيت تاالرها 
به جــاى 30درصد از نگرانى هاى جدى دانشــگاه 

علوم پزشكى همدان است.
وى تنها راه چاره و عالج پيشــگيرى از موج جديد 
اپيدمى كرونا با توجه به تجربه مثبت ساير كشورها 
را تزريق واكسن دانست و گفت: تأخير در اين كار 

در افزايش مرگ وميرها مؤثر است.
طبق آخريــن رنگ بندى اعالمى ســتاد ملى مقابله 
با كرونا، 93 شــهر در وضعيت قرمز، 173شهر در 
وضعيت نارنجى و 183شــهر در وضعيت زرد قرار 
گرفته اند و براســاس اين رنگ بندى، سفر«به» و«از» 
شــهرهاى قرمز و نارنجى ممنوع است. ممنوعيت 
تردد شــبانه نيز در تمام شهرهاى كشور از ساعت 
22 تا 3 صبح اعمال شده و جريمه 200هزار تومانى 

براى متخلفان اعمال مى شود.
همــدان  اســتان  10شهرســتان  مجمــوع  از 
2شهرســتان«فامنين و اســدآباد» در وضعيت زرد 

كرونايى و مابقى در وضعيت نارنجى قرار دارند.

 چهاردهم تيرماه در تقويم رســمى كشــور به عنوان«روز قلم» 
نامگذارى شده است؛ البته اين روز براى مردم و اغلب حتى براى 

اصحاب قلم هم شناخته  شده نيست.
چهاردهم تيرماه به عنوان«روز قلم» مى تواند فرصتى باشــد براى 
يادآورى منزلت و حرمت قلم و صاحبان آن كه عمر خود را براى 
ارتقاى فرهنگ و هنر اين مرزوبوم در طبق اخالص گذاشته اند. اين 
روز از ســال 1381 در پى پيشــنهاد انجمن قلم و پس از تصويب 
شوراى عالى انقالب فرهنگى، به عنوان«روز قلم» در تقويم رسمى 
جمهورى اســالمى ايران ثبت شــد. البته توجه به قلم در سرزمين 
ما پيشينه اى ديرينه دارد. سده ها پيش در ايران باستان، تيرگان يكى 

از مهمترين جشــن هاى ايران باستان بوده كه آيين هاى مخصوصى 
داشته و يكى از آنها پاسداشت قلم بوده است.

«روز قلــم» هنوز چنــدان در ميان مردم و حتــى اصحاب قلم و 
انديشــه شناخته  شده نيست و در اين ســال ها برنامه هاى چندانى 
براى معرفى و شناســاندن و ارج نهادن آن در نظر گرفته نشــده و 

اگر  هم برنامه اى بوده، بسيار كم بوده است.
قلم را از ابتدا رســانه اهل هنر و تفكر مى داننــد، اما روز قلم در 
ايران پس از گذشــت ســال ها هنوز جايگاه واقعــى خود را پيدا 
نكرده اســت. كســانى كه اين روز را به نام قلم شناخته اند، هنوز 
نمى دانند اهداف قلم و اين روز چيست. اگر روز قلم، روز تجليل 
و بزرگداشــت نويســندگان و بزرگان اهل انديشــه - البته بدون 
طرفدارى و وجود مرزبندى - باشد و اگر  اين روز  به صاحبانش 
برگردد خيلى مى تواند كارســاز باشــد. روز قلم روزى است كه 
اهل قلم مى توانند با تشــكيل جلسات و بزرگداشت قلم در جهت 
آزادى بيان و ستايش آن حركت كنند و درباره مشكالت و نيازهاى 

اهل قلم به گفت وگو بپردازند.
هنوز  اهل قلم نمى توانند خود را زيرپوشش اين روز كه اهداف و 
كاركردهايش مشــخص نيست، قرار دهند. ديوارى بين واقعيت ها 
و نامگذارى اين روز وجود دارد. در ايران از همان روز اول ســر 
نامگذارى  اين روز بين اهل قلم مشاجره و بگو مگو بود كه واقعًا 
خوشايند نيست. الزم اســت يك نفر اين مرزبندى ها را بردارد و 

روز قلم را با صاحبان خود پيوند دهد.
اگــر روزى را به نام قلم نامگذارى مى كنند بايد اهل قلم با جان و 

دل پايبند اين روز باشــند و در چهاردهم تيرماه هرسال براى رفع 
مشكالت و رسيدن به آرزوهاى خود دور هم جمع شوند. از ابتدا 
اين مرزبندى ها و ســياه و ســفيد نشــان دادن ها وجود داشت كه 

بزرگترين آفت اتحاد و يكدلى ملى نويسندگان بود.
بهتر است در اين روز از پيشكسوتان و كسانى كه براى قلم زحمت 
كشــيده اند و يا كســانى كه براى اهداف انسانى كوشيده اند تقدير 
شود. قلم هرگز مرزبندى ها را برنمى تابد. بايد بين اهل قلم وحدت 
ملــى پيش بيايد و آنها نيازهاى خود را بشناســند و بعد روزى را 
بــه نام قلم نامگذارى كنند. اينطور كه بويش مى آيد اهل قلم هنوز 
روز قلم را جــدى نگرفته اند آن هم به خاطــر مرزبندى هايى كه 

وجود دارد.
 «روز قلم»  در سكوت برگزار مى شود

به گزارش ايسنا، شاعر و منتقد ادبى درباره اهميت قلم و جايگاه اين 
روز گفــت: روز قلم روز بزرگى خواهد بود، براى اينكه جنبه هاى 
فرهنگى و انســانى اين مقوله مهم است كه مى تواند سطح نگرش 
جامعــه را  باال ببرد. روز خوبى خواهد بود اگر دســت اندركاران 
فرهنگى جامعه بتوانند در بزرگداشت آن از هنرمندان، نويسندگان 

و شاعران يادى كنند و امر فرهنگى را امر بزرگى بدانند.
اين امكان را هم بايد فراهــم كنند تا همه صداها به گوش جامعه 
برســد و قشر جوان كه تشنه انديشــه هاى تازه است بتواند از اين 
منظر به آموزه هاى جديد برسد. من نمى دانم در جامعه ما اين روز 
چگونه پاس داشته مى شــود و كارگزاران فرهنگى چه برنامه هايى 
را در بزرگداشــت روز قلم تدارك مى بينند و آنها چقدر مى توانند 

نويســندگان را به اين سمت بكشند  و  روزى را براى پاسداشت 
اهل قلم در نظر بگيرند. تا جايى كه مى دانم در جامعه ما در شرايط 

فعلى كمتر مى توانيم براى بزرگداشت قلم كارهايى انجام دهيم.
 محمود معتقدى  در ادامه بيان كرد: معموالً روز قلم در ســكوت 
مى گــذرد و كارگزاران فرهنگى آنچنان كه بايد در اين امر فعاليت 
نمى كننــد. اگر كارگــزاران فرهنگــى براى كتــاب و كتابخوانى 
هزينه هــاى عمومى را در نظر بگيرند اين امــر مهم دچار نقصان 
نمى شــود. ما در مطبوعات و كتاب بــا بحران هاى زيادى روبه رو 
هستيم. تيراژ كتاب نشان مى دهد كه كتاب چقدر در جامعه ما افت 
كرده است. فضاى مجازى از يك طرف و برنامه نداشتن كارگزاران 
فرهنگى از سوى ديگر موجب شده امر نوشتن و كتابخوانى شرايط 
بدى داشــته باشــد. بايد گفت حال كتاب چندان خوب نيست كه 

بتوانيم اهل قلم را پاس بداريم.
وى بــا تأكيد بر اينكه نويســندگان و شــاعران عاشــق كار خود 
هســتند، گفت: معموالً اين قشــر در شــرايط دشــوارى زندگى 
مى كننــد و از حداقــل امكانات برخوردارند و با ســطح نازلى از 
فضاى اقتصادى روبه رو هســتند. اينها عاشقانه كار خود را انجام 
مى دهند. خبرگزارى ها و رســانه هاى ديگر غالبًا كار چشــمگيرى 
در زمينه ادبيات نمى كنند؛ اينكه چقدر مى توانند با اهل قلم تعامل 
داشته باشند و چقدر حرف هاى آنها بازتاب پيدا كند تا كارگزاران 
فرهنگى به خواسته هاى آنها توجه نشان دهند. من به عنوان شاگرد 
دبســتان اهل قلم روزهاى خوبى را در عرصه كتاب و كتابخوانى 

نمى بينم.

تهديد جان مردم از سوى دلتا كرونا

همدان ازهجوم مسافران 
درامان نيست

روز قلم در انزواى توجه و سكوت  

همدان پیام در کنار شامست!
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