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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com زن# من _ ماسك _ مى زنم
 2021 نوامبـــر    30   1443 الثانـــى  ربيـــع   24   1400 آذرمـــاه   9 شـــنبه   ســـه 
ــان  ــا  5000 تومـ ــه + نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 4189  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ

همدالنه با نمايندگان 
مجلس و اعضاى شورا

مراقب 
سوداگرى 
در بازارمسكن 
باشيد

 نخستين جشنواره كاال و محصوالت 
فرهنگى در بخش هاى هداياى فرهنگى، 
نوشــت افزار، عروســك و اسباب بازى 

استان برگزار مى شود.
به گزارش تســنيم، همزمان با هفتمين 
جايزه ملى فيروزه، فراخوان نخســتين 
فرهنگى  محصوالت  و  كاال  جشــنواره 

استان همدان نيز منتشر شد.

مديركل ارشــاد همدان با بيان اين خبر 
درباره جزئيات ايــن رويداد گفت: اين 
رويداد همزمان بــا هفتمين جايزه ملى 

فيروزه برگزار مى شود.
احســانى با اشــاره به اينكــه فراخوان 
جشنواره در بخش هاى هداياى فرهنگى 
نوشــت افزار، عروســك و اسباب بازى 
منتشــر شــده اســت، ادامه داد: بخش 

هداياى فرهنگى شــامل صنايع دســتى 
بومى، مصرفى و كاربردى، سفال كيف 
و كفــش، زيورآالت، تذهيــب، منبت، 
چوب و رزين قاليبافــى (فرش بافتنى 
سنتى) است. وى گفت: عالقه مندان به 
شركت در اين جشنواره بايد آثار خود را 
در ســايت جشنواره ثبت و اصل آثار را 

به دبيرخانه تحويل داده يا ارسال كنند.

كــه  توضيــح  ايــن  بــا  احســانى 
نشــانى بــه  جشــنواره  وب ســايت 
https://jayezehfiroozeh.ir

براى پيش ثبت نام متقاضيان معرفى شده 
است، بيان كرد: 20 دى ماه آخرين مهلت 
ارسال آثار به اين جشنواره بوده و نتايج 
داورى نيــز 25 دى ماه و زمان برگزارى 

جشنواره يكم بهمن ماه خواهد بود.

 قصه پرتكرار نارضايتى از سيســتم 
تاكســى ها  ويژه  به  عمومى  حمل ونقل 
با ظهور كرونا رنگ وبــوى ديگرى نيز 
گرفت، تجمع در محيطى بسته و كوچك 
موجب شــد تا مســئوالن امر تصميم 
بگيرند در ازاى كاهش تعداد سرنشينان، 

قيمت را افزايش دهند.
به گزارش ايســنا، از روز شــنبه ششم 
آذرمــاه و همزمان با افزايش حداقل 50
درصدى قيمت نان در همدان، برخى از 
رانندگان تاكسى آغاز به ناسازگارى كرده 
و به بهانه كم بــودن قيمت كرايه ها در 
اين شــهر، تعداد سرنشينان را به حالت 
قبــل تغيير دادند و موجــب نارضايتى 

شهروندان شدند.
اين دســته از رانندگان بــدون ترس و 
واهمه به هر فرد اعتراض كننده مى گويند 

از «ماشــين مــن پياده شــو» يــا «برو 
اعتراض  البته  كن»،  اعتراض  تاكسيرانى 
به تاكســيرانى نيز به علت حواله شدن 
به تنظيم گزارش كتبى، شــهروندان را 

بى پاسخ مى گذارد.
همدان  تاكســيرانى  سازمان  مديرعامل 

به ايســنا، گفت: سرنشــين تاكسى هاى 
درون شــهرى همانند قبل بايــد 3 نفر 
باشد و سواركردن 4 سرنشين غيرقانونى 

است.
محمــود حضرتى با اشــاره بــه اينكه 
همشهريان مى توانند اين گونه تخلفات 

را به سامانه 137 اطالع دهند، بيان كرد: 
در روزهاى گذشته 2 شكايت متضاد در 
اين رابطه داشــتيم كه در يكى سرنشين 
چهارم مايل به سوار شدن بود و ديگرى 

عكس اين بوده است.
وى بــا تأكيــد بــر اينكــه از مــردم 
ــه  ــيدن مصوب ــا رس ــم ت ــا مى كني تقاض
جديــد ايــن موضــوع را رعايــت كننــد، 
افــزود: تاكنــون در رابطــه بــا ايــن 
تخلــف بــا 300 راننــده برخــورد شــده 
و خودروهــاى آنهــا چنــد روز متوقــف 

ــده  اســت. ش
حضرتــى در پايــان تصريح كــرد: در 
روزهاى گذشته مكاتباتى با ستاد كرونا 
داشتيم و درخواست كرديم اگر در تعداد 
سرنشينان تاكسى ها تغييرى رخ داده به 

سازمان تاكسيرانى اعالم كنند.

 معــاون هماهنگى امــور اقتصادى 
اســتاندارى همــدان از آغــاز 2 طرح 
فرآورى معدنى در استان خبر داد و بيان 
كرد: زمين و امكانات موردنياز در اختيار 

مجريان اين طرح ها قرار مى گيرد.
بــه گــزارش ايرنــا، «ظاهــر پورمجاهــد» 
طرح هــاى  بررســى  جلســه  در 
اســتان  اثربخــش  و  ســرمايه گذارى 
ــا  ــيليس ب ــرآورى س ــرح ف ــت: ط گف
 500 ريالــى  و  ارزى  ســرمايه گذارى 
ميليــارد تومــان نيــاز بــه 5هكتــار 
زميــن دارد كــه اراضــى موجــود در 
ــاد و  ــادى جهان آب ــژه اقتص ــه وي منطق
يــا شــهرك صنعتــى ويــان بــه مجــرى 

ــد. ــنهاد ش ــرح پيش ط
وى افــزود: دومين طرح هــم در زمينه 
توليد كنســتانتره ســنگ آهن است كه 
نيازمند 50هكتار زمين اســت كه مقرر 
شــد از اراضى منابع طبيعى اســتان به 
شرط تناســب با طرح آمايش سرزمينى 

تأمين شود.
پورمجاهــد گفــت: اين طــرح با 200 
ميليارد تومان سرمايه گذارى اوليه در 3 

فاز اجرا مى شود.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
همدان با تأكيد بر گام بزرگ اســتان براى 
جلوگيرى از خام فروشى معادن ادامه داد: 
شركت شهرك هاى صنعتى و دستگاه هاى 

خدمات رســان آب، بــرق و گاز آمادگى 
واگذارى انشعاب و تأمين انرژى الزم اين 

صنايع معدنى را دارند.

وى با بيان اينكه هــم اكنون 110 طرح 
اثربخش در حوزه توليد و اشــتغال در 
سطح استان همدان در حال اجرا است، 
تأكيد كرد: حمايــت از اين واحدها از 

اولويت هاى جدى استان است.
به گفتــه پورمجاهــد، پيشــرفت اين 
واحدهــا به طور مســتمر توســط دفتر 
جذب سرمايه گذارى استاندارى همدان 
رصد و مشكالت و موانع آنها با كمك 

دستگاه هاى اجرايى رسيدگى مى شود.
استان همدان داراى 30 نوع ماده معدنى 
است كه سيليس، سنگ آهن و دولوميت 
از كانى هــاى شــاخص آن محســوب 

مى شوند.

پورمجاهد از سرمايه گذارى 2واحد فرآورى معدن 
در استان خبر داد

نخستين جشنواره كاال و محصوالت فرهنگى استان برگزار مى شود

مديرعامل سازمان تاكسيرانى همدان اعالم كرد

سواركردن 4 سرنشين در تاكسى هاى همدان غيرقانونى است

نشست كميسيون مشترك 
برجام پايان يافت

23مين فصل كاوش هگمتانه
 آغاز شد

اكران از10 آذر

«منصور» با «ديناميك» سينماى نهاوند را فعال كرد

روز
ت 

داش
شرايط جديد توسعهياد

 1- كم آبى و خشكســالى، امسال در كشور از 
ســوى همه مردم احساس شــده و خشك شدن 
تاالب ها و چشــمه ها و درياچه ها در كنار افزايش 
فرونشست ها و از بين رفتن خاك و محيط زيست، 

شرايط جديدى را براى كشور ترسيم كرده است..
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 مدير پايــگاه محوطه تاريخى هگمتانه از آغاز 
با  هگمتانه  باستان شناســى  عمليات  فصل  23مين 
موضوع پى گردى و نجات بخشى حصار و برج و 
باروهاى هگمتانه خبر داد. حســن سلطانى گفت: 

«ايــن فصل از كاوش به سرپرســتى دكتر رضا 
نظرى ارشد و نظارت استانى سيد جليل رحمانى 
از باستان شناسان خوب استان همدان، در محوطه 

تاريخى هگمتانه انجام پذيرفته است...
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خبـر

خبـرخبـر
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شنيده هـا
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شرايط جديد توسعه
1- كم آبى و خشكســالى، امسال در كشــور از سوى همه مردم 
احساس شده و خشك شدن تاالب ها و چشمه ها و درياچه ها در كنار 
افزايش فرونشســت ها و از بين رفتن خاك و محيط زيســت، شرايط 

جديدى را براى كشور ترسيم كرده است.
برخى بى توجه به نقش انسانى در بروز اين شرايط تالش دارند تمامى 

اين حوادث تلخ زيست محيطى را در قالب تغيير اقليم توجيه كنند.
2- تغيير اقليم يك واقعيت است و اگر اتفاقاتى در سطح جهان براى 
كنترل گرماى زمين انجام نشــود، اين تغيير با سرعت بيشترى انجام 

خواهد شد.
اما واقعيت آن اســت كه بخش اعظمــى از آنچه در ايران اتفاق افتاده 
ارتباطى با تغيير اقليم ندارد و نتيجه توسعه نامتوازن و بدون توجه به 

برنامه آمايش سرزمينى و ضرورت حفاظت از محيط زيست است.
3- امروز كشــاورزان 3 استان يزد، اصفهان و چهارمحال وبختيارى به 
بى آبى اعتــراض دارند و هر يك از ديگرى مطالبه حقابه مى كنند، اما 
بر اساس سند آمايش قطعاً كشاورزى در اين استان ها نبايد توسعه اى 

اينگونه پيدا مى كرد.
كدام عقل توســعه  گرايى مى پذيرد كه در استانى كويرى كشاورزى به 
ســمت كشــت هاى پرآب بر مانند برنج ميل كند يا روش هايى مدرن 

آبيارى در اين استان ها گسترش نيابد؟
4- صنايــع آب بر، امروز متهم اصلى بى آبى رخ داده در اســتان هاى 
صنعتى هســتند و امروز كه كار از كار گذشته و فرونشست زمين از 
دشــت و بيابان در اين استان ها به شــهرها رسيده است، برنامه انتقال 
اين صنايع به اســتان هاى ســاحلى براى بهره مندى از آب دريا آغاز 

شده است.
نادرستى اين تفكر كه صنايعى مانند توليد كاشى به استان كويرى يزد 
برود يا فوالد و ذوب آهن در استان كويرى اصفهان تجميع شود، امروز 

ثابت شده است.
5- نگاه بى برنامه به توســعه و برنامه توســعه را بدون اسناد پيش نياز 
مانند ســند آمايش، سند محيط زيستى و ســند آينده نگرى تدوين و 
اجرا كردن و رقابت بر اســاس فوايد آنى و بدون بررســى زيان هاى 
ماندگار، امروز شرايط توســعه ايران را وارد شرايط خاصى كرده كه 
اگر اصالح نشود، آسيب هاى بسيارى را به ويژه در حوزه اجتماعى به 

دنبال خواهد داشت.
كمبود انرژى، آب، آلودگى هوا، افزايش بيمارى هاى ناشى از آلودگى 
هوا، بيابان زايى و افزايش فروچاله ها و كاهش ســطح خاك و مواردى 
از اين دست، مشكالتى است كه نتيجه توسعه نامتوازن و بى برنامه و 

به نوعى حركات ضد توسعه به نام توسعه است.
6- توسعه در اســتان مطالبه اى جدى از تمام دولت ها بوده و هست. 
به همين دليل تمامى مسئوالن استان تالش دارند تا در توسعه حرفى 

براى گفتن داشته باشند و خود را پيگير توسعه استان معرفى كنند.
در اين زمينه تدوين برنامه هاى توسعه نيز در دستور كار مديران ارشد 
قرار گرفته و اجراى اين برنامه ها در كنار برنامه هاى جذب سرمايه گذار 

در استان دنبال مى شود.
7- شرايط استان هاى صنعتى و كشاورزى امروز به عنوان يك عبرت 
پيش روى ما اســت و در گام دوم انقالب براى توســعه استان بايد از 
اين تجربه در كنار تجربه استقرار صنايع نامناسب با آمايش و شرايط 
زيست محيطى اســتان در همدان به خوبى درس گرفته و در اصالح 

اين روند بكوشيم.
همدان اســتان پرآبى نيســت و اگر آبى هم در آن باشــد به واسطه 
جغرافياى خاص آن در استان باقى نمى ماند، پس توجه به سند آمايش 
و تأكيد جدى و نه نمايشــى بر حفاظت از محيط زيســت و در نظر 
گرفتن شرايط جديد توسعه و ميدان ندادن به صنايع آب بر و مخرب 
محيط زيســت در اســتان، ضرورت حركت در گام دوم انقالب براى 

توسعه و تعالى استان است. 

بيمه سالمت خود را با موبايل تمديد كنيد
 مديـركل بيمـه سـالمت اسـتان از تمديـد اعتبـار بيمـه درمانى 
سـالمت همگانـى و روسـتاييان از طريـق گوشـى هاى همـراه خبر 

داد.
سـعيد فرجـى بـا اشـاره بـه امـكان تمديـد اعتبـار بيمـه درمـان 
طريـق   از  عشـاير  و  روسـتاييان  همگانـى،  سـالمت  صنـدوق 
اپليكيشـن «بيمـه سـالمت مـن » گفـت: مشـاهده نسـخ تجويزى،  
سـوابق بيمـه اى و جسـت وجوى مراكز خدمات سـالمت از طريق 

تلفن همـراه بـراى بيمه شـدگان 2 صنـدوق مذكـور امكانپذير شـد.
وى تصريح كرد: بيمه شــدگان مى توانند با نصب اپليكيشن «بيمه 
سالمت من » از طريق برنامه بازار در تلفن همراه خود از مزاياى 

اين نرم افزار بهره مند شوند.
فرجى افزود: بيمه شدگان مى توانند با وارد كردن كدملى و شماره 
تلفن همراه كه در ســامانه هاى مخابرات به نام خودشان ثبت شده 
اســت اقدام به تمديد بيمه نامه، مشــاهده نسخ تجويزى و سوابق 

بيمه اى خود نمايند.
مديركل بيمه ســالمت استان يادآور شــد: همچنين بيمه شدگان 

درصــورت مجهز نبودن تلفن همراه به سيســتم عامل اندرويد يا 
خط تلفن به نام خود، مى توانند از طريق اينترنت با وارد شدن به 
سامانه «خدمات شهروندى غيرحضورى بيمه سالمت»  از طريق 
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و مشــاهده نسخ تجويزى و سوابق بيمه اى خود اقدام نمايند.
فرجى در پايان افزود: شهروندان گرامى مى توانند هرگونه پرسش 
و يا مشكلى درخصوص خدمات بيمه سالمت را از طريق سامانه 

تلفنى  1666  مطرح نمايند.

نخستين جشنواره موسيقى عاشيقى استان 
فراخوان داد

 فراخوان نخســتين جشنواره موسيقى عاشــيقى استان همدان با 
نام «عاشيقالر بايرامى» منتشر شــد. به گزارش روابط عمومى اداره كل 
فرهنگ وارشاد اسالمى اســتان همدان، مديركل فرهنگ وارشاد اسالمى 
استان در اين باره گفت: اين جشــنواره با هدف حفظ و اشاعه موسيقى 
مقامى و عاشيقى و با توجه به وجود ظرفيت هاى منحصربه فرد در حوزه 
موسيقى تركى و عاشيقى و همچنين وجود هنرمندان برجسته و صاحب نام 

بومى در استان به ميزبانى شهرستان كبودراهنگ برگزار مى شود.
احمدرضــا احســانى ضمن دعــوت از هنرمندان، پژوهشــگران و 
توليدكنندگان آثار موسيقى براى شــركت در اين جشنواره بيان كرد: 
اجراى موســيقى عاشــيقى در 3 بخش به صــورت غيررقابتى و آثار 

مكتوب (كتاب و مقاله) و آثار صوتى به صورت رقابتى خواهد بود.
وى ادامــه داد: هنرمندان در بخش موســيقى عاشــيقى (غيررقابتى) 
مى توانند در 3 محور اجراى داســتان ها و مقام ها توسط ساز چگوور؛ 
اجراى داســتان ها و مقام ها توسط ســاز تار و اجراى مقام هاى ويژه 
موسيقى تركى همدان با ساز باالبان و سرنا، با ارائه آثار و تكميل فرم 

درخواست در جشنواره شركت كنند.
احســانى گفت: در اين بخش محققــان و توليدكنندگان آثار صوتى 
مى توانند با ارســال اثر خود كه در بازه زمانى 1395 به بعد در زمينه 
كتاب، مقاله، و آلبوم منتشر كرده اند، اقدام به شركت در همايش نمايند.
عالقه مندان براى دريافت فرم شركت در جشنواره و كسب اطالعات 
بيشــتر مى توانند به ســايت اداره كل فرهنگ وارشاد اسالمى استان به 
نشانى https://hamedan.farhang.gov.ir/  مراجعه نمايند.

تغييرات مديريتى در راستاى 
ايجاد تحول و خدمت به مردم است

 شهردار همدان بيان كرد: تغيير در اركان مديريتى شهردارى تنها با هدف 
ايجاد تحويل نوين در مســير رشد و توسعه شــهرى، دستيابى به اهداف و 

برنامه هاى اجرايى و بهبود روند خدمات رسانى به مردم انجام مى شود.
به گزارش ايرنا، «سيد مسعود حسينى» در آيين توديع و معارفه معاونان قديم 
و جديد برنامه ريزى و توسعه منابع انسانى شهردارى همدان گفت: تغيير در 
هر حوزه كارى و مديريتى امرى طبيعى است و اين جابه جايى هاى مديريتى 
در راســتاى بهره مندى از توانمندى افراد با هدف پيشــبرد اهداف درون و 
برون سازمانى انجام مى شود. وى با اشاره به اينكه برهمين اساس تغيير مديران 
مجموعه مديريت شــهرى هم امرى طبيعى اســت، افزود: استفاده از تجربه 
مديران گذشــته و به كارگيرى مديران جوان، باانگيزه و پرانرژى رويكرد و 

برنامه اصلى در اعمال تغييرات مديريتى شهردارى همدان است.
حســينى با قدردانى از تالش و خدمت مجموعه مديران شهردارى همدان، 
ادامه داد: نقش و اثربخشى معاونت برنامه ريزى در بهبود و تسهيل فرايند كارى 
مديريت شــهرى بسيار مهم است و تالش براى تحقق اهداف و برنامه ها در 
حوزه هاى مالى (تأمين اعتبار)، استفاده از فناورى هاى نوين و به روز و بهبود 
شرايط منابع و نيروهاى انسانى ازجمله انتظارات ويژه مجموعه از اين معاون 

جديد برنامه ريزى و توسعه منابع انسانى است.
شهردار همدان افزود: بهره گيرى از تجارب و برنامه هاى جديد براى پيشرفت 
طرح ها و پروژه هاى شــهردارى بسيار مهم است و برهمين اساس تغييرات 
مديريتى با درنظر گرفتن اين مهم و با رويكرد استفاده از اين تجربيات انجام 
مى شود. معاون جديد برنامه ريزى و توسعه منابع انسانى شهردارى همدان نيز 
در اين آيين گفت: رويكرد اصلى مديريت شهرى همدان در دوره جديد كار 

جهادى مبتنى بر عدالت محورى است.
«مجتبى حمزه رستگار» افزود: تالش مى كنيم با اين رويكرد و سياستگذارى هاى 
متناسب در حوزه برنامه ريزى شاهد تحوالت مؤثر و قابل توجهى در حوزه 

خدمتم به مردم و همچنين مجموعه شهردارى باشيم.

1-  نخســتين انتصاب مديران غيربومى به زودى در استان انجام 
مى شود. گويا اين مدير از پايتخت به همدان مأمور خواهد شد. گفتنى 
است انتصاب غيربومى ها در سمت هاى مديريتى از انتقادات رسانه ها 

به استاندار سابق بود.
2- اصالح طلبان پس از يك دوره كماى سياســى در حال خروج از 
اين وضعيت هســتند. گويا به تازگى بين سعيد حجاريان از مهمترين 
تئوريســين هاى اصالحــات و همچنين مصطفى تاجــزاده از فعاالن 
سياسى مشــهور اين جريان سياسى يك مناظره مكتوب درباره نقشه 

راه آينده اصالح طلبى شكل  گرفته است. 
گفتنى اســت، چند روز پيش نيز ميان عباس عبدى از روزنامه نگاران 
اصالح طلب و حميدرضا جاليى پور هم مناظره اى مكتوب برگزار شد.
3-  كودك  همسرى سن بيوه شدن را به 17سال كاهش داده است. گويا 

برخى دختران در سن 12 تا 17سالگى ازدواج مى كنند. 
گفتنى اســت، اين اتفاق در شرايطى است كه 12ميليون دختر و پسر 

مجرد، سن ازدواج را رد كرده اند.
4- بى آبى منجر به بيكارى كشاورزان و تغيير شغل آنها شده است. گويا 
فعًال نيمى از كشاورزان 3 استان اصفهان، يزد و چهارمحال وبختيارى 
به دليل بى آبى شغل شان را از دست داده و يا تغيير داده و به رانندگى 

مجازى و كارگرى روى آورده اند.
 گفتنى است، اگر براى اســتفاده بهينه از آب در استان جدى تر اقدام 

نشود، مشكالت كم آبى دامن استان را هم خواهد گرفت.
5- شوراى شهر تهران باز هم حاشيه داشته است. گويا اين بار اعتراض 
عضو شورا به حكم معاون شهردار براى همسر يكى از اعضاى شوراى 
شهر حاشيه ساز شده است. گفتنى است، انتصاب همسر احمد علوى، 
عضو شوراى شــهر تهران، دومين انتصاب پرحاشيه شهردارى تهران 

است كه البته غيرقانونى نيست.

 معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار 
همدان بــا بيان اينكه خروجــى حاكميت در 
جامعه اســالمى بايد تقويت معنويت و اقامه 
نماز باشــد، گفت: فعاليت در راستاى تثبيت 

دين تكليف مهم مسئوالن است.
به گزارش ايرنا، «مهــدى باب الحوائجى» در 
دومين جلسه هماهنگى جشنواره اذان منتظران 
بــا بيان اينكه آغاز بــه كار اجرايى تيم دولت 
ســيزدهم در اســتان با يك رويداد فرهنگى، 
مذهبــى و نورانى به نام اذان منتظران شــكل 
مى گيــرد، افزود: تقويت معنويت و تأثيرات و 
بركات آن جامعه اسالمى را در مقابل تهديدات 

و آسيب ها بيمه مى كند.
وى با اشــاره به برگزارى جشنواره سراسرى 
اذان براى نخســتين بار در سطح كشور و در 
اســتان همدان بيــان كرد: واگــذارى اجراى 
جشــنواره كشــورى اذان منتظران به همدان، 
بيانگر ظرفيت هاى موجود و باالى اســتان در 

راستاى برگزارى چنين جشنواره هايى است.
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى اســتاندار 
گفت: از برگزارى جشنواره اذان منتظران براى 
برندسازى استان همدان در تمام ابعاد استفاده 
و اســتان با تمام ظرفيت هايش به طور شايسته 

معرفى شود.
باب الحوائجى بيــان كــرد: 6 كميته علمى-
كاربردى، پشــتيبانى، تبليغات و اطالع رسانى، 
فرهنگى، اجرايى و تشريفات و دبيرخانه شكل 
گرفته كه رياست هر كميته فعاليت هاى محوله 

را مديريت كند.
وى توصيه كرد: در راســتاى تقويت و ارتقاى 
ســطح كيفى برگزارى جشنواره اذان منتظران، 

فضاســازى و اقدامــات الزم صورت گيرد و 
شميم و ترنم اذان در سطح استان جارى شود.

معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى اســتاندار 
همــدان تصريح كــرد: از تمــام ظرفيت هاى 
استان براى برگزارى هرچه  بهتر جشنواره اذان 
منتظران استفاده شــود و دستگاه هاى اجرايى 
براى اجراى شايسته جشــنواره اذان منتظران 

پاى كار باشند.
باب الحوائجــى گفت: اين رويداد سراســرى 
در ســطح اســتان با همكارى و مشــاركت 
ســتاد اقامه نماز اســتان همدان، اداره ارشاد 
صداوســيما،  آموزش وپــرورش،  اســالمى، 
مجموعه نهاد رهبرى در دانشگاه ها، مجموعه 

فرهنگى خاتم االوصيا در كشور، استاندارى و 
دستگاه هاى اجرايى استان برگزار مى شود.

وى با تأكيد بــر اينكه مديران دســتگاه هاى 
اجرايى استان با فضاسازى و تبليغ در راستاى 
جشنواره اذان منتظران برنامه ريزى كنند، ادامه 
داد: بــا دعــوت از خبرنگاران اســتان، زمينه 
اطالع رسانى و خبررسانى عمومى فراهم شود.

معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى اســتاندار 
همدان با اشاره به اينكه نگاه به اين جشنواره، 
ادارى و ســازمانى نباشد، بلكه از سر اعتقاد و 
انگيزه  معنوى باشد، گفت: استاندار همدان بر 
اين باور است كه استان، يكصدا براى برگزارى 

جشنواره بسيج شوند.

باب الحوائجى ادامه داد: مبلغ 30 ميليون تومان 
از سوى ســازمان برنامه وبودجه استان به اين 

جشنواره اختصاص داده شده است.
رئيس ستاد اقامه نماز استان نيز در اين جلسه 
با اشاره به اينكه مهلت ارسال آثار در جشنواره 
دهم آذرماه تا بيستم بهمن ماه تعيين شده است، 
افزود: عالقه مندان مى توانند آثار خود را در 3
محور علمى (پايان نامه ها، مقاالت و تحقيقات 
و پژوهش هاى علمى با موضوع فلســفه آثار 
و كاركردهاى اذان)، ادبى (داســتان، خاطره و 
شــعر) و هنرى (موشن گرافى، كليپ و مستند 
كوتاه، خوشنويســى، نقاشــى و عكاسى) به 

دبيرخانه ارسال كنند.

معاون استاندار:

تقويت معنويت تكليف مهم مسئوالن است

 رئيس كميسيون فنى، عمرانى و حمل ونقل 
ترافيك شوراى اسالمى شهر همدان با تأكيد بر 
اتمام پروژه هاى نيمه تمام شهرى به منظور اثبات 
كارآمدى مديريت شهرى گفت: حل مشكالت 
و اتمــام پروژه تقاطع شــهيدهمدانى با آبروى 

مديريت شهرى دوره ششم گره خورده است.
به گزارش روابط عمومى شوراى اسالمى شهر 
همدان؛ مهدى حيدرى در جلســه فوق العاده 
كميســيون فنى، عمرانى و حمل ونقل ترافيك 
شــورا با محوريت بررسى مسائل و مشكالت 
پروژه تقاطع غيرهمسطح شهيدهمدانى افزود: 
اگر از مردم، اعضاى شــوراى شهر و مديران 
ارشد استانى و شهرى درخصوص دغدغه هاى 
مديريتشهرى پرسش شود، اتمام پروژه هاى 
نيمه تمــام شــهرى و در صدر آنهــا، تقاطع 

غيرهمسطح شهيدهمدانى مطرح مىشود.
وى با بيان اينكه اگر بخواهيــم مدام براى ادامه 
تعطيلى پروژه تقاطع شهيدهمدانى توجيه و دليل 
بتراشيم، نمى توانيم به مردم پاسخگو باشيم، زيرا 

تكرار برخى مســائل، دردى از مشكالت شهر 
برطرف نمى كند؛ ادامه داد: بر اســاس رسالت، 
تعهد و آرمان هاى انقالبى، آنچه بايد مورد اجماع 
قرار گيرد، اتمام پروژه هاى نيمه تمام به ويژه تقاطع 
غيرهمسطح شهيدهمدانى اســت؛ در حالى كه 
توقف هرگونه طرح شهرى، معضالت اجتماعى، 

فرهنگى و اقتصادى خود را به  دنبال دارد.
حيدرى با اشاره به اينكه اساسى ترين رسالت و 
كارايى قرارداد طرح و ساخت (EPC)، مديريت 
ثابت هزينه و زمان اســت كه متأسفانه در شكل 
قرارداد پروژه بزرگ شهرى شهيدهمدانى مدنظر 
قرار نگرفته است؛ گفت: نخواهيم گذاشت پس 
از گذر از دوره ششم مديريتشهرى، پروژه هاى 
شهرى نيمه تمام دوره چهارم و پنجم بر روى زمين 

بماند و نيمهكاره، تحويل دوره هفتم داده شود.
وى بيان كرد: برون داد تصميمات مديريتشهرى 
به ويژه شوراى شــهر همدان در نزد نخبگان و 
مردم اهميت دارد؛ از اين رو مطالبه گرى در حوزه 
مديريتشهرى و به چالش كشيدن آنها ضرورى 

اســت، اما بايد اين مباحث مهم هرچه سريع تر 
تعيينتكليف شود.

حيدرى گفت: بايد به اين باور برســيم كه اگر 
پروژه هاى نيمه تمام به نتيجه برســد، ثمره آن به 
شهر، مردم، شــهردارى و شوراى شهر خواهيد 

رسيد.
وى با تأكيد بر اينكه حقوق پيمانكاران پروژه تقاطع 
غيرهمسطح شهيدهمدانى هم نبايد تضييع شود، 
ادامه داد: تكميل به موقع مســتندات مالى و فنى 
پروژه به اندازه پيشرفت پروژه پيش نرفته و ممكن 
است اين امر موجب از بين رفتن پيمانكار و توقف 
بيشتر پروژه شود و بر اساس سوگندى كه ابتداى 
دوره شوراى ششم ياد كرديم، عالوه بر شهردارى، 

حق طرفين شهردارى هم به گردن ما است.
شــهردار همدان همچنين در اين جلسه تأكيد 
كرد: شــوراى شهر و شــهردارى بايد در حوزه 

مديريت شهرى هم صدا و همسو عمل كنند.
سيد مســعود حســينى با تأكيد بر اينكه هرگز 
پروژه هاى شهرى متوقف نمى شوند؛ گفت: بايد در 
آينده، پيشبينى هاى الزم در حوزه تقويت شرايط 

قراردادها از نظر مالى و فنى در نظر گرفته شود.
 اتمام پروژه شهيدهمدانى به تزريق 

اعتبار بستگى دارد
سرپرســت كارگاه پروژه تقاطع غيرهمســطح 

شــهيدهمدانى بيان كــرد: در حال حاضر فصل 
كارى را از دست داده ايم كه هزينه هاى بسيارى 
را بــر دوش پيمانكار وارد مى كند؛ اما تحت هر 

شرايطى، آماده پيشبرد ادامه روند كار هستيم.
مسعود معمارزاده با بيان اينكه تيرماه امسال فاز 
نخست پروژه شهيدهمدانى به بهره بردارى رسيده؛ 
معتقد است: ابالغ نكردن مستندات مالى پروژه 
از ســوى شهردارى و تحويل موقت آن يكى از 
دغدغههاى جدى ما است كه انتظار مى رود مورد 
توجه مديران شهرى قرار گيرد؛ زيرا اين مهم توقع 
ناچيزى است و موجب دلگرى پيمانكار مىشود.
وى با تأكيد بر اينكه بدون تزريق اعتبار مناسب 
نمىتوانيم با 100درصد ظرفيت، كار را آغاز كنيم 
و اتمام پروژه هاى شهرى ارتباط مستقيمى با تأمين 
منابع مالى دارند؛ بيان كرد: درصورت تزريق اعتبار 
و همراهى مديران شــهرى، كمتر از يك هفته، 

عمليات اجرايى پروژه را آغاز مى كنيم.
معمارزاده با اشاره به اينكه حدود 15ميليارد 
تومان از شــهردارى طلبكار هســتيم؛ گفت: 
بر اســاس برنامه زمانبنــدى 9 ماهه براى 
ادامــه روند اين پروژه شــهرى و اتمام آن، 
40ميليارد تومان اعتبــار نياز داريم و وعده 
زمانى اتمام پروژه كامًال به شهردارى بستگى 

دارد.

اتمام پروژه  تقاطع شهيد همدانى 
با آبروى مديريت  شهرى گره خورده است

 رئيس شــوراى اسالمى شــهر همدان بر تسهيل در روند فرايند 
صدور پروانه هاى ساختمانى تأكيد كرد.

به گزارش روابط عمومى شــوراى اســالمى شــهر همدان، محمود 
مســگريان در 41مين جلسه صحن شورا گفت: يكى از دغدغه هاى 
اعضاى شــورا بحث طوالنى شــدن زمان فرايند صدور پروانه هاى 
ســاختمانى اســت كه اين موضوع از دوره پنجم شوراى شهر در 

دستور كار شورا و شهردارى قرار گرفت.
وى ادامــه داد: مديريت شــهرى در كاهش فراينــد زمان صدور 
پروانه هاى ســاختمانى اقدامات مناســبى را انجام داده و طرح در 

حال تكميل است.
مســگريان گفت: تســهيل در امور و كاهش فراينــد زمان صدور 
پروانه هــاى ســاختمانى از مطالبات مردمى اســت كــه تحقق آن 

مى تواند در افزايش رضايتمندى آنها بسيار تأثيرگذار باشد.
وى در ادامــه ايــن جلســه از تصويب طرح راه انــدازى مركز 
علمى كاربردى شــهردارى همدان و دوره هــاى كوتاه مدت در 
صحن شــورا خبر داد و افزود: بر اساس ماده واحده اين مصوبه 
شــهردارى همدان مكلف اســت تا مقدمــات الزم درخصوص 
راه انــدازى اين مركز در ســال 1400 را بدون ايجــاد بار مالى 

دهد. انجام 

 دادســتان عمومى و انقالب مركز اســتان 
همــدان اعالم كرد كه80 درصــد پرونده هاى 
قضائى واحدهاى توليدى، مربوط به ســازمان 
جهادكشــاورزى اســت و عمده مشــكالت 
تســهيالتى توليدكنندگان به بانك كشاورزى 

بازمى گردد.
بــه گــزارش فــارس ، حســن خانجانى در 
كارگروه اقتصادى مقاومتى به بررســى ميدانى 
خود از تعــدادى از واحدهاى توليدى تعطيل 
يا نيمه تعطيل در يك ســال اخير اشــاره كرد 
و گفــت: تا جايى كه قانون بــه ما اجازه داده 
مكاتبات گســترده اى با مسئوالن دستگاه هاى 
مختلف حتى در سطح كشورى براى پيگيرى 

و احياى واحدهاى توليدى انجام داده ايم.
وى افــزود: در برخى موارد، موانع موجود در 
حوزه گمــرك بود و برخى ديگــر در حوزه 
تهيه مواد اوليه كه خوشــبختانه با پيگيرى هاى 
مســتمر، مشــكالت تعدادى از اين واحدها 

برطرف شد.

دادســتان عمومــى و انقالب همــدان گفت: 
حدود 80 درصد از پرونده هاى قضائى متعلق 
به واحدهــاى توليدى زيرمجموعه ســازمان 
جهادكشــاورزى اســتان اســت كه بايد اين 
سازمان دقيق تر و موشكافانه تر نظارت خود را 
انجام دهد و در شناخت مشكالت اين واحدها 
تالش بيشترى داشته باشد تا بتواند براى حل 

آن، راهكارهاى زيربنايى ارائه دهد.
وى تصريح كرد: با بررســى ايــن پرونده ها 
مشــخص شــده كــه حمايتــى از ســمت 
توليدكننــدگان در حين راه انــدازى و پس از 

راه اندازى واحدهاى توليدى نشده است.
وى از برگزارى جلســات متعــدد دوجانبه، 
3 جانبــه و حتــى چندجانبــه دادســتانى با 
توليدكنندگان، بانك ها و دستگاه هاى متولى در 
يك ســال اخير خبر داد و گفت: بانك ها يكى 
از حاميان توليد مى توانند محسوب شوند، اين 
درحالى است كه به طور عمده بانك كشاورزى 
درباره تسهيالت ارائه شده به توليدكنندگان آن 

حمايتى را كه بايد انجام نمى دهد و اين گونه 
مانعى بر سر راه توليد شده است.

خانجانى به تناقض در برخى قوانين وضع شده 
و دست وپاگير بودن آن قوانين در حوزه توليد 
پرداخت و ادامه داد: بايد دســتگاه هاى متولى 
چنين مشكالتى را شناسايى كرده يا به دستگاه 
قضائى ارجاع دهند تا ما با دادســتان كشــور 
در ميان بگذاريم و يا خود به طور مســتقيم با 

باالدستى هايشــان در پايتخت مكاتبه كرده و 
براى چاره انديشى اين گونه موارد را بيان كنند.

رئيس كل دادگسترى استان نيز با بيان اينكه بايد 
مشكالت واحدها از سوى دستگاه هاى مربوطه 
بررســى و علت تعطيلى هر يك مشــخص 
شــود، گفت: برخى از اين واحدهاى توليدى 
از امكانات دولتى استفاده مى كنند، اما بازدهى 
الزم را ندارند، اين درحالى است كه با بررسى 
مطالبــات و پيشــنهادات صاحبــان واحدها، 
مى توان به سمت ارائه راهكارى مناسب براى 

رفع موانع توليد حركت كرد.
محمدرضــا عدالتخــواه افــزود: مى طلبد در 
پرونده هــاى مربوطه قضائــى، قبل از صدور 
حكم درخصوص چنين واحدهايى، كارگروه 
تخصصى براى يافتن چرايى و چيستى بازدهى 
نداشــتن آنان برگزار شود، تا با بررسى موارد 

مطرح شده، مشكالتشان حل شود.
محمدرضــا بادامــى، مديرعامــل شــركت 
شهرك هاى صنعتى همدان نيز با بيان اينكه در 
حال حاضر 150واحد توليدى از مجموع  هزار 
و 300 واحدى توليدى شــهرك هاى صنعتى 
تعطيل اســت، گفت: از ابتداى ســال تاكنون، 
26 واحد توليدى با كمك هاى ستاد تسهيل و 
دستگاه قضائى احيا شده و درصدد بازگرداندن 
35 واحد توليدى ديگر به چرخه توليد هستند.

80 درصد پرونده هاى قضائى واحدهاى توليدى 
مربوط به جهادكشاورزى است

صدور پروانه هاى ساختمانى
 تسهيل شود
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كبودراهنگ  شهرســتان 
يكى  محروميت  بحث  در 
به  محــروم  مناطــق  از 
مشكالت  و  مى رود  شمار 
دارد  زيــادى  اقتصــادى 
كــه اميدواريم بــا توجه 
بيشتر مســئوالن استانى 
و كشــورى اين مشكالت 

كاهش يابد

خبـر

221 هزار دز واكسن در نهاوند 
تزريق شده است

 معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان از تزريق 2ميليون و 
246 هزار و 276 دز واكسن كرونا در همدان خبر داد و گفت: 17هزار 

و 123 دز يادآور تزريق شده است.
محمد خزائى با اشاره به روند واكسيناسيون كرونا در استان بيان كرد: 
تا پنجم آذرماه يك ميليــون و 257هزار و 37 دز در نوبت اول، 972
هزار و 116دز در نوبت دوم و 17هزار و 123دز در نوبت سوم واكسن 
كرونا در استان را دريافت كرده اند كه درمجموع 2ميليون و 246هزار 

و 276 دز است.
وى با اشاره به تزريق 500 هزار و 251 دز در نوبت اول، 388 هزار و 
470 دز در نوبت دوم، 6 هزار و 396 دز در نوبت ســوم و درمجموع 
895 هزار و 117 دز در شهرســتان همدان گفت: در نهاوند 122هزار 
و 276 دز در نوبــت اول، 96هزار و 992 دز در نوبت دوم، 2هزار و 
275 دز در نوبت سوم و درمجموع 221 هزار و 243 دز واكسن كرونا 

تزريق شده است.
معاون بهداشــتى دانشگاه علوم پزشكى همدان ادامه داد: در مالير اين 
ميزان در نوبت اول 199هزار و 430 دز، 153هزار و 968 دز در نوبت 
دوم، و 3 هزار و 58 دز در نوبت سوم بوده كه درمجموع به 356 هزار 

و 456 دز مى رسد.

وى با بيان اينكه 90 هزار و 550 دز در نوبت اول، 64 هزار و 993 دز 
در نوبت دوم، 626 دز در نوبت سوم و 156هزار و 169دز درمجموع 
واكسن كرونا در كبودراهنگ تزريق شده است، افزود: در فامنين اين 
ميــزان 26 هزار و 665 دز در نوبت اول، 21 هزار و 217 دز در نوبت 
دوم، 239 دز در نوبت ســوم و 48 هــزار و 121 دز در مجموع بوده 

است.
خزائى با بيان اينكه در شهرستان درگزين 29هزار و 426 دز در نوبت 
اول، 23هزار و 552 دز در نوبت دوم، 445 دز در نوبت ســوم و 53

هزار و 423 دز درمجموع واكســن كرونا تزريق شده است، گفت: در 
رزن ايــن ميزان 54 هزار و 530 دز در نوبــت اول، 40 هزار و 419
دز در نوبــت دوم، 615 دز در نوبت ســوم و 95 هزار و 564 دز در 

مجموع بوده است.
وى با اشــاره به اينكه در تويسركان 73 هزار و 732 دز در نوبت اول، 
75 هــزار و  794 دز نوبــت دوم، هزار و 290 دز در نوبت ســوم و 
درمجموع 132هزار و 816 دز واكســن كرونا تزريق شده است، ادامه 
داد: سهم شهرستان بهار 84 هزار و 447 دز نوبت اول، 66 هزار و 578

دز نوبت دوم، هزار و 159دز در نوبت ســوم و درمجموع 152هزار و 
184 دز بوده است.

معاون بهداشــتى دانشگاه علوم پزشــكى همدان با اشاره به اينكه در 
اسدآباد 75 هزار و 730 دز در نوبت اول، 58 هزار و  433 دز در نوبت 
دوم، هــزار و 20 دز در نوبت ســوم و درمجموع 135هزار و 183دز 
واكسن كرونا تزريق شده اســت، گفت: سهم دانشگاه يك ميليون و 
181هزار و 307 دز در نوبت اول، 913 هزار و 683 دز در نوبت دوم، 
16هزار و  103 دز در نوبت ســوم و درمجموع 2ميليون و 111هزار 

و 93 دز بوده است.

آغاز حفارى و لوله گذارى پروژه 
خط انتقال مجتمع آبرسانى صادق آباد

 هم اكنون حفارى و لوله گذارى پروژه خط انتقال مجتمع آبرسانى 
صادق آباد به طول يك كيلومتر با اعتبارى افزون بر 800 ميليون تومان 

درحال انجام است.
بخشــدار پيرســلمان از آغاز حفارى و لوله گذارى پروژه خط انتقال 

مجتمع آبرسانى صادق آباد خبر داد.
محمود فيروزبخت پيشرفت فيزيكى اين طرح را 50 درصد برشمرد 
و گفــت: در اين طرح با توجــه به پيگيرى هاى مســتمر و پى در 
پى به عمل آمده در ســالجارى، با اقدام به موقع مديريت شــركت 
آب وفاضالب شهرستان اسدآباد دغدغه اهالى 4 روستاى صادق آباد، 
پيريوســف، گاودار و كوانج از توابع بخش پيرســلمان كه در چند 
ســاله گذشــته در رابطه با  تأمين آب شرب با مشكل مواجه بودند، 

مرتفع شد.
 اتمام پروژه احداث كانال سنگى در روستاى گنجه

فيروزبخــت در ادامه با اشــاره به اتمام پروژه احداث كانال ســنگى 
روستاى گنجه هم تصريح كرد: پروژه احداث كانال سنگى در روستاى 
گنجه از توابع بخش پيرســلمان به منظور  هدايت آب هاى سطحى و 
روان آب ها در زمان بارش و مواقع بحرانى به خارج روســتا تكميل و 

به پايان رسيده است.
وى گفت: اين كانال با ســنگ چينى ديــواره  100مترمكعب به  طول 
50 متر از محل اعتبارات دهيارى روســتاى گنجه به منظور رضايت 
اهالى و جلوگيرى از ايجاد سيالب در اين روستا در كوتاه ترين زمان 

احداث شده است. 
فيروزبخت ادامه داد: روند بهسازى و جدول گذارى در معابر ورودى 
روســتاى صادق آباد از توابع بخش پيرسلمان به طول 300 مترمربع از 

محل اعتبارات دهيارى در حال اجرا است.
 اجراى طرح ضربتى واكسيناسيون در شهر آجين

بخشدار پيرســلمان در ادامه از اجراى طرح ضربتى واكسيناسيون در 
شــهر آجين خبر داد و يادآور شد: به استناد مصوبات ستاد پيشگيرى 
و مقابلــه با بيمارى كرونا در بخش پيرســلمان در قالب 3 تيم به طور 
همزمان و حضور در محله هاى مختلف شهر آجين به صورت خانه به 
خانه  انجام واكسيناسيون به صورت گسترده براى جامعه هدف واجد 

شرايط در حال اجرا است.  
فيروزبخت تأكيد كرد: از اهالى بخش پيرسلمان كه به هر دليل تاكنون 
موفق به تزريق واكســن نشده اند درخواست داريم تا سريعاً به مراكز 
درمانى مراجعه و نســبت به تزريق واكســن به منظور حفظ سالمت 

خود، خانواده و افراد جامعه اقدام كنند.

 شاعر ماليرى قرآن را به نظم كشيد
 رضا كاكاوند، شاعرى است كه آيات يك تا 3 سوره آل عمران را با 
نگاه حافظ و سعدى شيرازى به رشته تحرير درآورده است. شاعرى كه 
از رنج 7 ساله اش براى به نظم درآوردن تمامى آيات و سوره هاى قرآن 
مى گويد و از استقبال نكردن برخى مديران و ادارات مربوطه گاليه دارد.
عالقه اش به شــعر ريشه در دوران دبيرســتان و اشعار استادى دارد كه 
تابلو ســبز كالس را با شعرهاى عاشــقانه و عارفانه اش به رنگ عشق 
درمى آورده است و پس از آن، اين رضاست كه شاعر مى شود و زندگى 
را از نگاه ســعدى و حافظ دنبال مى كند. البته ناگفته نماند كه رضا به 
ضرب المثل ها و داستان هايى كه پدرش در دوران كودكى براى او مشق 

مى كرده، با زبان نظم، جان مى بخشيده است.
كاكاوند از نخســتين جرقه هاى آغاز اين كار ارزشــمند در سال 1389

گفت: مدتى بود كه براى شــعرهايم دنبال موضوعى ناب مى گشتم و 
ناگهان ذهنم به ســمت قرآن كريم رفت. قبل از آنكه دست به كار شوم 
با چند روحانى در اين باره مشورت كردم كه مبادا به نظم درآوردن كالم 
خدا، بى احترامى به قرآن كريم باشد و پس از مطمئن شدن از اينكه بيان 
كالم خدا به صورت شعر نه تنها مشكلى ندارد، بلكه شايد سبب ترغيب 
بسيارى افراد به خواندن اين آيات نورانى شود، دفتر شعرم را باز كردم.

دســترنج 7ساله اين شــاعر توانمند، 17هزار و 147بيت شعر در قالب 
مثنوى اســت كه رضا براى سرودن آنها از ســبك سعدى شيرازى و 

حضرت حافظ استفاده كرده است.
رضا ادامه داد: كالم برخى افراد در مدتى كه او مشــغول سرودن اشعار 
قرآن كريم بوده، او را دلسرد مى كند، اما با اين وجود، با تشويق همسرش 
بــه كار خود ادامه مى دهد چراكه به قول معروف «آنچه از دل برآيد، بر 
دل نشيند» و اين مهر خالقى تواناست كه از كوچه پس كوچه هاى غزل، 

قصيده و مثنوى عبور كرده و در دل رضا جا خوش مى كند.
كاكاوند گفت: پس از به اتمام رســيدن اشعار، آغاز به تايپ آن ها كردم 
كه 4 ســالى زمان برد و باألخره پس از كش و قوس هاى فراوان، 20 روز 
پيش توانستم اين 17هزار و 147بيت شعر را كه زبان نظم 6هزار و236

آيه قرآن است، در 5 جلد و يك نسخه چاپ كنم.
رضا با اشاره به اينكه تعداد ابيات هر شعر با توجه به تعداد آيات سوره ها 
متفاوت است، بيان كرد: جلد يك با 270صفحه و جلد 5 با 470 صفحه، 
به ترتيب كمترين و بيشترين تعداد صفحات را دارا هستند و تمامى ابيات 

در بحرهاى رمل و هزج گفته شده اند.
به گزارش ايسنا، كاكاوند كه همچنين مشغول نظم بخشيدن به داستان 
حضرت يوســف(ع) با نام «40 فراز يوســف» است، گفت: نخستين 
خواســته من ارزش بخشيدن به چنين هنرهايى است تا اشعار شاعران 
بزرگى چون حافظ شيرازى از ياد نرود. از طرفى ايجاد راهى جديد براى 
فهم قرآن و خواندن اين آيات نورانى، شايد سبب جذب افراد بيشترى 

به ويژه جوانان به سمت كالم خدا شود.
اين هنرمند قرآنى پس از به اتمام رســيدن تايپ اشعار و صحافى 
آن، 20روزى اســت كــه به دنبال گرفتن مجــوز چاپ و به ثبت 
رســاندن و معرفى اين اثر ارزشــمند اســت، اما تا به حال راهى 
پيــدا نكرده، البته ناگفته نماند كه او با چند ناشــر نيز در اين باره 
مشــورت كرده و به گفته آنان، هزينــه اوليه اى كه وى بايد براى 
چاپ پرداخت كند، چيزى حدود 15ميليون تومان است كه بدون 
حمايت مســئوالن استانى و شهرســتانى قادر به تأمين اين هزينه 
نيســت و اميدوار اســت كه ارج نهادن به چنين هنرهايى، سبب 

گسترش اين آثار خالق شود.

كتاب «شعبان ماوراى يك روستا» 
در نهاوند رونمايى شد

 مراسم رونمايى از كتاب «شعبان ماوراى يك روستا» نوشته محمد 

شــجاعيان، با حضور جمعى از مسئوالن شهرستان نهاوند در مجموعه 
ورزشى شهداى روستاى شعبان برگزار شد.

مدير فرهنگ وارشــاد اسالمى شهرســتان نهاوند در اين مراسم گفت: 
فرهنگ زيربناى توسعه در همه بخش ها ازجمله اقتصاد، سياست، جامعه 
و... بوده و كتاب يكى از مهمترين مؤلفه هاى فرهنگى جوامع بشــرى 

است.
امير بحيرايى با بيان اينكه تاريخ سرزمين ما سرشار از كتاب هاى بزرگانى 
است كه به عنوان مفاخر در جهان شناخته مى شوند، بيان كرد: تالش همه 
اولياى الهى هم بر اين بوده كه بندگان خدا را به روشنايى رهنمون كنند.
وى با تأكيد بر اينكه براى ارتقاى سرانه مطالعه بايد امر آموزش وپرورش 
از نهاد خانواده آغاز شود، گفت: اين مهم بايد همانند غذا و پوشاك در 
سبد خانوار قرار گيرد و والدين فرزندان را به امر مطالعه و كتاب ترغيب 

و تشويق كنند.
بحيرايى افزود: وقتى كودكان ما با مطالعه و فرهنگ مطالعه عجين شوند 
در آينده انســان هاى آگاه ترى خواهند بود و جامعه آگاه تر و بهتر مسير 
توسعه را مى پيمايد و جامعه توسعه يافته مسلماً جاى بهترى براى زندگى 

است.
وى در ادامــه كتاب «شــعبان ماوراى يك روســتا» را اثرى تحليلى و 
پژوهشــى و ارزشمند عنوان كرد كه با بيانى ساده و روان فرهنگ، زبان 
و آداب ورسوم يك روستا و شهرستان نهاوند را به تصوير كشيده است.
پس از اين مراسم، بيش از 200 جلد كتاب توسط اداره فرهنگ وارشاد 

اسالمى شهرستان نهاوند به اهالى اين روستا اهدا شد.

32 هزار هكتار از مزارع نهاوند
گندم و جو كاشته شد

 مدير جهادكشــاورزى شهرستان نهاوند از انجام كشــت پاييزه در 32 هزار هكتار از 
مزارع گندم و جو خبر داد.

كريم حاج باباعلى در شــوراى زراعت شهرســتان نهاوند گفت: با آغاز كشت هاى پاييزه 
برخى از محصوالت كشــاورزى تاكنون 32 هزار هكتار از مزارع اين شهرستان زيركشت 

گندم و جو قرار گرفته است.
وى افزود: در شهرستان نهاوند بيش از 37 هزار هكتار از مزارع قابل كشت به محصوالت 

گندم و جو اختصاص دارد كه تاكنون در 32 هزار هكتار آنها كشت پاييزه انجام شده است.
مدير جهادكشــاورزى شهرســتان نهاوند به ميزان كشت هر محصول اشاره كرد و گفت: 
در شهرستان نهاوند درمجموع بيش از 37 هزار هكتار از اراضى مزروعى به گندم و ديم 

اختصاص دارد كه نزديك به 16هزار هكتار آن ديم و مابقى آبى هستند.
وى تعهد كشت گندم آبى را 13هزار و  500 هكتار دانست و با بيان اينكه تاكنون 11هزار 
و 200 هكتار از آنها زيركشت قرار گرفته است، بيان كرد: ميزان تعهد كشت گندم ديم 4 
هزار و 850 هكتار بوده كه از اين ميزان تاكنون در 4هزار و 100 هكتار از زمين هاى زراعى 

كشت پاييزه صورت گرفته است.
حاج باباعلى افزود: در زمينه جو آبى ميزان تعهد 8 هزار و 300 هكتار و در زمينه جو ديم 

نيز 11هزار هكتار بوده كه تاكنون به ترتيب در 7 هزار و 100 و 11هزار هكتار از اراضى 
كشاورزى كشت جو انجام شده است.

وى افزود: عمده زمين هاى زراعى اين شهرســتان به كشت محصوالت استراتژيك مانند 
گندم و جو، كلزا، چغندرقند و ديگر محصوالت اختصاص دارد كه بخش عمده اى از نياز 

مردم استان را تأمين مى كند.
مدير جهادكشاورزى شهرستان نهاوند از اقدامات حمايتى جهادكشاورزى از محصوالت 
كشاورزى خبر داد و گفت: تمام اقدامات الزم براى اراضى گندم اعم از مبارزه با آفت سن 
و علف هاى هرز انجام شــده و در بازديدى كه كارشناسان انجام داده اند وضعيت مزارع 

رضايت بخش است و اميدواريم كشاورزان محصوالت با كيفيتى برداشت كنند.

 بازرســى از نانوايى ها در قالب گشــت 
مشــترك با همكارى ســاير دســتگاه هاى 
متولى به منظــور حمايت از حقوق مصرف 
كنندگان و در راســتاى رسيدگى به گزارش 
ها و شكايات دريافتى مردمى انجام مى شود.

رئيس تعزيــرات حكومتى اســدآباد گفت: 
بــا توجه به افزايش قيمت نــان از 7 آذر ماه 
حساسيت بر فعاليت گروه صنفى نانوايى ها 
بيشتر شده و با گران فروشى،كم فروشى،عدم 
كيفيت نامناســب و ســاعت كارى برخورد 

خواهيم كرد.
 به گزارش همدان پيام،رضا بنى اردالن رئيس 
تعزيرات حكومتى شهرستان اسدآباد گفت:در 
حال حاضــر كه آرد بصــورت آزاد عرضه 
ميشــود تعطيلى هاى خود سرانه متصديان 
نانوايى ها در كميســيون نظارت شهرستان 
بيان ميشــود و تعزيرات اشد مجازات را در 
نظــر خواهد گرفــت. وى در پايان از مردم 
درخواســت ارسال گزارشــات تخلفات از 

طريق شماره تماس 124 را خواستار شد
 جريمه 15نانوايى متخلف 

در اسدآباد
رئيس اتاق اصناف شهرســتان اســدآباد از 
جريمــه 15نانوايى متخلف اين شهرســتان 

خبر داد.
موســى رضا غفاريان در گفت وگو با ايسنا، 
گفت: در چند روز گذشته با افزايش قيمت 
نان در بازرســى ها و گشــت هاى مشترك 

15واحد صنفى نانوايــى متخلف جريمه و 
براى ســير مراحل قانونى به اداره تعزيرات 

حكومتى معرفى شدند.
وى با بيــان اينكه بــا افزايــش قيمت نان 
بازرسى هاى اتاق اصناف از سطح واحدهاى 
صنفى نانوايى شهرســتان تشــديد داشته و 
اين بازرســى ها با قوت هرچه بيشتر تداوم 
خواهد داشــت، افزود: با ارجاع دادن پرونده 
واحدهاى صنفى نانوايى متخلف به تعزيرات 
حكومتى شهرســتان ظرف 2 يا 3 روز آينده 
ميزان جريمــه هر يك از واحدها توســط 

تعزيرات مشخص مى شود.
غفاريان تخلف واحدهاى صنفى شناســايى 
شده را تعطيلى غيرمجاز برشمرد و تصريح 
كرد: با توجه به افزايش قيمت نان كيفيت و 
خدمات رسانى هرچه بهتر به مردم توسط اين 
واحدهاى صنفى نانوايى بيش از گذشته براى 

رضايتمندى مردم انتظار مى رود.
وى با بيان اينكه اتاق اصناف شهرســتان به 
همراه فرماندار اسدآباد از سطح نانوايى هاى 
شــهر اســدآباد بازديد كــرده، بيــان كرد: 
خوشــبختانه وضعيت نانوايى از نظر كيفيت 
نان، رعايت پروتكل هاى بهداشــتى، تعطيل 
نشــدن غيرمجاز و نيز رعايت ساعت كارى 
در شــرايط بسيار مناسبى قرار داشتند ضمن 
اينكه تذكرات الزم نيز به موارد مشاهده شده 

داده شد.
غفاريان در ادامه با بيان اينكه خوشــبختانه 

بيش از 85 درصد متصديان واحدهاى صنفى 
سطح شهرستان نسبت به واكسيناسيون خود 
اقدام كرده اند و داراى كارت واكسن هستند، 
افــزود: فعاليت اصناف مشــروط به تزريق 
واكسن بوده و واحدهايى كه كارت واكسن 
نداشــته اند اجازه فعاليــت ندارند و پلمب 

مى شوند.
به  متخلف  نانوايــى   5 معرفــى   

تعزيرات در نهاوند
رئيــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت 
شهرستان نهاوند گفت: در پى تشديد نظارت 
بر نانوايى هاى اين شــهر تاكنــون 5 نانوايى 

متخلف به تعزيرات حكومتى معرفى شدند.
نقى كاكاوند درباره علــت افزايش نرخ نان 
در شهرستان نهاوند، بيان كرد: از سال 1398 
تاكنون هيچگونه افزايش قيمتى در نرخ نان 
نداشــته ايم و مواد اوليه و هزينه هاى آب و 
برق افزايش داشته به همين علت نرخ انواع 

نان افزايش يافت.
وى با بيان اينكه موضوع افزايش نرخ نان در 
جلسات استان مطرح و به ادارات شهرستان 
هم ابالغ شــد، افزود: بــا افزايش قيمت نان 
هيچگونه مماشــاتى با نانوايى هــا نداريم و 
هرگونه تخلف اعم از تخطى از ساعت كارى 
تا كيفيت و نرخ نامه بــه تعزيرات حكومتى 

معرفى مى شوند.
كاكاوند ادامــه داد: روز گذشــته 5 نانوايى 
متخلف به دليل رعايت نكردن وزن چانه ها 

به تعزيرات حكومتى شهرستان معرفى شدند.
وى يادآورى كرد: همشهريان مى توانند براى 
مطالبه گــرى و همكارى بــا اداره صنعت و 
معدن در رسيدگى به تخلفات با شماره 124 

يا 33243705 اتاق اصناف تماس بگيرند.
به گفته  كاكاوند تعزيرات حكومتى هم اشد 
مجازات را براى متخلفــان  در نظر خواهد 
داشــت و اگر تخلف بار دوم تكرار شــود 
عالوه بر نصب بنر بر سردر نانوايى متخلف، 

سهميه آرد نانوايى هم كم مى شود.
رئيس اداره صنعت ومعــدن نهاوند به بحث 
كيفيت آرد نيز اشــاره كرد و ادامه داد: قرار 
بــوده محصول كارخانــه آرد نهاوند اول به 
نانوايى هاى شهرستان اختصاص داده شود كه 
اداره غله ايــن موضوع را رعايت نمى كند و 
شــاهد ورود آردهاى بى كيفيت به شهرستان 

هستيم.
كاكاوند بيان كرد: اگر مردم از نانى كه دريافت 
مى كنند راضى نباشند نانوا موظف است تغيير 
داده و نان بى كيفيت را به قسمت نان خشك 
انتقال دهد، درصورت گزارش شــهروندان، 
نانواى متخلف به تعزيرات معرفى و 2 برابر 

نرخ جريمه مى شود.
وى در پايان تأكيد كرد: در حال حاضر عالوه 
بر تيم هاى بازرسى اداره صنعت و معدن، يك 
بازرس مخصوص و دائم براى نانوايى ها در 
نظر گرفته شده است كه گزارشات را روزانه 

دريافت و تصميم گيرى مى كند.

بازرسى از نانوايى ها در اسدآباد ادامه دارد

 كبودراهنــگ- اكرم حميــدى- خبرنگار 
همدان پيام: شوراى فرهنگ عمومى شهرستان 
كبودراهنــگ در بين شهرســتان هاى كشــور 
جزو 10 شهرستان برتر در برگزارى جلسات 

برگزيده شده است.
امام جمعه همدان در جلســه شوراى فرهنگ 
عمومى شهرســتان كبودراهنگ بــا بيان اين 
مطلــب ضمن تقدير از فعاليت هاى شــوراى 
گفت:  كبودراهنگ  شهرستان  عمومى  فرهنگ 
شــوراى فرهنگ عمومى شــوراى متناظر با 
شوراى فرهنگى كشور است و كارهايى كه در 
شــوراى انقالب فرهنگى در سطح ملى انجام 
مى شــود بايد بخشى از آن در شوراى فرهنگ 

عمومى شهرستان انجام شود.
حجت االســالم والمسلمين شــعبانى  موثقى 
همچنين افــزود: مصوبات شــوراى فرهنگ 
عمومى در قوانين فعلى روشن نيست، بنابراين 
بايد جايگاه و منزلت شوراى فرهنگى عمومى 
ارتقا يابد و قوانين مهم تصويب شود و شوراى 
فرهنگ عمومى بايد منزلت فرهنگى داشــته 
باشــد و مصوبات آن در حكــم قانون براى 
دستگاه ها باشــد اميدواريم در چند روز آينده 

مصوبات جديد ابالغ شود.
وى ادامــه داد: بــا اصالح جايگاه شــوراى 
فرهنگ عمومى بايد كميســيون هاى مختلف 
در مجموعه شــكل بگيرد و شوراى فرهنگ 
عمومى فرهنگ را مديريت و مراقبت كند و 
كارهاى زيربنايــى و عميق ترى انجام دهد و 
خانواده  ازجمله  استان  فرهنگى  اولويت هاى 
و جمعيت، نشــاط اجتماعى، سبك زندگى 
و ازدواج جوانان، مشــاركت اجتماعى مردم، 
تقويت بنيان هاى فرهنگى و... توجه بيشترى 

داشته باشد.
امام جمعه همدان تأكيد كرد: سند راهبردى كه 
تهيه مى شود و به ادارات هم ابالغ مى شود بايد 
اجرايى شود و همه مديران بايد به اين سندها 
عمــل كنند و بنابرايــن در اين خصوص بايد 

نظارت شود تا به درستى اجرايى شود.
وى افزود: شــوراى فرهنگ عمومى بايد يك 
آمايش فرهنگى و اجتماعى داشــته باشــد و 
وضعيت طالق، اعتياد، بيكارى و... را بررسى 
كنــد و براى رفع اين مشــكالت برنامه ريزى 
كنــد و راهكارهايى را ارائه دهد و اين آمايش 
فرهنگى و اجتماعى بايد در شهرســتان ها نيز 
وجود داشته باشــد و درخصوص آسيب هاى 

اجتماعــى مطالعاتى انجام 
شود و اين آسيب ها بررسى 

شود.
توجه  با  داد:  ادامه  شعبانى 
به اينكه شورا ى عالى قرآن 
در اســتان فعال است بايد 
در شهرستان ها هم در كنار 
عمومى  فرهنگ  شــوراى 
شــوراى عالى قــرآن هم 
باشــد چراكه فعاليت هاى 
قرآنى بســيار مهم است و 
هر چقدر در اين خصوص 
طبيعتًا  شود  سرمايه گذارى 
بــه فرهنــگ نيــز كمك 

مى شــود و بسيارى از آسيب ها در جاهايى كه 
فعاليت  قرآنى بوده وجود نداشته است.

وى همچنين در اين نشســت بيان كرد: مردم 
شهرســتان كبودراهنگ مردمانى بسيار متدين، 
واليتمدار و انقالبى هســتند و اين شهرستان 
داراى ظرفيت هاى معنوى بســيار خوب است 
و آسيب هاى اجتماعى كمترى دارد، شهرستان 
كبودراهنــگ در بحــث محروميــت يكى از 
مناطق محروم به شــمار مى رود و مشكالت 
اقتصــادى زيادى دارد كــه اميدواريم با توجه 
بيشتر مسئوالن استانى و كشورى اين مشكالت 

كاهش يابد.
مديركل فرهنگ وارشــاد اســالمى همدان نيز 
در اين جلســه گفت: شوراى فرهنگ عمومى 
شهرســتان كبودراهنگ در بين شهرستان هاى 
كشــور در 10شهرســتان برتــر در برگزارى 
جلسات بوده اســت كه از تالش اعضاى اين 
شــورا و وحدت و همكارى آنهــا قدردانى 

مى كنيم.
كنار  در  افــزود:  احســانى 
كميــت اين جلســات بايد 
كيفيت را هم در نظر گرفته 
و تقويت شــود و مســائل 
به  شهرستان  مشــكالت  و 
خوبى بررسى و مرتفع شود.
وى ادامه داد: سند مهندسى 
فرهنگــى اســتان در چند 
روز آينــده تصويب و ابالغ 
خواهد شد و ادارات موظف 
هســتند در چارچــوب آن 
وظايــف خودشــان را در 

حوزه فرهنگى عمل كنند.
امام جمعه كبودراهنگ نيز در اين نشست افزود: 
با توجه به اينكه نهم دى نزديك اســت و اين 
روز، روز بصيرت، بينش، آگاهى، واليت مدارى 
و تشــخيص دوست از دشــمن است و روز 
بســيار مهمى در تاريخ كشورمان است بايد به 

نحو شايسته اى در شهرستان برگزار شود.
حجت االسالم والمسلمين نقى باقرى ادامه داد: 
با توجه به بهتر شدن شرايط كرونايى اگر ستاد 
كروناى شهرستان موافق باشد روز نهم دى ماه 
تجمعى انجام شود تا مردم خشم و انزجار خود 
را به دشــمنان اعالم كنند و در اين مراسم از 
سخنران كشور دعوت شود تا اهميت اين روز 

براى همگان شناسانده شود.
سرپرست فرماندارى شهرستان كبودراهنگ نيز 
در اين نشست بيان كرد: براى توسعه اقتصادى، 
فرهنگــى و اجتماعى شهرســتان برنامه ريزى 
خوبى انجــام داده ايم و گام هــاى مؤثرى در 
اين خصوص خواهيم برداشــت تا شهرستان 

از محروميــت خارج شــود و به شهرســتان 
توســعه يافته تبديل شود و اميدواريم مسئوالن 
استانى و كشــورى در اين زمينه حمايت هاى 
الزم را داشــته باشند تا آنچه كه در خور شأن 
مردم انقالبى و واليى شهرســتان كبودراهنگ 

است بتوانيم خدماتى را ارائه دهيم.
يدا... ابراهيم خانى با بيان برخى از مشــكالت 
شهرســتان گفت: متأســفانه گرايش برخى از 
جوانان بــه فضاى مجازى موجب شــده كه 
كســب وكار آنها دچار مشكل شود و با ورود 
به بازار سرمايه ارز ديجيتال و... خيلى از آن ها 

حتى ضرر و زيان هم داشته اند.
ولى متأسفانه به كسب درآمد بدون تالش روى 
آورده اند و اين مسأله تهديدى براى كسب وكار 
هم هست، بنابراين براى رفع اين مشكل بايد 
در اين زمينه آگاه ســازى بــراى جوانان انجام 
شــود.  وى ادامه داد: يكى ديگر از مشكالت 
مسئوليت پذيرى نداشتن برخى خانواده ها است 
كه موجب شــده جوانان كمتر به ازدواج روى 
آورند و مشــكالت اقتصــادى را مانع ازدواج 
خود بدانند در اين زمينه نيز بايد در شهرستان 

فرهنگسازى شود.
ابراهيم خانى افزود: به ثبت رسيدن روز پنجم 
آبان ماه در تقويم ملــى و ديدار با مقام معظم 
رهبرى از مهمترين خواسته هاى مردم انقالبى 
شهرســتان كبودراهنگ اســت كه اميدواريم 

به زودى اين خواسته ها محقق شود.
پــس از  پايان اين نشســت دفتــر امام جمعه 
كبودراهنــگ به متراژ 340 متــر و در 2 طبقه 
توسط خير كبودراهنگى سيدرحمان جعفرى با 
اعتبار يك ميليارد و 200 ميليون تومان افتتاح و 

به بهره بردارى رسيد.

نماينده ولى فقيه در استان خبر داد 

شوراى فرهنگ عمومى كبودراهنگ 
جزو 10 شهرستان برتر كشور 

■ جايگاه فرهنگ عمومى بايد ارتقا يابد
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آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اى
عمليات رپرگذارى رودخانه هاى سياه كمر و قلقل رود به طول 30 كيلومتر

شماره 1400/10- الف (نوبت دوم)

شركت سهامي آب منطقه اي همدان

شركت سهامي آب منطقه اي همدان در نظر دارد بر اساس قانون مناقصات،تجديد انجام عمليات رپرگذارى رودخانه هاى سياه كمر و قلقل رود به طول 
30 كيلومتر را به صورت فهرست  بهايى در سال 1400 را به شركت هاي واجد صالحيت كه داراى گواهينامه صالحيت اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه 

كشور در رشته آب با پايه پنج و باالتر  مي باشند، واگذار نمايد.
1- مدت اجراي كار: 6 ماه شمسى.

2- نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار: شركت آب منطقه اي همدان به نشاني: همدان- انتهاي خيابان جهاد- نرسيده به ميدان بيمه 
تلفن: 9- 8220737 3(81-98+)    و       فاكس: 38220225 (98-81+).

3- محل اجراي كار: رودخانه سياه كمر بطول 15 كيلومتر در شهرستان همدان و رودخانه قلقل رود بطول 15 كيلومتر در شهرستان تويسركان
4- بــرآورد اوليــه: مبلــغ 7,890,398,402 ريــال (هفــت ميليــارد و هشــتصد و نــود ميليــون و ســيصد و نــود و هشــت هــزار و چهارصــد و دو 

ريــال) مى باشــد.
5-مبلغ تضمين شركت در مناقصه:  مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 395،000،000 ريال (سيصد و نود و پنج ميليون ريال) است كه بايد به 
يكي از صورت هاي مشروحه ذيل و با رعايت مفاد آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659 ه مورخ 1394/09/22 همراه با اسناد 

مناقصه در پاكت (الف) به دستگاه مناقصه گذار تسليم شود: 
الف: ضمانتنامه بانكي و يا ضمانتنامه  هاى صادره از سوى موسسات اعتبارى غير بانكى كه داراى مجوز فعاليت از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى 

ايران هستند. 
ب: واريز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه اى همدان نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران. 

برآن  عالوه  و  باشد  تمديد  قابل  نيز  ديگر  ماه  سه  براي  و  بوده  پيشنهادها  افتتاح  تاريخ  از  پس  ماه  سه  حداقل  بايد  فوق  تضمين هاي  اعتبار  مدت   *
ضمانتنامه بانكي بايد طبق فرم  هاي مورد قبول تنظيم شود.

6- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ 1400/09/08 لغايت پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 1400/09/11 از طريق سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت به فروش مى رسد. 

7- قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: قيمت فروش اسناد مناقصه مبلغ هشتصد و پنجاه هزار (850,000) ريال است كه واجدين شرايط مى توانند از طريق 
سامانه ستاد الكترونيكى دولت به شماره حساب 4001116404020914 و شماره شباى IR 930170000004001116404020914 تحت عنوان درآمد آب 

منطقه اى همدان نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران واريز و و در سامانه تداركات الكترونيكى دولت بارگذارى گردد.
8- تاريخ و مهلت تحويل اسناد تكميل شده: شركت كنندگان در مناقصه بايد اسناد مناقصه را پس از تكميل حداكثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 
1400/09/22 مطابق شرايط اعالم شده در اسناد مناقصه، در سامانه تداركات الكترونيكى دولت بارگذارى گردد. پاكت الف بايستى عالوه بر بارگذارى 

در سامانه، به صورت فيزيكى نيز تحويل دفتر حراست آب منطقه اى گردد. 
9- تاريخ بازگشايي پاكات: پيشنهادات واصله در ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 1400/09/23  از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت در 

كميسيون مناقصه بازگشايي و خوانده مي شود و حضور يك نفر نماينده از جانب پيشنهاد دهندگان بالمانع است. 
10- ضمنًا هزينه آگهى  برعهده برنده مناقصه مى باشد.

(م الف 1263)
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رئيس جمهورى، آذربايجان: 
ايران و آذربايجان دوست و برادرند

 رئيس جمهورى، آذربايجان پس از ديدار با رئيس جمهورى كشورمان 
در جمع خبرنگاران بر عزم 2 كشور براى گسترش روابط در تمامى زمينه ها 

تأكيد كرد.
الهام على اف پس از ديدار با سيد ابراهيم رئيسى، رئيس جمهورى كشورمان 
در جمع خبرنگاران گفت: ما به عنوان دوست و برادر، درباره روابط ايران-
آذربايجان تبادل نظر كرديم. تصميم گرفته ايم از حاال به بعد، روابط ايران-

آذربايجان در تمامى عرصه ها توسعه يابد.
وى ادامه داد: ملت هاى ما دوســت و برادرند، كشــورهاى ما كشورهاى 
دوســت و برادرند و مسائلى كه امروز درباره شان صحبت كرديم، نشان 

مى دهد روابط ايران-آذربايجان در سطح بسيار بااليى قرار دارد.
به گزارش ايسنا، اظهارات على اف در پى اين مطرح مى شود كه او در ديدار 
قبلى خود با رئيس جمهورى كشورمان با تجليل از حمايت بى سابقه ايران از 
استقالل جمهورى آذربايجان گفت كه باكو براى روابط برادرانه خود با تهران 
اهميت ويژه اى قائل است و اجازه نخواهيم داد هيچ خدشه اى به آن وارد شود.
رئيس جمهورى آذربايجان با اشاره به گفت وگو و تماس مقامات 2 كشور براى 
رفع برخى سوء تفاهم هاى موجود بين 2 كشور افزود: به امنيت مناطق مرزى 
متعهديم و اجازه اخالل در روابط دوجانبه از سوى هيچ كشورى را نمى دهيم.
على اف با اشــاره به اهميت ترانزيت و حمل ونقل جاده اى گفت: مصمم 
هستيم مشكل ترانزيت را حل كرده و زمينه حضور و فعاليت شركت هاى 
ايرانى را در آذربايجان فراهم كنيم. وى همچنين ادامه داد: اين ديدار نقطه 
عطفى در روابط دو كشور خواهد بود و ما خود را نسبت به تأمين منافع 

منطقه اى جمهورى اسالمى ايران، پايبند مى دانيم.
رئيس جمهورى كشورمان نيز در اين ديدار با يادآورى سابقه حمايت هاى 
ايران از استقالل و تماميت ارضى آذربايجان گفت: ما اجازه ايجاد ناامنى 
و دخالت بيگانگان در امور كشورهاى منطقه را نمى دهيم و تجربه نشان 
داده كه هر كجا كشــورهاى منطقه از راه تفاهم و مذاكره مسائل خود را 

حل وفصل كردند راه فتنه انگيزى و دخالت بيگانگان بسته شده است.
رئيسى با ابراز نگرانى از ناامنى و حضور بيگانگان در منطقه تصريح كرد: 
تروريسم داعشى و صهيونيستى 2 عامل تهديد در منطقه است و بايد با 

آن مقابله كرد.
وى با اشــاره به اهداف آمريكا و رژيم صهيونيستى براى ايجاد اخالل در 
روابــط ايران و جمهورى آذربايجان تأكيد كرد: دخالت بيگانگان به زيان 

كشورهاى منطقه است و بايد در مقابل توطئه آنان هوشيار بود.
 فراتر از همسايگى، با آذربايجان خويشاونديم

وزير خارجه كشورمان با انتشار مطلبى در صفحه اينستاگرامش نوشت: در 
مورد نگرانى هاى ما، رئيس جمهورى آذربايجان سخنان اميدبخشى داشت 

و تأكيد كرد كه بر همين اساس عمل مى شود.
حسين اميرعبداللهيان در ادامه افزود: در حاشيه اجالس سران اكو، ديدارى مثبت 
و دوستانه با وزير امورخارجه آذربايجان، در عشق آباد داشتم. مقدماتى براى 
اين ديدار خوب در هفته هاى گذشته بين دو كشور طراحى شد. ابعاد توافق، 
متنوع و در راستاى منافع دو كشور و دو ملت است. اراده رؤساى جمهورى بر 
توسعه همه جانبه روابط است. همكارى در حوزه ترانزيت، انرژى، گردشگرى، 

فرهنگى، و... ازجمله نكات مورد تأكيد و توافق طرفين است.
وى در پايان گفت: دو كشــور و دو ملت فراتر از همسايگى، خويشاوند 
هســتند. در مورد نگرانى هاى ما، رئيس جمهورى آذربايجان ســخنان 
اميدبخشى داشت و تأكيد كرد كه بر همين اساس عمل مى شود. يك روز 
پيش از مالقات 2 رئيس، در سطح سياسى، ديپلماتيك و  امنيتى رايزنى هاى 

مهمى انجام شد. به توسعه مناسبات با همسايگان ادامه خواهيم داد.

رئيس مجمع نمايندگان استان:
تركيب تيم مذاكره كننده نشان از اراده قوى 

براى رعايت منافع كشور دارد
 اگرچه جزئيات دقيقى از روند مذاكرات هنوز منتشــر نشده، اما با 
توجه به نمودهاى بيرونى و تأثيرات اين مذاكرات در روابط كشور به 

مذاكره كنندگان و مذاكرات اخير خوش بين و اميدوار هستيم.
نماينده مردم تويسركان در مجلس شــوراى اسالمى در گفت وگو با 
ايرنــا، گفت: تيم مذاكره كننده فعلى درحال پيگيرى منافع كشــور در 
چارچوب هاى تعيين شــده اســت؛ چارچوب هايى كــه رهبر معظم 
انقالب پيش از اين بارها نســبت به رعايــت آنها به تيم مذاكره كننده 

قبلى متذكر شده بودند.
محمدمهدى مفتح ادامه داد: مذاكرات اگرچه هنوز خروجى رسانه اى 
نداشته است، اما اثرات مثبت آن را از آرامش نسبى در اقتصاد و شرايط 
كشور مى توان مشاهده كرد. اگر تحريم ها برداشته شود اتفاقات خوبى 
رخ مى دهد، اما تيم مذاكره كننده و دولت در اقدامى مثبت تاكنون چنين 
گرايى به طرف مقابل نداده است و همين مسأله موجب شده كه نقطه 

ضعفى در اين مذاكرات ديده نشود و يا كمرنگ باشد.
وى گفت: همين كه همه مراودات سياســى و تجارى كشور در چند 
ماه گذشته معطوف به كشورهاى غربى نشده، نشان دهنده اين است كه 
مذاكرات با طرف غربى در يك مسير معقول و منطقى پيگيرى شده و 

طرف غربى ايران را مشتاق براى رسيدن به نتايج نمى بيند.
رئيس مجمع نمايندگان اســتان همچنين در ادامه افزود: نتيجه مذاكره 
به هر قيمتى چيزى جز باالرفتن توقعات طرف مقابل نخواهد داشت 
و دست برتر را از تيم مذاكره كننده مى گيرد، اما تيم مذاكره كننده فعلى 
اگرچه جوان اســت، اما تاكنون نشــان داده كه ايران مشتاق و معطل 
مذاكرات نيســت و همين مسأله موضع ايران را در اين دور مذاكرات 

تغيير داده است.
وى بيان كرد: جــوان بودن و تركيب تيــم مذاكره كننده نه تنها نقطه 
ضعف براى آنها محســوب نمى شود، بلكه نشــان از يك اراده قوى 
سياســى براى گفت وگو با طرفين براى كم كردن اختالفات در عين 

رعايت منافع كشور خواهد بود.

سخنگوى كميسيون كشاورزى مجلس: 
اقتصاد كشاورزى متضرر 

از خرد شدن اراضى
 آســيب هاى وارد شده به بخش كشاورزى ناشــى از خرد شدن 
اراضــى و راهكارهاى كاهش تبعــات آن در برنامه گفت وگوى ويژه 

خبرى مطرح و بررسى شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سخنگوى كميسيون كشاورزى مجلس 
شــوراى اسالمى در برنامه اى با اشــاره به اينكه در سال 1374 قانون 
حفظ كاربرى زراعى تصويب شــد، گفت: چند بار قانون هاى مشابه 
داشــتيم، آخرين قانون طرح تقويت امنيت غذايى است كه در دستور 

كار قرار دارد، بنابراين بازدارندگى هايى را قانون انجام داده است.
حجت االسالم احد آزاديخواه با اشاره به اينكه در بحث ساخت خانه باغى ها 
الزاماً مى گويند امالك بايد سند رسمى داشته باشد، افزود: اسناد قولنامه و 
اسناد غيرقولنامه موردپذيرش نيست، اگرچه كشاورزان ما سخت مقاومت 

مى كنند، اما اصلى ترين اشكال بحث اصالحات ارضى بود.
وى با اشــاره به اينكه در آن دوران كار بى پشتوانه اى صورت گرفت، 
گفت: پس از انقالب هم بعضاً اشتباهاتى در اين خصوص داشتيم، اما 
قانون سال 1342 به ما ضربه زد، ميانگين مزارع ما زير 5 هكتار است.

آزاديخواه با اشاره به اينكه اصل بر مجرم بودن است، افزود: در موارد 
ضرورى تغيير كاربرى اراضى بايد بنا بر شــرايطى باشــد، اگر تغيير 
كاربرى انجام شــده بايد تخريب صورت بگيرد، در بحث خرد شدن 

اراضى قانون به اندازه كافى براى اجرا داريم.
سخنگوى كميسيون كشاورزى مجلس تصريح كرد: اگر خأل قانونى داريم 
در اينجا اصل بر اليحه محورى اســت يعنى وزارت جهادكشاورزى بايد 

اليحه بدهد و بگويد كه در چه قسمت هايى خأل قانونى وجود دارد. 
آزاديخواه در پايان افزود: در ماده 12 قانون طرح تقويت امنيت غذايى 
به سازمان ثبت اسناد و امالك كشــور اجازه داده مى شود. در اجراى 
قانون جامــع حدنگارى تا زمان تصويب قانــون كه داراى تصرفات 
مفروض بوده منشأ قانونى دارد سند حدنگار باقى با قيد كاربرى صادر 
شود و پس از صدور سند مالكيت حدنگارى هرگونه افراز، تقسيم و 

تفكيك اراضى مذكور ممنوع است.

موافقت رهبرانقالب با استعفاى آيت ا... جنتى
 رهبــر معظــم انقــالب در حكمــى حجت االســالم محمدحســين موســى پور را 

بــه رياســت رئيــس شــوراى هماهنگــى تبليغــات اســالمى منصــوب كردنــد.
ــرش اســتعفاى  ــا پذي ــه اى ب ــه گــزارش ايســنا، حضــرت آيــت ا... العظمــى خامن ب
آيــت ا... جنتــى و تقديــر از زحمــات ايشــان؛ در حكــم انتصــاب موســى پور نوشــتند: 
ــى،  ــزرگ دين ــان ب ــه تبعيــت از شــيوه  راهنماي ــن شــورا ب ــرود مشــى اي انتظــار مي
براســاس تبييــن و عمــق بخشــى بــه شــعارها و رســاندن پيــام صادقانــه و صميمــى 
بــه دل هــاى مخاطبــان باشــد. ايــن شــورا از آغــاز بــر ايــن اســاس شــكل گرفتــه و 

حركــت كــرده و بايــد هرچــه بيشــتر بــه آن اهتمــام ورزد.
ايشــان در ادامــه افزودنــد: توصيــه ى اينجانــب مردمــى كــردن بزرگداشــت ها، و فعال 
ــاى  ــكارات و خالقيت ه ــرى ابت ــه كارگي ــى، و ب ــاى مردم ــردن مســاجد و نهاده ك
جوانــان انقالبــى، و طــراوت و تازگــى بخشــيدن به مراســم دينــى و انقالبى اســت. 

آمريكا و اروپايى ها به تعهداتشان 
در قبال برجام پايبند نبودند

 نايب رئيس مجلس شــوراى اســالمى تصريح كرد كه دولت آمريكا با اتخاذ 
سياســت هاى گزينشى، دست دوستان خود به ويژه رژيم صهيونيستى را به عنوان 
بزرگترين پادگان تروريســتى جهان براى ارتكاب جناياتى مانند توليد و توسعه 

سالح هاى كشتارجمعى باز نگه مى دارد. 
به گزارش فارس، على نيكزاد در نشست عمومى اجالس اتحاديه بين المجالس جهانى 
(IPU ) گفت: حمايت از رژيم صهيونيستى عليه ايران از طريق همكارى و همراهى 
يا سكوت در قبال اقدامات خرابكارانه و ترورهاى هدفمند اين رژيم عليه شهروندان 
و دانشمندان ايرانى، كمك به ائتالف سازى هاى نامشروع عليه جمهورى اسالمى ايران 
در منطقه، ترويج به ايران هراسى با هدف نامشروِع فروش تسليحات و تخريب روابط 

همسايگى از مصاديق بارز نقض حقوق بين المللى، توسط آمريكا به حساب مى آيد.

طرح وان با هدف اصالح توزيع انرژى 
طرح قابل اعتمادى است

 عضو كميســيون عمران مجلس شوراى اسالمى تأكيد كرد كه طرح « وان» با هدف 
اصالح توزيع انرژى بر مبناى گفتمان ايجابى عدالت، طرح قابل اعتمادى است.

غالمرضا شريعتى در صفحه شخصى خود در توئيتر، نوشت: تالش نيروهاى انقالبى 
در تبييــن  عدالت و عبور از  گفتمان ســلبى نقطه عطفى در ارتقــاى كيفى عملكرد                         

جبهه انقالب است.
وى افزود: طرح  وان با هدف اصالح توزيع انرژى بر مبناى گفتمان ايجابى عدالت، طرح 
قابل اعتمادى است و البته مصداق بارزى از همت جبهه فكرى و فرهنگى انقالب است.

براســاس طرح «وان» به هر فرد، مقدارى «وان» داده مى شود، درواقع يارانه اى كه دولت 
مى خواهد به هر فرد دهد به شكل «وان» خواهد بود، به اين صورت كه يك فرد ماهيانه 
50 وان دارد كه مى تواند آن را مصرف كند و باقى مانده اين سهميه را در بورس بفروشد.

محمد ترابى  »
 دولت ســيزدهم از نخســتين روزهاى 
كار، عــالوه بر دســت وپنجه نــرم كردن با 
مشكالت اقتصادى كشور، نسبت به فراخور 
موقعيت هاى پيش آمده، خيلى زود در آزمون 
سياست خارجى و قدرت ديپلماسى نيز قرار 

گرفته است. 
سيد ابراهيم رئيسى در طول رقابت انتخاباتى 
خود همواره بر نقش كشــورهاى منطقه در 
تقويــت مســائل اقتصادى و كــم اثر كردن 

تحريم ها عليه كشورمان تأكيد كرده است. 
پس از حضــور رئيس جمهورى در اجالس 
شــانگ هاى و پذيرش درخواست عضويت 
دائم ايران در اين سازمان و همچنين حضور 
وى در اجالس روز يكشــنبه اكو، برخى از 
كارشناسان حضور رئيس دولت سيزدهم در 
اين 2 اجالس را موفقيت آميز دانسته و بر اين 
باورند كه او توانســته اراده خود در توسعه 
روابط اقتصادى و ديپلماتيك با كشــورهاى 

همسايه و منطقه را ثابت كند. 
 اكو

Economi) سازمان همكارى هاى اقتصادى
 (Cooperatio Organization
مخفف نــام اكو، يــك ســازمان اقتصادى 
منطقه اى اســت. 3 كشــور ايران، پاكستان و 
تركيه در سال 1343 نخستين بار اين اتحاديه 
را تأســيس كردنــد. در ابتدا با نام ســازمان 
همكارى عمران منطقه اى«آر ســى دى» آغاز 
به كار كرد، اما پــس از انقالب در ايران كار 
آن متوقف شــد و در ســال 1364 مجدد با 
نــام اختصارى «اكو» فعاليت خود را از ســر 

گرفت. 
پس  از فروپاشــى اتحاد جماهير شــوروى  
افغانســتان،  كشــورهاى   ســال 1372  در 
جمهورى آذربايجان، قزاقســتان، تركمنستان، 
قرقيزســتان، ازبكســتان و تاجيكســتان به 

سازمان اكو پيوستند.
 به مناســبت پيوستن اين كشورها و افزايش 
اعضاى اين سازمان از 3 كشور به 10 كشور، 
روز هفتــم آذرمــاه 1371، به عنوان روز اكو 

نامگذارى شد.
ــراى  ــو ب ــن ســازمان، اك ــق اساســنامه اي طب
ــدار  ــادى پاي ــعه اقتص ــرايط توس ــود ش بهب
ــراى  كشــورهاى عضــو تــالش مى كنــد و ب
ــن  ــارى در اي ــع تج ــى موان ــذف تدريج ح
منطقــه فعاليــت دارد. از ديگــر اهــداف اكــو، 
تهيــه برنامــه مشــترك بــراى توســعه منابــع 

انســانى در ايــن 10 كشــور اســت. 
اين ســازمان همچنين براى تســريع برنامه 
توسعه حمل ونقل و ارتباطات فعاليت مى كند. 
گرايــش جهانى به الگوى توســعه مبتنى بر 
اقتصاد آزاد و افزايش صادرات موجب شده 
كشــورهاى منطقه اى و فرامنطقه اى به سوى 
همكارى در زمينه تجارت و صنعت، به عنوان 
ابزارى كارآمد توســعه اقتصادى و اجتماعى 
قــدم بردارنــد. مهمترين نقش اكــو براى 
كشــورهاى عضو، توســعه روابط اقتصادى 
آنان است، اگرچه با موانع اقتصادى- سياسى 

مواجه است.
 شانگ هاى

همچنين در 21مين اجالس ســران سازمان 
همكارى شــانگ هاى كه در 26 شهريورماه 
امســال با حضور سران 12كشــور در شهر 
دوشــنبه پايتخت تاجيكســتان برگزار شــد 
در اين اجالس ســران ايران، تاجيكســتان، 
قرقيزســتان، قزاقســتان، بالروس، پاكستان، 
تركمنســتان و ازبكســتان حضور داشــتند 
و رؤســاى جمهورى روســيه، چين، هند و 
مغولســتان به صورت آنالين(برخط) در اين 

نشست شركت كردند.
ســازمانى  شــانگ هاى  همكارى  ســازمان 
ميان دولتى اســت كه در ســال 2001 توسط 

قزاقســتان،  روســيه،  چيــن،  كشــورهاى 
قرقيزســتان، تاجيكســتان و ازبكستان براى 
همكارى هــاى چندجانبه امنيتــى، اقتصادى 
و فرهنگى پايه گذارى شــد و پس از آن در 
ســال هاى بعد، ايران، مغولســتان، پاكستان، 
هند، افغانســتان و بالروس به عنوان اعضاى 

ناظر به اين سازمان پيوستند.
 راهــكار دولــت ســيزدهم براى 

همكارى هاى منطقه اى
اينكه ارتباط و هماهنگى هرچه بيشــتر ميان 
كشــورمان و كشور هاى همسايه، مى تواند از 
جوانب مختلف امنيتــى، اقتصادى و... حايز 

اهميت باشد، امرى بديهى است. 
بــا اين حــال مى تــوان گفت كــه در بحث 
اقتصادى رويكرد دولت سيزدهم و دوازدهم 
در ارتبــاط با كشــور هاى منطقــه تا حدى 
متفــاوت اســت. در دولت حجت االســالم 
حســن روحانى رفع تحريم ها و خارج شدن 
نام ايران از ليســت سياه كارگروه اقدام مالى، 
پيش شــرطى براى رفع مشــكالت اقتصادى 

كشور به حساب مى آمد. 
با اين حال دولت ســيزدهم ريشــه برخى از 
مشــكالت اقتصادى كنونى كشور را، مربوطه 
به نحوه مديريت غير كارآمد دانســته و عالوه 
بر اين مســأله در كنار تأكيد بر رفع تحريم ها، 
بــر راهكار هايى براى كم اثر كردن آن ها تأكيد 

كرده است. 
به ادعاى دولت دوازدهــم، تحريم ها و قرار 
گرفتن نام ايران در ليست سياه كارگروه اقدام 
مالى (FATF) مانع از ارزآورى در كشــور 
اســت و در اينكه طرف معامالت اقتصادى 
تفاوتــى ايجاد  چه كشــورى باشــد  ايران 
نمى كند. دولتمردان ســابق اعالم كرده  بودند 
كه حتى براى مراودات بانكى با كشــور هاى 
چيــن و روســيه نيز با چالش هــاى بزرگى 

روبه رو هستيم. 
در  ســيزدهم  دولت  راه حل  تهاتر   

قبال تحريم ها 
حال پرسشى كه در اينجا مطرح مى شود اين 
است كه راهكار دولت سيزدهم چيست؟ آيا 
بهترى  معامله  طرف هاى  همسايه  كشورهاى 
هســتند و يا مى توان ازطريق اين كشــور ها 

تحريم ها را كم اثر كرد؟
در ابتدا نســبت به اظهارنظر هــا و اتفاقات 
اخيــر مى توان گفت كــه احتمــاالً راهكار 
دولت ســيزدهم براى معامالت اقتصادى با 
كشور هاى همســايه «تهاتر» است. همانطور 
كه چنــدى پيش خبر تهاتر گاز ايران با برنج 
پاكستان پس از اجالس شــانگ هاى منتشر 

شد. 
از سوى ديگر چندى پيش جواد اوجى، وزير 
نفــت در گفت وگويى گفته بود كه در بحث 
تهاتر نفت در قالب مشــاركت در پروژه هاى 

ســرمايه گذارى به ويژه پروژه هاى ســنواتى 
دولت طرح هاى خوبى را  مشخص كرده كه 

به زودى كليد مى خورد.
گفتنى است كه تهاتر فرايند هاى نفتى قطعًا از 
فروش نرفتن  آن ها (به دليل تحريم ها) بيشتر 
توجيه اقتصادى دارد، با اين حال تهاتر مشكل 
ارزآورى را حــل نخواهد كــرد. البته گفتنى 
اســت كه تهاتر همواره در كيفيت كاالهاى 

مورد معامله تأثير منفى مى گذارد. 
 فروش نفت

گفتنى است كه نسبت به اظهارات دولتمردان 
در چند ماه گذشــته فروش نفت به نســبت 
افزايش پيدا كرده اســت. اوجى، وزير نفت 
در گــزارش ميزان فروش نفــت و ميعانات 
نفتــى و گازى به نماينــدگان گفته بود كه با 
پشتيبانى هاى دولت ســيزدهم ميزان فروش 
نفت بهتر شــده اســت و براى ايــن كار از 
ظرفيت هاى داخلى و خارجى اســتفاده شده 

است.
با اين حــال برخــى از كارشناســان بر اين 
باورنــد كه اين ميــزان فــروش نفت براى 
ارزآورى الزم كافى نبــوده و حتى برخى از 
كارشناســان(نزديك به جريــان اصالحات ) 
تداوم اين مســأله را به نتيجه مذاكرات وين 

وابسته مى دانند. 
 بودجه وابسته به نفت و چالش هاى 

فروش نفت
نماينده مــردم مالير و عضو هيأت رئيســه 
كميسيون انرژى مجلس در برنامه گفت وگوى 
اقتصادى گفت: بحث چســبندگى بودجه به 

نفت سال هاست كه مطرح است و در داخل 
بودجه سال آينده هم درآمدهاى نفتى كشور 
را محور قرار خواهنــد داد، بنابراين بودجه 

سال آينده هم يك بودجه نفتى است.
هــادى بيگى نــژاد در توضيــح چرايى اين 
مطلب افزود: علتش اين اســت كه تا به االن 
جايگزينى براى درآمد نفتى تعريف نشده و 
بنابراين پيش بينى مى شــود كه سال آينده هم 

همان روال گذشته تكرار شود.
وابســته بودن بودجه كشور به نفت، اهميت 
فروش نفت را خواسته يا ناخواسته باال برده 
است. نســبت به آمار شاخص هاى اقتصادى 
كشــورمان در اين چند ســال نيــز مى توان 
گفت كه تحريم هاى نفتى بر اقتصاد كشــور 

تأثيرگذار بوده است. 
تهاتــر  كــه  گفــت  مى تــوان  نهايــت  در 
ــايه  ــور هاى همس ــا كش ــى ب ــاى نفت فرآورده ه
در شــرايط فعلــى تــا انــدازه اى تأثيرگــذار 
خواهــد بــود، امــا مطمئنــاً مى تــوان گفــت كــه 
ــتگى  ــراى مشــكل وابس ــى ب ــخ دائم ــن پاس اي
بودجــه بــه نفــت و حــل مشــكل فــروش نفــت 
ــوان گفــت كــه  ــود. مى ت كشــورمان نخواهــد ب
ــرد  ــه رويك ــى، نتيج ــرايط فعل ــه ش ــبت ب نس
دولــت ســيزدهم در حــوزه سياســت بين الملــل 
ــخص  ــدى مش ــا ح ــد 1401 ت ــل از عي ــا قب ت
ــرات  ــو مذاك ــه از يك س ــد. چراك ــد ش خواه
ويــن احتمــاالً تــا آن زمــان تعيين تكليــف 
ــه  ــج اولي ــر نتاي ــوى ديگ ــد و از س ــد ش خواه
ــا كشــور هاى همســايه  ــالت كشــورمان ب معام

ــود.  ــان مى ش ــان نماي ــا آن زم ت

آيا تهاتر نفتى رويكرد اقتصادى دولت سيزدهم است؟

برنامه ريزى رئيسى براى نوروز 1401

سفر نماينده ويژه پوتين به تهران
 نماينده ويژه والديمير پوتين، رئيس جمهورى روسيه در امور خاورميانه و شمال آفريقا و 

معاون وزارت امورخارجه فدراسيون روسيه، به ايران سفر كرد.
به گزارش ايسنا، ميخائيل باگدانوف در سفر به تهران با تعدادى از مقامات وزارت امورخارجه، 

ازجمله حسين امير عبداللهيان، وزير امورخارجه كشورمان ديدار و رايزنى خواهد كرد.
از  سوريه،  ميدانى  تحوالت  همچنين  و  دوجانبه  تحوالت  آخرين  بررسى  مى رسد  نظر  به 

مهمترين محورهاى رايزنى اين ديپلمات ارشد روس با مقامات تهران باشد.
گفتنى است ايران و روسيه تا كنون يراى رفع مشكالت سوريه جلسات زيادى را برگزار كرده 
و در اين زمينه  همكارى هايى نيز با هم داشتند. البته كشور تركيه نيز در نشست هاى آستانه با 

محوريت سوريه شركت مى كند.

نشست كميسيون مشترك برجام پايان يافت
 شست كميسيون مشترك برجام بين ديپلمات هاى ارشد گروه 4+1، 
اتحاديــه اروپا و نمايندگان جمهورى اســالمى ايران پس از حدود دو 
ساعت پايان يافت. انريكه مورا انريكه مورا معاون دبيركل سرويس اقدام 
خارجى اتحاديه اروپا تا دقايقى ديگر درباره مراحل بعدى، توضيحاتى 
ارائــه خواهد داد. به گزارش ايرنا، اين نشســت كه به دليل رايزنى هاى 
ديپلماتيك هيات هاى شــركت كننده با اندكى تاخير آغاز شد، دقايقى 
پيش پايان يافت و طبق برنامه اعالم شده قرار است انريكه مورا معاون 
دبيركل ســرويس اقدام خارجى اتحاديه اروپا كه رياســت نشست را 

برعهده دارد درباره نتيجه نشست، با خبرنگاران گفت وگو كند. 
ميخائيل او در نشســت امروز، هيأت ايرانى بــا هدف تمركز جدى بر 
مســئله رفع تحريم ها عليه ملت ايران، با تركيبى حقوقى-اقتصادى در 
اين شــهر حضور يافت. پيشتر حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه 
در يادداشــتى تصريح كرد كه جمهورى اســالمى ايران به رغم تمامى 
بدعهدى هاى غرب در برجام بار ديگر به منظور نشان دادن حسن نيت و 
با هدف غايى لغو تحريم هاى يك جانبه و غيرقانونى، آماده گفت وگوى 

نتيجه محور براى دستيابى به "توافق خوب" با 1+4 است.
وى خاطر نشــان كرد كه هدف اصلى اين مذاكرات احقاق حقوق ملت 
ايران و رفع همه تحريم هاست. تحريم هايى كه به صورت يك جانبه و 

فراسرزمينى از سوى آمريكاى خارج شده از برجام اعمال شده است.
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بيشتر نوزادان بهار امسال از «مادران» 30 تا 34 ساله 
«متولد» شده اند

 بنا بر آمار منتشر شــده از سوى مركز آمار ايران، درحالى اغلب مواليد بهار سال گذشته 
(99)، از مادران 25 تا 29ساله متولد شده  بودند كه بيشتر مواليد بهار امسال (1400) از مادران 

30 تا 34 ساله به دنيا آمده اند.
مطابق با آمار منتشــر شده از سوى مركز آمار ايران، در بهار سالجارى اغلب مواليد يعنى 69 

هزار و 47 كودك از مادران و 82 هزار و 973 كودك از پدران 30 تا 34 ساله متولد شده اند.
اگرچه اغلب مواليد متولد شده در بهار امسال همانند بهار 1399 از پدران 30 تا 34ساله متولد 

شده اند، اما اين آمار در مورد مادران متفاوت است، به طورى كه اغلب مواليد بهار سال گذشته 
يعنى 72 هزار و 85 كودك از مادران 25 تا 29 ساله متولد شده اند كه بيشتر مواليد بهار امسال 

(1400) يعنى 69 هزار و 47 كودك از مادران 30 تا 34 ساله به دنيا آمده اند.
درواقع بيشــتر مواليد بهار امسال به ترتيب از مادران 30 تا 34 ساله، 25 تا 29 ساله، 20تا 24 
ســاله و 35 تا 39 ســاله و از پدران 30 تا 34 ساله، 35 تا 39 ساله، 25 تا 29ساله و 40 تا 44 

ساله متولد شده اند.
از ســوى ديگر اگر نگاهى به آمارهاى 4 سال گذشته ( 1396 تا1399) بيندازيم، درحالى كه 
از سال 1396 تا 1398 اغلب مواليد از مادران 25 تا 29 ساله متولد شده اند كه اين آمار براى 
سال 1399 با اختالف حدوداً  3 هزار و700 كودك نسبت به مواليد متولد شده از مادران 25 

تا 29سال به مادران 30 تا 34 ساله معطوف مى شود.
با اين حال در 4 سال اخير يعنى از سال 1396 تا 1399همواره بيشتر مواليد از پدران 30تا 34 

ساله متولد شده اند.
به نظر مى رســد به دنبال افزايش سن ازدواج به 29سال، سن باردارى نيز افزايش و به 30 تا 
34 سال رسيده باشد. در اين ميان ضرورت پرداخت مشوق هايى براى تسهيل ازدواج به موقع 

جوانان و در پى آن فرزندآورى در سن مناسب نيز بيشتر احساس مى شود.
 اميــد مى رود كه با اجرايى شــدن قانون حمايت از خانــواده و جوانى جمعيت كه در آن 
مشوق هايى براى تسهيل ازدواج جوانان و فرزندآورى در نظر گرفته شده است، سن بارورى 

و ازدواج، كاهش يابند.

اُميكرون آفريقايى چيست؟
 اُميكرون، نام يك ســويه از ويروس كروناست كه در بوتساوانا در 
جنوب آفريقا شناســايى شده و به نظر مى آيد در اين كشور به ويژه در 
استان شــمالى گائوتنگ با 2كالنشهر پرتوريا و ژوهانسبورگ، شيوع 

يافته است. 
اين ســويه بســيار واگيردار با كدگذارىB.1,1,529   شناسايى شده 
كه ســازمان جهانى بهداشــت آن را «اُميكرون» ناميده است و تاكنون 
مواردى از ابتال به اين سويه حتى در چندين بيمار خارج از قاره آفريقا 
ازجمله در چند كشور اروپايى نيز شناسايى شده و منجر به برخى از 
اقدامات و تدابير محتاطانه و كنترل مرزها و ورود و خروج مســافران 

از سوى برخى كشورها شده است. 
در طول هفته هاى گذشته شمار مبتاليان جديد در آفريقاى جنوبى در 
سطحى نسبتاً پايين بوده است، اما به ويژه در استان گائوتنگ به ناگهان 
در مدتى كوتاه شمار بيماران جديد به شدت رو به افزايش گذاشت، با 
آزمايش هايى كه روى نمونه ها صورت گرفت مشخص شد كه تقريبًا 
در تمام موردها، اين بيمارى ناشــى از آلودگى به يك سويه كروناى 

جديد با كد B.1,1,529 بوده است. 
 سرايت پذيرى بيشتر از «دلتا»

ورود اين گونه جديد غيرقابل انتظــار بوده و تركيب جهش ژنى آن 
بسيار چشمگير اســت و بنا بر گفته ويروس شناسان هنوز زود است 

بتوان در مورد سويه جديد اظهارنظر كرد. 
اما آنچه مشخص است اين است كه اُميكرون به طورقطع سويه جدى 
اســت، اما درمجموع دانش علمى در مورد آن هنوز بسيار اندك است 
و كارشناسان هنوز نمى توانند با اطمينان بگويند كه سرايت پذيرى اين 
ويروس بيشــتر از سويه دلتاست اگرچه موردها به خطرناك بودن آن 

اشاره دارند، اما ذخيره داده ها در اين زمينه اندك است. 
بنابر مطالعات تئوريك و اوليه، تغييرات ژنتيكى اين ويروس نشــان 
داده انــد كه اين ســويه از دفاع ايمنى بدن فــرار مى كند، تغييرات در 
ژنوم به تنهايى كافى نيســت كه بتوانيــم از يك وضعيت نگران كننده 

سخن بگوييم. 
عالوه بر اين بايد روشــن شود كه اين ويروس سريع سرايت مى كند 
يا ويژگى هاى تغييريافته ديگرى مانند روند سخت بيمارى را به دنبال 
خواهد داشــت، تحقيق و ارزيابى در مورد سويه جديد ويروس هنوز 

به پايان نرسيده است. 
بنابر گزارشات منتشر شده در اين زمينه، كارشناسان بهداشتى خواستار 
اين هســتند كه در كنار مشــاهده دقيق ســرايت اين ويروس، سطح 
واكسيناسيون در كشورهاى آلوده شده اى مانند آفريقاى جنوبى را بايد 

به طور جدى افزايش داد.

مشموالن قانون «تعيين تكليف استخدامى 
آموزش وپرورش» بخوانند

 دانشگاه فرهنگيان با صدور اطالعيه اى اعالم كرد كه آزمون گروه 
سوم مشموالن قانون تعيين تكليف معلمان حق التدريس، آموزشياران 
نهضت ســوادآموزى، مربيــان پيش دبســتان و خريدخدمت وزارت 

آموزش وپرورش، جمعه 19 آذرماه سالجارى برگزار مى شود.
به گزارش ايسنا، در اين اطالعيه به اطالع مشموالن قانون تعيين تكليف 
اســتخدامى معلمان آموزش وپرورش سرى سوم مى رساند كه آزمون 
روز جمعه، 19 آذرماه جارى از ســاعت 10 تا 11/30 به مدت زمان 

90 دقيقه برگزار مى شود.
همچنين منابع آزمون به تفكيك رشــته براى شركت كنندگان از طريق 

لينك زير، قابل دريافت است:
/2/https://cfu.ac.ir/file
rar.attach٢٠٢١١١١٢٩٢۵۶۴٣۴٢۶٣٢٨٧٧

فضاى مجازى نوع و كيفيت 
آسيب هاى اجتماعى را تغيير داده است

 روانشــناس بالينى بيان كرد:  اكنون آسيب هاى اجتماعى نسبت به 
دهه هاى قبل مقدارى تغيير كرده؛ با توجه به فضاى مجازى كيفيت و 

نوع آسيب ها نيز عوض شده است.
حسين اســدبيگى در گفت وگو با فارس، در پاسخ به اين پرسش كه 
«اكنون مهمترين آسيب هاى اجتماعى چيست؟»، گفت:  همه آسيب هاى 

اجتماعى با هم مرتبط هستند. 
وى ادامه داد:  خشــونت خانگى از قبيل همسرآزارى، كودك آزارى و 
خودكشى ازجمله آنها هستند. البته آمار اين موارد نسبت به كشورهاى 

ديگر زياد نيست، اما هر چقدر هم كم باشد مهم است.
اين روانشناس بالينى گفت:  همچنين موضوع طالق نيز كه عده اى آن را 
آســيب اجتماعى دانسته و عده اى آن را نمى دانند؛ اما آمار طالق نيز زياد 
شــده است؛ به خصوص در مقايسه با ازدواج يعنى در اين سال ها هرچه 

جلوتر مى رويم آمار ازدواج كم شده و آمار طالق زياد مى شود.
اسدبيگى يادآور شد: به حدى كه در كشور حدوداً در برابر هر 3 ازدواج، يك 

طالق داريم؛ درحالى كه در تهران به ازاى هر 2 ازدواج يك طالق داريم.
وى افزود:  در دوران كرونا بســيارى درخصوص اين موضوع كه آسيب ها و 
خشونت زياد شده صحبت كردند، اما از ديد من نمى توان تعيين كرد كه آيا در 
دوران كرونا اين موضوعات زياد شده يا نشده است و اين به پژوهش نياز دارد.

اين روانشناس بالينى يادآور شد:  اكنون آسيب هاى اجتماعى نسبت به 
دهه هاى قبل مقدارى تغيير كرده؛ با توجه به فضاى مجازى كيفيت و 

نوع آسيب ها نيز عوض شده است.

خدمات حمايتى و آموزشى بهزيستى همدان 
براى زنان در معرض خشونت ارائه شد

 معاونت اجتماعى بهزيســتى اســتان گفت:  205 زن در معرض 
خشــونت، نيمه نخست سال از انواع خدمات روانشناختى، مددكارى، 

حقوقى، آموزشى و حمايتى اين سازمان استفاده كردند.
زهره بختيارى در گفت وگو بــا ايرنا، با بيان اينكه عوامل مختلف 
فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و روانى مى تواند منجر به خشــونت 
عليه زنان شــود، گفت: به منظور پيشگيرى از خشونت و افزايش 
ايمنى زنان در مقابل مرتكب خشــونت، مركز خانه امن به عنوان 
پناهگاهــى براى اســكان زنان و كودكان همراه آنان ايجاد شــده 

است.
وى ادامه داد: زنان و دختران در معرض خشونت كه باالى 18سال سن 
دارند درصورت واجد شرايط بودن با حكم قضائى و يا خودمعرف در 

مركز خانه امن پذيرش مى شوند.
معاونت اجتماعى بهزيســتى استان با اشاره به اينكه سازمان بهزيستى 
درصورت مطلع شــدن و ارجاع زنان و دختران خشــونت ديده و در 
معرض خشونت امكان نگهدارى و خدمات رسانى به مدت 120روز 
را براى اين زنان فراهم كرده اســت، ادامه داد: در اين مدت اقدامات 
مداخله اى، آگاه ســازى و درمانى براى اين بانوان و خانواده هاى آنها 

فراهم مى شود.
بختيــارى گفت: اين مدت قابل تمديد اســت تا درصورت نياز زنان 
در معرض خشــونت به خدمات تخصصى تر به ساير حوزه ها ارجاع 

داده شوند.
وى با بيان اينكه طبق تحقيقات يك ســوم از زنان در سراســر جهان 
در دوران زندگى اشــكالى از خشونت شامل روانى، عاطفى، جسمى، 
جنسى و مالى را تجربه مى كنند ادامه داد: اين خشونت ها به دليل ترس 
از فــرد آزارگر يا مورد قضاوت قرار گرفتن توســط جامعه، گزارش 

نمى شوند.
معاونت اجتماعى بهزيستى اســتان با اشاره به اينكه خشونت روانى، 
عاطفى شيوع بيشترى دارد، بيان كرد: خشونت تنها ضرب وخوردهاى 
فيزيكى نيســت، بلكه محروميت از تحصيل، محروميت از اشــتغال، 
فحاشى، تحقير، توهين و ترساندن را مى توان به عنوان خشونت روانى 

برشمرد.
بختيارى گفت: ســازمان بهزيســتى به دليل داشتن خط اورژانس 
اجتماعى، مراكز امن ســالمت، بازپرورى و بحــران گزارش تنها 
بخشــى از خشــونت مراجعه يا معرفى شــده را دريافت مى كند، 
بنابراين آمار آســيب هاى اجتماعى را بايد از مراجع رسمى قضائى 

گرفت.
وى با تأكيد بر اينكه سالمت روان مادر بر سالمت روان اجتماع تأثير 
مستقيم دارد، ادامه داد: اگر مادر از سالمت روان بهره مند نباشد بى شك 

فرزندان آن هم دچار اختالالت روانى مى شوند.
بختيــارى توصيه كرد كه زنــان و دختران در معرض خشــونت يا 
خشــونت ديده با خط 123 اورژانس اجتماعى تماس و از مشاوران و 
مددكاران اين مركز، راهنمايى  بگيرند تا درصورت نياز آنها را به مراكز 

مختلف از جمله خانه امن ارجاع  دهند.

خبر

كاهش فرزندآورى تهديدى جدى براى جامعه 
1165 زن در اسدآباد بدون فرزند هستند

اســدآباد-خبرنگار   
همدان پيــام: مديــر گــروه 
جمعيت  و  خانواده  سالمت 
معاونت بهداشــت دانشكده 
علوم پزشكى اسدآباد، كاهش 
تهديــدى  را  فرزنــدآورى 
خواند  جامعــه  براى  جدى 
و گفت: ايــن موضوع مهم 
نبايــد در حــوزه ســالمت 
مورد غفلت قــرار گيرد، در 
حال حاضــر در شهرســتان 

اسدآباد  هزار و165 زن بى فرزند وجود دارد.
فهيمه بهزادى تصريح كرد: گرچه مشــكالتى وجــود دارد، اما اين 
مشــكالت نبايد مانع وظيفه  ما شود و يكى از رسالت هاى اصلى ما 

اين است كه بتوانيم فرهنگ فرزندآورى را ترويج كنيم.
وى افزود: آســيب ها و اختالالت روانشــناختى هر فرد به صورت 
غيرمســتقيم بر تمايــل فرزندآورى او تأثيــر دارد. علت اجتناب از 
فرزنــدآورى تحت تأثير عالئم اين اختالل ها قرار مى گيرد؛ به عبارتى 
دليل بچه دار نشــدن توســط عالئم اختالل هاى روانشناختى توجيه 
مى شــود؛ مثًال در اختالل هاى اضطرابى، فــرد اضطراب هاى خيلى 
زيــادى در مورد يك آينده مبهم دارد. اين گروه از افراد درخصوص 
اتفاقاتى كه در آينده مى افتد احساس ترس و نگرانى دارند؛ بنابراين 
يــك فردى كه چنين اضطرابــى دارد به طورقطع در خصوص تولد، 

رشد و تربيت فرزند نيز اين اضطراب ها را خواهد داشت.
بهــزادى ادامه داد: معموالً تــرس و نگرانى ناشــى از اختالل هاى 
اضطرابى به قدرى براى فرد آزاردهنده و غيرقابل كنترل اســت كه 
افراد تصميم مى گيرند به سمت شــرايط ايجاد و تحريك كننده اين 
نگرانى و اضطراب نروند. درصــورت باال بودن اين اضطراب افراد 
تمايلــى به تحمل آن نخواهند داشــت. در نتيجه زوجينى كه به اين 

اختالل دچار باشند تمايلى به فرزندآورى ندارند.
وى با بيان كه جمعيت شهرســتان  101هزار و498 نفر است و از اين 
آمار  49 هزار و792 نفر زن و  51 هزار و706 نفر مرد هستند، بيان كرد: 
فردى كه به دليل آســيب هايى كه از ناحيه والدين در دوران كودكى به 
او وارد شده است خشم زيادى نسبت به مادر و پدر خود دارد، احتمال 
دارد كه تحت تأثير اين آسيب انتخاب كند كه هيچ گاه در جايگاه پدر و 
مادر قرار نگيرد؛ به عبارتى تجربيات كودكى فرد مى تواند روى تصميم او 
بر فرزندآورى تأثير بگذارد و اين يكى ديگر از اختالالتى است كه نياز 
به درمان دارد و روى تصميم زوجين بر فرزنددار نشدن تأثير مى گذارد.

وى در پايان تعداد زنان 10 تا 54 ســاله شهرستان كه داراى همسر 
هستند را 21 هزار و787 بيان كرد.

حيدر عبداللهى »
 مصطفــى بارانچى زاده ســال 1366 در 
همــدان و در يك خانواده مذهبى و فرهنگى 
به دنيا آمده اســت،  او از سال 1386 به طور 
رسمى وارد رشته فيزيولوژى ورزشى شده و 
مقاطع كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترى را 

در دانشگاه هاى دولتى گذرانده است.
بــه گفته خودش از همان ســال فعاليت هاى 
پژوهشــى را آغاز كرده و از ســال 1390 نيز 
مشــغول تدريس در دانشــگاه هاى مختلف 

همدان شده است.
او در دوران تحصيــل جــزو رتبه هــاى برتر، 
استعدادهاى درخشان و بنياد ملى نخبگان بوده 
و در ســال 1397 هم برترين عنوان دانشجويى 
كشــور را دريافت كرده و يك سال بعد هم به 
عنوان جوان نمونه علمى استان شناخته شده و 
در ســالجارى هم جايزه بنياد البرز را كه به آن 

نوبل ايرانى هم مى گويند، دريافت كرده است. 
در همين راستا با اين نخبه همدانى گفت وگويى 

انجام داده ايم كه در ادامه آن را مى خوانيد:
 در مــورد جايزه ملى بنيــاد البرز 
توضيحاتى ارائــه دهيد و اينكه بر چه 
اساسى به افراد نخبه تعلق مى گيرد؟

اين بنياد توسط شخص خيرى به نام حسينعلى 
البرز تأســيس شده و از آن زمان تشويقات و 
وام هاى بالعوضى براى نخبگان در نظر گرفته 
شده است. پس از فوت اين شخص خيّر، در 
حال حاضر اين بنياد زيرنظر ســازمان اوقاف 
فعاليت مى كند. امسال 50مين دوره اين مراسم 
بود كه هرساله در بخش هاى مختلفى همچون 
بخــش دانش آمــوزان، بخش دانشــجويان، 
بخش طالب و حوزويان و بخش اســاتيد و 
دانشمندان برگزار مى شود و مشوق هاى مالى 

را به نخبگان اختصاص مى دهد.
فعاليت هايى  و  طرح ها  چه  تاكنون   
انجام داده ايد كه اين جايزه به شــما 

تعلق گرفته است؟
براى اختصــاص اين جايزه جنبه هاى مختلفى 
الزم اســت كه بعد آموزش، معدل و ســطح 
دانشــگاه در اين زمينــه تأثيــر دارد و از بعد 
پژوهشى، تعداد مقاالت و طرح هاى پژوهشى 
تأثير دارد كه تاكنون 11عنوان مقاله پژوهشــى 
در مجــالت بين المللى و داخلــى و 20عنوان 
مقاله را در كنفرانس هاى بين المللى و ملى و 2 
عنوان كتاب به چاپ رسانده ام و3 عنوان اختراع 
كاربردى در حوزه ورزشى نيز دارم. يكى از اين 

اختراع ها دستگاه توانبخشى مچ پا و ديگرى ميز 
بدنسازى بوده كه همه حركات را مى توان با آن 
انجام داد. همچنين در زمينه كارهاى فرهنگى، 
دبير انجمن هاى دانشگاهى و به مدت 10سال در 

دانشگاه هاى همدان به تدريس پرداخته ام.
 درخواســت شــما از مسئوالن و 
متوليان امر بــراى حمايت از نخبگان 

چيست؟
به نظر من جامعه هوشــيار اســت؛ و وقتى كه 
مى بيند كه به افراد دانشگاهى، استاد، معلم و نخبه 
آن توجهى نمى شود و در جايگاه با شأن آنها قرار 

ندارند، دچار يأس و دلزدگى مى شود.
هنگامى كه در جامعه ما يك سلبريتى يا ورزشكار 
جايگاه و شهرتش از يك استاد دانشگاه يا نخبه 
باالتر اســت و ظاهر بر باطــن ارجحيت دارد، 
چطور مى توان انتظار پيشرفت در آن را داشت 
و چگونــه مى توان به جامعــه اى با فرهنگ تر، 
انســانى تر و واالتر اميدوار باشيم. متأسفانه ما 
اســتعدادپرورى نكرده ايم و در جشنواره هاى 
مختلفى با داورى هاى پيچيده فقط اســتعدادها 
را شناســايى مى كنيم و آنهــا را رها مى كنيم. 
اســتعداديابى مرحله نخست پرورش نخبگان 
اســت كه پس از آن روى او سرمايه گذارى و از 
قابليت هايش استفاده شود، درحالى كه در جامعه 
ما پايان كار است و پس از آن آنها را رها مى كنيم 
و اين بى نظمى موقعيتى مى شود كه فرار نخبگان 
روى بدهد تــا اين قابليت ها را در اختيار ديگر 

كشورها قرار دهند.
 زمانى كه يك نخبه در جايگاه متناســب و در 
شأن خودش قرار نگيرد، نااميد مى شود و ديگر 
گرايشــى براى ادامه كارش باقى نمى ماند. اكثر 
مهاجرت نخبگان ما از روى خواست خودشان 

نيست، بلكه از روى اجبار روى مى دهد.
 آيا تاكنون حمايت هاى الزم از شما 
انجام شده و اينكه شامل چه مواردى 

مى شود؟
متأســفانه تاكنون هيچ حمايتى انجام نشده و 
برخى اوقات قول هايى در اين زمينه داده شده 
است كه تاكنون عملى نشده اند. من به عنوان 
كســى كه داراى بهترين رتبه و سطح علمى 
اســت، تاكنون داراى شغلى مناسب نيستم و 
توجهى نشده اســت. االن دانشگاه هاى ما از 
لحاظ علمى افت شــديدى را تجربه كرده اند 
و در حال حاضر ما نسلى را به جامعه تحويل 
مى دهيم كه هيچ سواد و آگاهى علمى ندارند.   
 راهــكار شــما بــراى حمايت از 

نخبگان و جلوگيــرى از مهاجرت آنها 
چيست؟

فكر مى كنم اگر فرهنگســازى شــود، در اين 
زمينه تأثيرگذار اســت و هنگامــى مى توان 
به فرهنگســازى دســت يافت كــه نخبگان 
را در جايگاه واقعى و متناســب با شــأن آنها 
قرار دهيــم. اگر فرد نخبه احســاس كند كه 
از توانايى هايش در جامعه اســتفاده مى شود، 
به طورقطع با اميد بيشــترى بــه كارش ادامه 

مى دهد و به فكر مهاجرت نخواهد بود.
 به نظر شما سطح استان نسبت به 
ديگر استان ها در حوزه نخبگان چگونه 

است؟
درواقع در اين زمينــه اطالعى ندارم، ولى تا 
جايى كــه مى دانم، نخبــگان در جاى جاى 
كشور هستند و متعلق به منطقه يا شهر خاصى 
نيســتند و مى خواهند تمام توان و قدرت را 

براى آبادانى و پيشرفت كشور به كار گيرند.
در  مى توانند  حــد  چه  تا  نخبگان   
زمينه سطح پيشرفت كشور تأثيرگذار 

باشند؟

به طورقطع خيلى تأثيرگذار هستند. درواقع اگر 
افرادى در جايگاهى قرار بگيرند كه درواقع لياقت 
و توانايى آن را ندارند، اين حق الناس و ظلم به 
ديگران محسوب مى شود، ولى متأسفانه اكنون 
شاهد خودخواهى افراد در پست هاى مختلف 
هستيم. درواقع براى گرفتن جايگاه و پست هاى 
مهم در كشور، نخبگان در اولويت هستند كه اگر 
از آنها استفاده شود، راندمان و بهره كارى افزايش 
چشمگيرى خواهد داشت و پيشرفت در سطح 

كشور رخ مى دهد.
 حرف آخر...

نظر خاصى نــدارم و اين مواردى هم كه 
بيــان كردم، بــه منزله اتمــام حجتى بود 
معتقدم  همچنين   كنونــى،  وضعيت  براى 
آدم بايــد تمــام تالش خــود را در يك 
زمينــه خاصــى انجام بدهــد و در پايان 
اگر توجهى به او نشــد، مى تواند نســبت 
بــه آن گاليه داشــته باشــد. در پايان از 
تمام عوامــل و دســت اندركاران همدان 
پيام تشــكر مى كنم كه اين فرصت را در 

داديد.   قرار  اختيارم 

نخبه همدانى در گفت وگو با همدان پيام

نخبگان در جايگاه خودشان نيستند
■ در جامعه استعداديابى مى كنيم، اما استعدادپرورى ندارم

 رئيــس قوه قضائيه گفت: مــردم مطالباتى 
در حــوزه آب دارند كه درســت اســت و با 
زمان شناسى كه دارند سعى مى كنند ضمن مطالبه 
آنچه كه به نظرشان حق مى رسد، اجازه ندهند 

دشمن در صفوف آن ها ورود كند.
به گزارش فارس، حجت االســالم والمسلمين 
محســنى اژه اى با اشــاره به برگزارى نشست 
اعضاى شوراى عالى قضائى با نمايندگان مجلس 
افزود: امروز بســيارى از مســئوالن عالى نظام 
در رده هاى مختلف، دلســوزانه و خيرخواهانه 
براى اعتال و پيشــرفت كشــور و نظام و رفع 

گرفتارى هاى مردم تالش مى كنند.
وى با تأكيد بر لزوم هم افزايى و همگرايى هرچه 
بيشتر قواى سه گانه گفت: همه قوا در اهداف و 
راهبرد ها در جهت خدمت به مردم و نظام يكى 
هســتيم و بايد براى پيشبرد هرچه بهتر كارها، 
هرچقدر مى توانيم اشتراك نظر و همگرايى در 
عمل داشته باشيم و از اختالف ساليق و نظرات 
كم كنيم كه برگزارى نشست هاى مشترك در اين 

زمينه بسيار مؤثر است.
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگرى از سخنانش 
با اشاره به معضل خشكسالى در كشور بيان كرد: 

كشور ما هم مانند برخى كشور هاى ديگر دنيا با 
خشكسالى مواجه شده كه به طور طبيعى به مردم 
و دولت فشار وارد كرده و البته برخى ضعف ها 

نيز اين فشار ها را مضاعف كرده است.
حجت االسالم  والمسلمين محســنى اژه اى با 
بيان اينكه بايد در گذشــته پيش بينى هاى الزم 
بــراى مديريت آب صــورت مى گرفت، ادامه 
داد: بايد در حوزه مديريت آب هاى سطحى و 
ژرف، اصالح الگوى مصرف، مديريت مصرف 
آب شــهرى و تخصيص آب بــراى صنعت، 
كشاورزى و شرب اولويت  بندى و برنامه  ريزى 
رئيس قوه قضائيه  شود تا مصرف آب سامان يابد.
با بيان اينكه ســاماندهى و مديريت آب همواره 
از موضوعات مهم بوده و در آينده نيز مسأله اى 
بسيار مهم است، گفت: وقتى با خشكسالى مواجه 

هستيم بايد تمهيدات بيشترى مى شد و بشود.

وى با اشــاره به مطالبات مردمى در اين زمينه، 
اين مطالبات را به حق و درست دانست، اما در 
عين حال گفت كه مردم متدين و موقعيت شناس 
بايد مراقب تحركات دشمن باشند و در پيگيرى 
مطالبــات صنفى و به حق خــود اجازه ندهند 

بدخواهان در صفوف آن ها رخنه كنند.
رئيس دستگاه قضا در بخش ديگرى از سخنانش 
با بيان اينكه قوه قضائيه بايد بيش از همه ملتزم 
به قانون باشد، ادامه داد: در همه بخش ها ازجمله 
دادگسترى دادسرا و حوزه ضابطين اقداماتى كه 
صورت مى گيرد بايد مستدل و مستند بوده و از 

اتقان كامل برخوردار باشد.
حجت االسالم والمسلمين محسنى اژه اى افزود: 
مهم اين اســت كه همه از ضابط تــا داديار و 
بازپرس و قاضى در دادســرا و دادگاه به قانون 

عمل كنند.

رئيس قوه قضائيه:
خواسته مردم در موضوع آب به حق است

 مديــركل ثبت احوال اســتان همدان آمار 
ازدواج 8 ماهه نخســت سال و محبوب ترين 
نام ها بين همدانى ها را براى فرزندانشان اعالم 

كرد.
اسدا... حسن زاده در گفت وگو با همدان پيام، 
گفت: در 8 ماهه نخســت امسال 15 هزار و 
414 والدت در استان همدان ثبت شده است 
كه بيشترين نام هاى آنان اميرعلى، رستا، فاطمه 

و على مى باشد.
وى افزود: آمار والدت امســال در مقايسه با 
مدت مشــابه سال گذشــته منفى 3/8 درصد 
تغييرات داشــته به طورى كه در 8 ماهه سال 

1399 در استان همدان  16هزار و26 والدت 
و در 8 ماهه امسال 15هزار و414 والدت ثبت 

شده است.
حســن زاده همچنين عنــوان كــرد: به طور 
متوســط در هر ماه هزار و927 نوزاد و در هر 
شــبانه روز 63 نوزاد در همدان متولد مى شود 
كه بر اساس معيار ساعتى مى توان گفت هر 3
ساعت 3 نوزاد در استان همدان به دنيا مى آيد.

مديــركل ثبت احوال اســتان با بيــان اينكه 
نســبت جنســى حاصل از ثبت والدت در 8
ماهه امســال حدود 109 است، بيان كرد: اين 
شاخص بيانگر آن است كه در 8 ماهه نخست 

امســال مقابل هر 100 واقعه ثبت شده دختر، 
حدود 109والدت پســر اتفاق افتاده اســت 

كه اين آمار در ســال 1399 حدود 107بوده 
است يعنى در مقابل هر 100 دختر سال قبل 

107پسر در همدان به دنيا آمده است.
اســدزاده همچنين درصد ثبــت والدت در 
مهلت قانونى يكســاله را در اســتان همدان 
99/8درصد اعالم كرد و گفت: در اين مدت 
10 هزار و90والدت استان در حوزه شهرى و 
حدود 65/5 درصد گزارش شــده است و در 
حوزه روستايى نيز با ثبت 5 هزار و324 واقعه 

با 34/5 درصد ثبت شده است.
وى در ادامه بيشترين و محبوب ترين نام هاى 
دختران و پســران را در همدان چنين عنوان 
كرد: اميرعلى، رستا، فاطمه، على، آريا، زهرا، 
اميرحسين، آوا، محمدحسين، زينب، حسين، 
آيلين، آراد، نيال، ســاميار، ابولفضل، محمد، 

رها، حلما.

محبوب ترين نام هاى نوزادان همدانى در هشت ماهه 1400
■ اميرعلى، رستا، فاطمه، على



Y K

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

سه شنبه  9 آذر ماه 1400  شماره 4189

6
اقتصـاداقتصـاد

 eghtesad@hamedanpayam.com

خبـر

پيش بينى كارشناسان از قيمت بازارها 
 دور جديد مذاكرات هسته اى از ديروز آغاز  شد و همين اتفاق، اين 
روزها بازارهاى كشور را وارد فاز سردرگمى كرده؛ تا آنجا كه فعاالن 
اقتصادى مى گويند هرگونه خبر خوش يا منفى از مذاكرات، شــوك 

متفاوتى را به بازارها منتقل مى كند.
كارشناسان بازارهاى مالى تاكنون پيش بينى هاى خود از قيمت طال، ارز 
و مسكن را در ســناريوهاى مختلف برجامى و روند قيمتى آن را در 
ماه هاى آينده بيان كرده اند. اين در شرايطى است كه روند قيمت طال، 

ارز و مسكن از ابتداى سال صعودى بوده است.
پايين ترين سطح قيمتى طال در سالجارى مربوط به 15 ارديبهشت ماه 
اســت كه هر گرم طالى 18عيار كه 898 هزار تومان قيمت داشت، 
امــا از آن زمان مســير صعودى را طى كرده اســت؛ به طورى كه با 
افزايــش حدود 41 درصدى، به دامنه يك ميليون و 269 هزار تومان 

رسيده است.
حال در اين شرايط، فعاالن بازار طال معتقدند با وضعيتى كه بازار دارد، 
احتمال اين كه شــوك شــديد قيمتى را در بازار طال شاهد باشيم، كم 
است. رئيس اتحاديه طال و جواهر در گفت وگو با خبرآنالين، گفت: 
اين گونه نشســت ها در كل دنيا بدون تأثير در حوزه اقتصاد نمى تواند 
باشــد. اين نشســت هم به دليل اين كه يك نشست بين المللى است، 

تأثيرهايى هم براى كشور ما و هم كشورهاى دنيا خواهد داشت.
ابراهيم محمدولى افزود: اميدوارم نتيجه اين نشســت آن چيزى باشد 
كه نفع مردم و كشور در آن باشد. اگر توافقى صورت گيرد، به  هرحال 
روى بحث قيمت ها اثرگذار اســت و احتمال اين كه بازار را به سمت 
آرامش ببرد و مقدارى نوسانات را كاهشى كند، به طور طبيعى وجود 
خواهد داشت؛ هم در بحث اونس جهانى و هم در بازار ارز و طالى 

داخلى.
وى ادامه داد: در صورتى هم كه خروجى مذاكرات مثبت نباشــد، باز 
هم اثرات آن را در بازار خواهيم ديد؛ البته مديريت دقيق اقتصادى اگر 

اتفاق بيفتد، واكنش بازار كم خواهد بود.
محمدولى تأكيد كرد: بعيد است اين اتفاق بيفتد و اگر هم بيفتد، زمان 

مى برد و بستگى به رفتارهاى كل دنيا در زمينه اونس جهانى دارد.
رئيس اتحاديه طال و جواهر با بيان اين كه كاهش شديد قيمت ها به اين 
زودى ها بعيد است رخ دهد، افزود: تجربه ثابت كرده است كه شوك 

لحظه اى و آنى صورت نخواهد گرفت.
محمدولى درباره سطح تغيير قيمت ها درصورت عدم توافق نيز گفت: 
اگر اين اتفاق بيفتد، به نگاه مديريتى بســتگى دارد كه شوك آن چنانى 

اتفاق نيفتد.
 تعديل قيمت ها تا حدى رخ مى دهد

نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر نيز درباره وضعيت بازار ارز با توجه 
به مذاكرات هســته اى بيان كرد: به نظر من در حال حاضر نمى شــود 

اظهارنظر كرد و زود است در اين باره صحبت كنيم.
محمد كشــتى آراى در پاســخ به اين پرســش كه درصورت توافق، 
احتمال شكســت قيمت ها وجود دارد؟ گفت: قيمت ها تا يك حدى 
از نظر اقتصادى مى تواند تعديل شود. آنچه مسلم است، رفع تحريم ها 

مى تواند آثار مثبتى بر جاى گذارد.
 پيش بينى قيمت دالر 

كاهش ارز اتفاق بيفتد، مصنوعى و دستورى است
رئيس اســبق كانون صرافان درباره شرايط بازار ارز و پيش بينى قيمت 
گفت: راجع به قيمت ارز در آستانه مذاكرات، من علت توقف و حتى 
كاهــش موقت قيمت در اين مقطع را تنها خوش بينى عمومى به ادامه 

مذاكرات و رفع انسداد از پول هاى بلوكه شده مى دانم.
اصغر سميعى افزود: البته از سويى تبليغات دولتى و عملكرد غيرمنطقى 
بازارساز هم به اين تصور خوشبينانه دامن مى زند، ولى متأسفانه هيچ 
دليل واقعى و منطقى اقتصادى بــراى تقويت پول ملى در اين مقطع 
مشاهده نمى شود، نه نرخ تورم كاهش پيدا كرده، نه نرخ بهره كاهش 
پيدا كرده، نه ســرمايه گذارى جدى در اقتصاد صــورت گرفته و نه 

تمهيدى براى كاهش حجم نقدينگى انديشيده شده است.
وى تصريح كرد: بنده تصور مى كنم كه كاهش حتى اگر آغاز شــود و 
بخواهــد ادامه پيدا كند، به صورت دســتورى و مصنوعى و به ضرب 

تبليغ و تزريق خواهد بود.
ســميعى گفت: ضمن اين كه باز هــم در كوتاه مــدت، دوباره روند 
صعــودى پيدا مى كند. خود اين تالطــم و كاهش هم به ضرر اقتصاد 
كشــور و تنها به نفع واردات غيرضرورى و كمك به خروج بيشــتر 
سرمايه از كشور و صدمه به توليدات داخلى و كاهش گردشگرى در 

داخل ايران به نفع سفر به كشورهاى ديگر خواهد بود.
وى تأكيد كرد: اين تالطمات موجب مى شــود كســانى كه از رانت 
اطــالع برخوردار هســتند، بتوانند جيب خودشــان را پر كنند و از 
اين رانت اســتفاده كنند. و دالرهايى كه احيانــًا مردم با خوش بينى 
از خانه هايشــان بيرون مى آورند و به بازار عرضه مى كنند را بخرند 
و پــس از اينكه بازار دوباره خــود را واقعى كرد، يا به طرف واقعى 
شدن رفت، دوباره آنها را بفروشند و از اين طريق سود نامتعارف و 

ناجوانمردانه اى حاصل كنند.
 قيمت دالر 25 هزار تومان مى شود؟

عضو اتــاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران نيز بيــان كرد: فارغ از 
چگونگى مذاكرات و اين كــه توافقى صورت بگيرد يا خير، من فكر 
مى كنم عزم دولت براى توافق جدى است و اگر مشكل خاصى وجود 

نداشته باشد، اين توافق نهايى شده است.
على شــريعتى افزود: خبر اعالمى از مذاكرات، احتماالً يك شــوك 
كوتاه مدتــى را در بــازار دالر ايجاد مى كنــد و دالر را تا كانال 24 و 
25هزار تومــان پايين مى آورد و كمتر از اين رقــم نخواهد بود. اين 

كاهش قيمت دالر كوتاه مدت است.
وى تصريح كرد: اگر توافقى صورت بگيرد، دولت با توجه به شرايطى 
كه دارد، اجازه رشــد هيجانى دالر را ديگر نمى دهد و سعى مى كند با 

تزريق ارز، دالر را تا پايان سال در كانال 30 هزار تومان نگه دارد.

مديركل امور اقتصادى و دارايى استان همدان:
دستگاه هاى اجرايى در جذب اوراق تهاتر وارد كار شوند

 مديركل امور اقتصادى و دارايى اســتان گفت: دستگاه هاى اجرايى همدان در جذب 
اوراق تهاتر وارد كار شوند.

ســيد ناصر محمودى با بيان اينكه از اوراق تهاتر و تســويه مى توان در نوع نخست براى 
پرداخت بدهى دستگاه هاى اجرايى به يكديگر و در نوع دوم بدهى دستگاه هاى اجرايى به 
بانك ها استفاده كرد، افزود: الزم است تا دستگاه هاى اجرايى همدان در جذب اوراق تهاتر 
وارد كار شوند هم اكنون، تا پايان آبان ماه نزديك به 140ميليارد تومان از اوراق تسويه نوع 

اول دستگاه هاى اجرايى بررسى اسنادى صورت گرفته است.
وى بــه مهــر، گفــت: از خردادمــاه ســالجارى شــيوه نامه اســتفاده از اوراق بــه 
ــع آورى و  ــود را جم ــناد خ ــتگاه ها اس ــد دس ــان، باي ــده بدين س ــالغ ش ــتگاه ها اب دس

بدهى هــا را اســتخراج كننــد.
مديركل امور اقتصادى و دارايى استان با بيان اينكه پس از مشخص شدن سهميه بانك ها 
بتوانند از آن استفاده كنند، بيان كرد: امكان استفاده از تهاتر درباره مطالبات قطعى تا پايان 
سال 1399 امكانپذير است و اين بدهى ها بايد در چارچوب قوانين مربوطه وارد كار شده 

و در سامانه سماد ثبت شده باشد.
محمودى بيان كرد: در سال گذشته، توانستيم بدهى 50 ميليارد تومانى دانشگاه علوم پزشكى 

را با اداره كل امور مالياتى اســتان گيالن تســويه كنيم و اميدواريم كه در ســالجارى نيز 
همكارى دستگاه ها در اين مسير مناسب باشد.

مديركل امور اقتصادى و دارايى اســتان همدان با تأكيد بر اين موضوع ادامه داد: اســناد 
مربوط بدهى هاى دســتگاه هاى اجرايى پس از ارائه بــه اداره كل امور اقتصادى و دارايى 
استان همدان توسط كارشناسان بررسى و درصورت نقص، عودت و پس از رفع ايرادات 

و تأييد سازمان بودجه به تهران جهت تهاتر ارسال مى شود.
وى در پاســخ به اينكه كدام دستگاه هاى اجرايى در اين مسير عملكرد مناسبى را در سال 
گذشته داشته اند، گفت: در سال گذشته دانشگاه علوم پزشكى، شركت آب وفاضالب منطقه 

و استاندارى بيشترين جذب اوراق تهاتر را داشته اند.

آگهى تجديد مزايده فروش زمين (نوبت دوم)

روابط عمومى شهردارى اللجين

شهردارى اللجين باستناد ماده /13 آيين نامه مالى شهردارى ها و مجوز شماره 27/م/ش شوراى شهر اللجين در نظر دارد نسبت به فروش يك قطعه 
از زمين هاى خود اقدام نمايد. شركت كنندگان مى توانند با توجه به شرايط ذيل پيشنهاد خود را با انضمام فيش واريزى سپرده به حساب سيباى 

شماره 0106885349009 در پاكت در بسته و الك و مهر شده تا دوشنبه مورخه 1400/09/15 به دبيرخانه شهردارى تحويل و رسيد اخذ نمايند.
شرايط:

* قيمت پايه كارشناسى به شرح ذيل مى باشد.
* شهردارى در رد يا قبول يك يا تمامى پيشنهادات مختار است.

* تمامى هزينه هاى آگهى،كارشناسى و غيره كه در اثر مزايده حادث گردد به عهده برنده مزايده خواهد بود.
* به پيشنهاداتى كه فاقد سپرده، مشروط، مخدوش يا بعد از مهلت مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

* برنده مزايده موظف است ظرف مدت يك هفته پس از اعالم كتبى يا تلفنى شهردارى جهت واريز مبلغ كل بهاى ملك مورد نظر به صورت نقد 
به حساب شهردارى مراجعه در غير اين صورت سپرده واريزى شركت در مزايده به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

* ملك مورد مزايده داراى پروانه رايگان كارگاهى مى باشد. (طى مراحل قانونى جهت صدور پروانه الزامى است).
* سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. پيشنهادات واصله در روز سه شنبه در مورخ 1400/09/16 

بازگشايى و قرائت خواهد شد.
* جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 2-34522061(081) تماس حاصل نماييد.

نوبت اول: 1400/09/04
نوبت دوم: 1400/09/09

(م الف 308)

قيمت پايه بر حسب متراژمبلغ سپردهزمين مورد نظررديف
هر مترمربع

يك قطعه زمين در ابتداى راه دستجرد با 1
كاربرى كارگاهى - نمايشگاهى

57,000,000 ريال570,000,000200 ريال
آگهـى مناقصه

 مجرى طرح هاى عمرانى  سپاه انصارالحسين(ع) همدان

مجرى طرح هاى عمرانى  سپاه انصارالحسين(ع) همدان درنظر دارد نسبت 
به اجراى مناقصه پروژه ساختمان (منازل سازمانى) در دو بلوك 15 واحدى 

(مجموعاً 30 واحد)  به شرح ذيل اقدام نمايد.
* دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 1400/09/09 تا تاريخ 1400/09/12

* بازگشت (تحويل) اسناد: در تاريخ 1400/09/13
* آدرس جهت دريافت اسناد: همدان - خيابان مهديه - خيابان بهنامجو - پالك  37

(م الف 1267)

بدينوسيله به موجب اين آگهى كه به عنوان اطالع رسانى 
عمومى قانونى محسوب مى گردد، به استحضار عموم مردم 

شريف و ارجمند روستاى نظام آباد مى رساند:
تاريخى  حمام  احياى  و  مرمت  حفظ،  منظور  به  اينكه  به  توجه  با 
از  پس  تاريخى  مكان  اين   1397 سال  در  آباد  نظام  روستاى 
پيگيرى هاى بى وقفه و مستمر مجموعه ميراث فرهنگى،گردشگرى 
فرهنگى  بناى  اين   1397/10/26 مورخ  در  رزن  دستى  صنايع  و 
(حمام نظام آباد) به دليل شأن ملى و تاريخى خود در فهرست آثار 

ملى ايران ثبت گرديد. 
و  حفظ  تداوم  منظور  به  آباد  نظام  روستاى  اسالمى  شوراى  لكن 
ميراث  افتخارات  از  كه  تاريخى  و  فرهنگى  مجموعه  اين  احياى 
فرهنگى شهرستان درگزين محسوب مى گردد در نظر دارد حمام 
تاريخى نظام آباد را از  طريق دهيارى روستا مبنى بر حفظ، مرمت 
واگذار  و  انتقال  خصوصى  بخش  گذار  سرمايه  به  بردارى  وبهره 
نموده تا بهره بردار بخش خصوصى با بهره گيرى از ظرفيت هاى در 
اختيار، زمينه ارتقاى هر چه بيشتر سطح كيفى نگهدارى و حفظ 

اين مجموعه را  بيش از پيش فراهم نمايد.
لذا اين اطالعيه به منظور آگاهى مردم شريف روستاى نظام آباد 
منتشر مى گردد و اهالى فرهيخته اين روستا در صورت داشتن هر 
گونه نقطه نظر و پيشنهادى مى توانند مراتب را با شوراى اسالمى 
روستاى نظام آباد از تاريخ 1400/09/09 لغايت 1400/09/14 در ميان 

بگذارند.

اطالعيـه 

شوراى اسالمى و دهيارى روستاى نظام آباد

عطا شعبانى راد »
 ســال ها قبل يكى از نمايندگان اســتان جمله اى 
را با شــرح و تفسير بيان كرد كه تيتر نخست برخى 
نشــريات آن زمان شــد، تيترى كه خبر از شكستن 
كمر مافياى مسكن مى داد و سياست هايى را تشريح 

مى كرد كه راه را بر «سوداگرى» مسكن مى بست.
سابقه بيان جمالتى عدالت طلبانه و از موضع مبارزه 
با ســوداگران در حوزه مســكن به ابتــداى انقالب 
بازمى گردد و كسانى همواره بر اين عقيده بوده اند كه 
«سرپناه» مردمان نبايد كاال تلقى شود و حفظ كرامت 
شهروندان و اجراى احكام ســبك زندگى اسالمى 
جز در ذيل وجود مســاكنى جادار و مناسب ممكن 

نخواهد بود.
اين نحلــه بنابــر همين داليــل اعتقــاد دارند كه 
سياســت هاى دولت در حوزه مســكن همواره بايد 
حمايتى باشــد و بــه جهت نوع نگاهــى كه دارند 
سوداگران و دالالن مسكن را شبكه اى درهم تنيده و 
شــبيه به مافيا تصور مى كنند كه چون موريانه اركان 

كشور را خواهد جويد.
از آن ســو كارشناسان و مســئوالنى وجود دارند كه 
مسكن را در شرايط ركود، پيشران توسعه مى دانند و 
كسب درآمد دولت از ناحيه مسكن را امرى ضرورى 
برمى شــمارند و مبتنى بر نگاهى كه اين حوزه دارند 
وجود «مافيا» را كتمان كرده و كســب درآمد از اين 
حــوزه را امرى مباح و گزينــه اى الجرم پيش روى 
شهروندانى مى دانند كه از گسيل سرمايه ها به حوزه 

توليد ، بورس و... نتيجه مناسب نگرفته اند.
 تعارض ذاتى عدالت و درآمدزايى

در ايــن بيــن 2 گروه ســنتى هســتند كــه نگاه 
عدالت خواهانه به حوزه مســكن دارند يكى افرادى 
كه از منظر رويكرد دينى، كااليى شــدن مســكن و 
گران شــدن ملك و اجاره بها را عامل كوچكتر شدن 
خانه هاى ضعفا و باز شدن درب طبقات تو در تو به 
حريم يكديگر تلقى كرده، آن را تشديد كننده اختالف 
طبقاتى و موجد تغيير سبك زندگى مردم مى دانند كه 
منجر به فرار فرزندان طبقات ضعيف و متوســط از 
خانه هاى تنگ و غيراستاندارد شده، در نهايت تغيير 

ســبك زندگى دينى و تضعيف نهاد خانواده را رقم 
مى زند.دومين گروه خواهان حفظ عدالت در حوزه 
مســكن بوروكرات ها و اساتيدى هستند كه اولويت 
آنها الزامات شرعى نيست، اما اعتقاد دارند اين چاهى 
اســت كه آب محدودى دارد و برداشت بى رويه از 
آن، به تراكم فروشى در كالنشهرها، رشد حاشيه نشينى 

و بروز آسيب هاى اجتماعى و امنيتى منجر مى شود.
مسأله مســكن در اين كشور، اما به همان پيچيدگى 
امر كلى اقتصاد اســت و تا وضعيــت كلى اقتصاد 
كشور ســامان نيابد و سرمايه هاى داخلى و خارجى 
خــون تازه اى به رگ هاى حياتــى آن تزريق نكند و 
صادرات و واردات روندى متعادل پيدا نكند، رجوع 
به مسكن براى سرپا نگه داشتن صنايع جانبى (فوالد و 
نورد، شن و ماسه، گچ، سيليس، سيمان و...) و حفظ 

اشتغال هاى منبعث از آن گريزناپذير مى نمايد.
با اين وصــف، اما دولت ها همواره ســعى كرده اند 
ضمن حفظ رونق بازار مسكن، سياست هاى حمايتى 
را نيز با قدرت پيش ببرند كه آسيب هاى كااليى شدن 

مسكن دامن گير كشور نشود.
 ماليات؛ حلقه گم شــده كالف ســردرگم 

مسكن
شايد در وجه ايده آل و شرايط رونق اقتصادى مى شد 
كه در كشــور ما نيز مانند كشــورهاى توسعه يافته، 
سياســت هاى مالياتى دقيقى براى خريدوفروش و 
نقل وانتقال امالك و ماليات بر عايدى سرمايه وضع 
شود و درآمد حاصل از آن به جبران آسيب هاى بخش 
ضعيف جامعه اختصاص يابد، اما در شــرايط فعلى 
على رغم آن كه احكام حكومتى الزم درخصوص عدم 
تعارض مالكيت خصوصى و امر ماليات وجود دارد 
به نظر نمى رسد كه چنين مســأله اى قابل اجرا باشد 
بدان سبب كه شــبكه اى از صنايع و اشتغاالت خرد 
و كالن در حوزه هاى مختلف به تزريق پول از بخش 
مسكن نياز دارند و دولت هم منابع جايگزينى ندارد 
كه بتواند ركود انتظارى و مقطعى چنين امر مهمى را 

مديريت كند.
بايد توجه داشت همانگونه كه طبقات ضعيفى وجود 
دارند كه هر سال اسباب و اثاثيه را از خانه اى به خانه 

ديگر مى برند و بخش 
بزرگــى از درآمــد 
خــود را به اجاره بها 
مى دهند،  اختصاص 
افــراد بســيارى هم 
كه  دارنــد  وجــود 

سال هاســت در خانه هاى بــزرگ زندگى مى كنند و 
آرامش خود را مديون سياست هاى انبساطى در حوزه 
امالك هســتند و بسيارى ديگر هم چندين ملك در 
اختيار داشته، گاه با اجاره دادن و گاه با خريدوفروش 
آن امرارمعاش مى كننــد و در هم ريختن نظامى كه 
سال هاى سال استوار بوده مستلزم اتخاذ سياست هاى 
دقيق در زمان مناسب است كه دولت هاى مختلف را 

از ورود به اين ورطه پشيمان مى سازد.
 مشاور امالك با تعريفى مختص به ايران

در اين حوزه مى توان مثال هاى ديگرى هم ذكر كرد 
چنانكه تعريف «مشاور امالك» در همه جاى جهان 
فردى اســت كه دانش اقتصادى داشته و در مورد 
خريدن يا نخريدن ملكى خاص در منطقه اى خاص 
به متقاضى مشــاوره مى دهد و درهرصورت مبلغى 
را به عنوان «حق مشاوره» دريافت مى كند در ايران، 
اما مشــاوران امالك تنها درصــورت انجام معامله 
مبلغى دريافت مى كنند و بدين ترتيب سود و زيان 
طرفين براى آن ها اهميت ندارد چون اگر معامله اى 
انجام نشود كميسيونى هم پرداخت نمى شود بدين 
ترتيب على رغم آن كه مشــاوران امالك منصف و 
باســواد هم در اين كشــور وجود دارند، ذات اين 
روش «تورم زايى» در حوزه مسكن را دامن مى زند 
چراكه كســانى هســتند كه همواره از فربه تر شدن 
رقم معامالت سود مى برند، بگذريم از اين كه  تغيير 
نكردن اين قوانين از زمان قاجار تاكنون آسيب هاى 
بســيارى را متوجه ضعيف ترين طــرف اين رابطه 
يعنى مستأجران ساخته چراكه هرچه دالالن قيمت 
ملك در منطقه اى را باال ببرند، به ســرعت ســر ريز 
آن به مناطق پايين تر و حوزه اجاره بها هم تســرى 
مى يابد و در نبود قراردادهاى اجاره 3 يا 5  ســاله، 
خانوارهاى آســيب پذير و زوج هاى جوان هرسال 

تحت فشــار بيشــترى قرار مى گيرند و چنين است 
كه ارقام قيمت امالك نجومى شــده قابل قياس با 
تسهيالت پرداختى در اين حوزه نيست و شاخص 
مدت زمان خانه دار شــدن در ايــران به حدى باال 
رفته كه در مدرن ترين شــهرهاى جهان هم نمونه 

و مشابهى ندارد.
ذكر ايــن مقدمات از آن جهت بــود كه تأكيد كنيم 
متوليان حوزه مســكن در دولت جديد كار سختى 
پيش رو دارند كه هم بتوانند رونق بازار ساخت وساز 
و مشــاغل جانبــى آن را حفظ كنند و هــم كار را 
به گونــه اى مديريت كنند كه شــرايط براى طبقات 
متوســط و فقير بدتر نشده و تبعات اجتماعى آن به 

اشكال ديگر بروز و ظهور نكند.
اين روزها قطعاً بســيارى افراد به سراغ نمايندگان و 
اعضاى شوراهاى جديد در شهرهاى بزرگ خواهند 
رفت و با هزار توجيه، فروش تراكم در نقاط خاص 
را به عنوان پيشــنهاد روى ميز شوراييان قرار خواهند 
داد از آن جمله اين كه «روند مهاجرت به شــهرهاى 
بزرگ چــاره اى جز افزايش تراكم و ساخت وســاز 
در ارتفاع باقــى نمى گذارد» و «اگــر اين كار انجام 
نشود قيمت مسكن تا حد انفجار باال خواهد رفت» 
و...، شــوراييان، اما بايد توجه كنند كه تراكم فروشى 
بى ضابطه به نحو ديگرى قيمت مســكن را افزايش 
خواهد داد كه در سطور باال توضيح داديم و آن روند 
«كااليى» تر شدن مسكن است كه سوداگرى و تورم 
در اين حوزه را بيشتر و بيشتر خواهد كرد و طبقات 
متوسط را به نقاط جنوبى شهرها و طبقات فقير را به 

حاشيه ها خواهد راند.
 تراكم فروشى و مصايب مترتب بر آن

تراكم فروشــى گرفتارى هــاى چند برابــر دولت و 
شهردارى ها در حوزه تأمين امنيت، ساخت مدارس و 

خدمات زيربنايى، احداث زيرساخت هاى حمل ونقل، 
نابودى باغات و فضاى ســبز، افزايش آلودگى هوا، 
افزايش هزينه هاى جمع آورى و دفع پسماند و لزوم 

تأمين آب جمعيت هاى بزرگتر را در پى دارد.
ازاين رو خوب اســت نمايندگان محترم مجلس در 
دوره جديد و اعضاى شــوراهاى شــهر به ويژه در 
كالنشــهرها دقت كنند كه تنها شنونده استدالل ها و 
طرح هاى كارشناسان و مشــاورانى كه به ديدار آنها 
مى شتابند نباشند و بدانند كه جمعيت بسيار بزرگترى 
از مــردم ضعيف وجود دارند كه چندان اهل حضور 
در سالن ها و البى هاى مجلس و شورا نيستند و تنها 
زمانى كه سياســت هاى ناپخته كارد را به استخوان 
آن ها برســاند صداى خود را بــاال مى برند و در آن 
زمــان هم بنا به نص صريح قــرآن كريم حرجى بر 
آنها نيســت كه فرمود ««اليحب ا... الجهر بالسوء من 

القول اال َمن ُظلِم».
اميد ما اين است كه با تدبير نمايندگان و شوراييان همه 
جانبه نگر و عدالت طلب، در عين اين كه رونق  بخش 
مسكن حفظ مى شــود، سياست هاى ساخت مسكن 
براى اقشار ضعيف با قدرت استمرار يافته، در حوزه 
اخذ ماليات بر عايدى سرمايه و نقل وانتقاالت ملك، 
به گونه اى عمل شود كه حداقل بخشى از درآمدهاى 
سرشار اين حوزه در قالب درآمدهاى مالياتى به مردم 
بازگردد و از آن سو به جاى تراكم فروشى، نوسازى و 
بهسازى شهرها و تشويق سكونت در بافت فرسوده 
به منظور ايجاد توازن بين مناطق شهرى در دستور كار 
قرار گيرد و درصورت صالحديد و بنا بر بررسى هاى 
كارشناســى، در نقاط موردنياز ساخت شهرك هاى 
اقمارى جديد ادامه يابــد، كارهايى كه ضمن حفظ 
درآمدهاى حوزه مسكن و صنايع جانبى آن، فشارى 

را بر اقشار ضعيف هم تحميل نمى كند.

همدالنه با نمايندگان مجلس و اعضاى شورا

مراقب سوداگرى 
در بازار مسكن باشيد

صرفه جويى 269 ميليون 
مترمكعب آب زيرزمينى 

تا 1405
 مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان گفت: در 
ســال هاى 1399 تا 1405، سهم آب زيرزمينى براى 
صرفه جويى در اســتان برابر 269 ميليون مترمكعب 

است.
منصور ستوده در جلسه بررسى عملكرد برنامه هاى 
ســازگارى با كم آبى اســتان همدان كه به صورت 
ويدئوكنفرانس با مديريت منابع آب كشــور برگزار 
شــد، بيان كرد: در فاز نخســت برنامه ريزى هاى به 
عمل آمــده جهت صرفه جويــى در مصرف منابع 

آب زيرزمينى، در ســال هاى 1399 تا 1405، سهم 
آب زيرزمينى براى صرفه جويى در اســتان همدان 
برابر 269ميليون مترمكعب اســت كه در اين رابطه 
اقداماتى بايد از سوى شركت آب منطقه اى و سازمان 

جهادكشاورزى استان به انجام مى رسيد.
وى گفت: به همين منظــور 196ميليون مترمكعب 
حدود 73 درصد برنامه ها براى كاهش مصرف منابع 
آب زيرزمينى در فاز نخست جزء برنامه هاى شركت 
آب منطقه اى همدان و 72/2ميليون مترمكعب حدود 
27 درصد مربوط به سهم كاهش برنامه هاى سازمان 

جهادكشاورزى استان بوده است.
ستوده ادامه داد: در بخش صرفه جويى مصرف آب 
كشاورزى از منابع آب ســطحى نيز برنامه ريزى ها 
بــراى 29/5 ميليــون مترمكعــب بود كــه از اين 

ميــزان 93/5 درصد مربوط به برنامه هاى شــركت 
آب منطقه اى استان همدان و مابقى مربوط به سازمان 

جهادكشاورزى استان است.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى همــدان بيان كرد: 
برنامــه كاهــش برداشــت از آب هاى ســطحى و 
زيرزمينى در فاز نخست از سال 1399 تا 1405 برابر 
310 ميليون مترمكعب مصوب شده كه شامل تقريبًا 
269 ميليون مترمكعب در بخش كشاورزى زيرزمينى 
بــوده و براى تحقق اين امر 5 برنامه براى شــركت 
آب منطقه اى و 11برنامه براى سازمان جهادكشاورزى 
و براى 29/6 ميليون مترمكعب در بخش كشاورزى 
ســطحى نيز 2 برنامه از طرف شركت آب منطقه اى 
و يك برنامه توسط سازمان جهادكشاورزى تعريف 

شده است.

ســتوده ادامه داد: در بخش شــرب و بهداشت 1/9 
ميليون مترمكعب كاهــش برابر  يك درصد مدنظر 
اســت كه به همين  منظور 5 برنامه از سوى شركت 
آبفا استان و جايگزينى پســاب با آب هاى متعارف 
نيز شــامل 9/7 ميليون مترمكعب كاهش با 3 برنامه 
مشترك شــركت آب منطقه اى و آبفا استان در پيش 

گرفته شده است.
وى افزود: در فاز دوم (از سال هاى 1405 تا 1410)، 
ايــن برنامه نيز 407 ميليــون مترمكعب كاهش آب 
به ويژه در بخش منابع آب زيرزمينى اســتان مصوب 
شــده كه در همين رابطه  نيــز برنامه هايى در نظر 

خواهد بود.
ستوده در ادامه با اشاره به برنامه هاى اين شركت به 
منظور اصالح و تمديد پروانه چاه هاى كشــاورزى، 

تعيين تكليــف چاه هاى غيرمجاز فــرم يك و فرم 
5، نصــب كنتورهاى هوشــمند آب و برق بر روى 
چاه هاى مجاز يادآور شــد: در مجموع، طبق برنامه 
در بخش كشــاورزى در بحث اســتفاده از آب هاى 
زيرزمينى، سهم شــركت آب منطقه اى 269 ميليون 
مترمكعب بوده كــه از اين ميــزان، 132/5 ميليون 

مترمكعب آن تاكنون محقق شد.
وى همچنين به پيشرفت خوب جايگزينى پساب ها 
به جاى آب هاى متعارف اشــاره كرد و گفت: قرار 
اســت با جايگزينى اين پســاب حدود 0/6 ميليون 
مترمكعب به جاى چاه هــا، 9/7 ميليون مترمكعب 
صرفه جويى شود،  اما در 6 ماهه دوم سال اين عدد 
جهش خوبى خواهد داشت و پتروشيمى هگمتانه به 

جاى چاه هاى خود  از اين پساب استفاده مى كند.
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خبـرورزشى خبـر ورزشى

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

مسابقات فوتبال در نهاوند
 دومين دوره مســابقات فوتبال جام شهداى رسانه در نهاوند برگزار 

شد. 
به مناسبت گراميداشت هفته بسيج دومين دوره مسابقات جام شهداى 

رسانه در 2 رشته فوتسال و دووميدانى در نهاوند برگزار شد.
در اين رقابت تيم هاى كميته استعداديابى سپاهان، عقاب، شهيدنادرى 
و ياران كورش از نهاوند به مصاف هم رفتند كه در بازى نخســت تيم 
فوتبال نوجوانان آكادمى سپاهان 2 بر  يك تيم نوجوانان شهيدنادرى را 
بــرد و در بازى دوم تيم ياران كورش با نتيجه پر گل 3 بر صفر عقاب 

نهاوند را شكست داد.
تيم هاى ياران كورش و آكادمى سپاهان به ديدار فينال و تيم هاى شهيد 

نادرى و عقاب به ديدار رده بندى راه يافتند. 

مسابقات تنيس روى ميز در رزن
 به مناسبت فرارسيدن هفته بسيج و يادواره سردار شهيدسليمانى يك 
دوره مسابقات تنيس روى ميز با حضور تيم هاى فامنين، درگزين و رزن 

در سالن الغدير دمق برگزار شد.
به مناسبت فرارسيدن هفته بسيج و يادبود سردار شهيدسليمانى مسابقات 
تنيس روى ميز چندجانبه با حضور 12تن از برترين هاى شهرستان هاى 

رزن، درجزين، فامنين و دمق در سالن الغدير شهر دمق برگزار شد.
در پايان اين رقابت ها اســدا... محققى از فامنين مقام قهرمانى را كسب 
كــرد و احمد نجفى از قروه درجزين و مبين عزيزى از رزن نيز عنوان 

دوم و سوم را كسب كردند.
در پايان از نفرات برتر با اهداى لوح تقدير و جوايز نقدى تقدير شد.

انتخابى هيماليانوردى در همدان
 دوميــن دوره اســتعداديابى و انتخابى هيماليانــوردى با حضور 

كوهنوردان همدانى برگزار شد.
رئيس هيأت كوهنوردى اســتان همدان با بيــان اين مطلب گفت: اين 
مرحله از اردوى انتخابى به مدت يك روز با مربيگرى و مدرسى وحيد 

محمودى و سرپرستى جالل چشمه قصابانى برگزار شد.
عليرضا گوهرى افزود: دومين اردو از اردوهاى هيماليانوردى بر اساس 
برنامه فدراسيون در 2مرحله استانى و منطقه اى و در راستاى برگزارى 
كمپ آموزشى و توانمندسازى هيماليانوردى برگزار شد و منتخبان اين 
اردوها در كمپ آموزشى زمستانى فدراسيون كوهنوردى و صعودهاى 

ورزشى كه در منطقه علم كوه برگزار مى شود، شركت مى كنند.

تيم هاى پايه پاس مديون رضا كيانى
 رضا كيانى، مربى با سابقه فوتبال استان كه سال ها به عنوان مربى 
دروازه بانى در تيم هاى پاس و شــهردارى همــدان فعاليت مى كرد، 
فصل گذشته سرمربيگرى تيم هاى اميد پاس را برعهده گرفت و اين 
تيم در مســابقات ليگ  برتر اميدهاى اســتان به مقام قهرمانى دست 
يافت. در اين فصل از مســابقات نيز درحالــى كه تيم جوانان پاس به 
دليل مشكالت مالى قصد حضور در مسابقات ليگ استان را نداشت با 
پيگيرى هاى محمد آرتيمانى و رضا كيانى(سرمربى) اين تيم در آخرين 
لحظه مجوز حضور در مسابقات را به دست آورد و نخستين ديدار خود 

را نيز با پيروزى پشت سر گذاشت.
بى ترديد افرادى كه وقت خود را بدون هيچ چشمداشتى براى پيگيرى 
امور جوانان و نوجوانان مى گذارند از كمترين تفريحات در سطح استان 

بى بهره اند و آنها قابل احترام هستند.

ورزشكار ماليرى در راه بازى هاى آسيايى
 ورزشكار ماليرى به مسابقات قهرمانى ووشو بانوان كشور انتخابى 

بازى هاى آسيايى دعوت شد.
از سوى فدراسيون ووشو كشور، تينا لطيفى، ورزشكار جوان و خوش آتيه 
ماليرى براى حضور در مسابقات قهرمانى ووشو بانوان كشور انتخابى 

بازى هاى آسيايى 2022 چين انتخاب و دعوت شد.
وى ورزشكار جوان و خوش آتيه ماليرى با درخشش خود در مسابقات 
قهرمانى ووشــو بانوان استان براى حضور در مسابقات قهرمانى ووشو 
بانوان كشور انتخابى بازى هاى آسيايى 2022 چين انتخاب و معرفى شد 

كه در معيت تيم استان به اين مسابقات اعزام مى شود.
مسابقات قهرمانى ووشو بانوان كشور انتخابى بازى هاى آسيايى هانگژو 
چين 2022 در 2 بخش سانداو تالو از دهم آذرماه جارى به مدت 3 روز 

به ميزبانى جزيره قشم شهر درگهان برگزار مى شود.

روزهاى پر ترافيك ورزش استان 
در ورزشگاه مريانج

 مجموعه ورزشى شهيد حاجى بابايى 
مريانج روزهــاى پرترافيكى را تجربه 

مى كند.
رئيــس اداره ورزش وجوانان مريانج با 
بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: اين 
مجموعه ورزشى با دسترسى مناسب و 
يك فضاى بســيار عالى و مجهز، اين 
روزهــا فضاى پــركار و پرترافيكى را 

تجربه مى كند.
اكبر تجــرى ادامــه داد: دارا بودن اين مجموعه به هتل و ســالن هاى 
تخصصى و تمرينى عمومى و اســتاديوم فوتبال بسيار شيك و مجهز، 
سبب شده است، تا رويدادهاى ورزشــى و اردوهاى تداركاتى به اين 

مجموعه منتقل شود.
وى افزود: اردوى تيم هاى ملى كاراته در رده هاى پايه (نوجوانان، جوانان 
و اميد) به مدت 9روز در شهر مريانج برگزار شد و 16 ورزشكار براى 
آماده ســازى خود جهت اعزام به مســابقات قهرمانى آسيا در آلماتى 
قزاقستان، در اين اردو حاضر هستند و آخرين تمرينات خود را زيرنظر 

كادر فنى برگزار مى كنند.
تجرى ميزبانى از مســابقات فوتبال ليگهاى دسته يك و دوم فوتبال 
كشــور را خوب ارزيابــى كرد و گفت: ورزشــگاه شــهيد عليرضا 
حاجىبابايى با دارا بودن يك اســتاديوم فوتبال بسيار زيبا و مجهز، به 
عنوان ورزشگاه نخست تيمهاى همدانى حاضر در ليگ دسته يك و 2
فوتبال كشور به سازمان ليگ معرفى شده است كه خوشبختانه ميزبانى 
اين مجموعه بسيار خوب انجام مى شود و در مديريت اين مجموعه با 
همكارى پرســنل به دنبال نگه داشتن يك زمين چمن بسيار خوب و 

باكيفيت هستيم.
وى تأكيد كرد: با وجود فشــار بر روى زمين چمــن از نظر برگزارى 
مسابقات كشورى و تمرينات، حفظ و نگهدارى مطلوب چمن يكى از 

اولويتهاى ما است تا بتوانيم كيفيت استاديوم حفظ شود.
رئيس ورزش مريانج از برگزارى كالس سطح يك فوتسال در مريانج 
خبر داد و تصريح كرد: اين كالس با حضور مربيان جوان فوتسال همدان 

به مدت 5 روز در مجموعه ورزشى مريانج برگزار شد.
وى بيان كرد: همچنين در اوايل دىماه نيز، بزرگترين تورنمنت فوتسالى 
استان همدان تحت عنوان جام بصير براى گراميداشت حماسه 9 دى در 

اين مجموعه توسط هيأت فوتبال مريانج برگزار مى شود.

تويسركان بر اوج قله واليبال زنان استان
 تيم واليبال بانوان تويسركان قهرمان ليگ استان شد.

تيم تويسركان در يك چهارم نهايى مسابقات واليبال ليگ استان با نتيجه 
2 بر صفر تيم دندانپزشكى ايران زمين همدان و در مرحله فينال با نتيجه 
2 بر صفر تيم مالير را مقتدرانه شكســت داد. تــا قهرمان اين دوره از 

مسابقات باشد.
بازى رده بندى هم بين 2 تيم دندانپزشكى و آذرخش همدان برگزار شد 
كه تيم آذرخش موفق شد تيم دندانپزشكى را با نتيجه 2 بر يك شكست 

دهد و به مقام سوم دست يابد.
در پايان تيم تويسركان مقام نخست، تيم مالير دوم، تيم آذرخش همدان 

سوم شدند.
قهرمان مســابقات اعضاى تيم تويســركان: سميرا ســورى، نعيمه 
مصطفايى، پريا مصطفوى، هســتى سورى، شكوه خدابخشى، فرزانه 
تركاشوند، مهسا آراسته، مريم اسكندرى، آتنا عبدالمالكى، معصومه 
چهاردولى، زهرا الوندى، ســپيده مصطفوى، ساره مصطفوى، فاطمه 

نادرى، نرگس عمرانى هنگامى، مهديه سلطان آبادى
مربى: الهام على پور

كمك مربى: فرح نانكلى
سرپرستان: رضوان عشرتى و آزاده بيات

بانوان كوراش نهاوند سهميه آسيايى گرفتند
2 بانوى ملى پوش كوراش شهرستان نهاوند سهميه بازى هاى آسيايى 

را كسب كردند.
صبــا كرمعلى و ليــال سياهوشــى 2 بانوى ملى پــوش نهاوندى با 
درخشــش در مسابقات انتخابى كوراش كشور هم اكنون در اردوى 
تيم ملى حضور دارند. هر 2 ورزشــكار نهاوندى در تركيب تيم ملى 
كوراش كشورمان به 19مين دوره بازى هاى آسيايى 2022 گوانگژو 

چين اعزام مى شوند.
بازى هاى آسيايى شهريورماه ســال آينده در چين برگزار مى شود و تا 
آغاز مسابقات ملى پوشان كوراش در اردوهاى تيم ملى شركت مى كنند.

كوراش نوعى كشتى است كه در اين ورزش هدف اصلى گرفتن كمر 
حريف و انداختن وى با پشــت به زمين اســت و در ايران به تازگى با 

جدايى از فدراسيون جودو، زيرنظر فدراسيون ووشو فعاليت مى كند.

دونده ماليرى نايب قهرمان 
پيشكسوتان كشور شد

 شــكرا... جعفرى، دونده پيشكســوت ماليرى با اقتدار بر سكوى 
نايب قهرمانى مســابقات دووميدانى قهرمانى پيشكسوتان كشور جام 

مدافعان سالمت ايستاد.
مســابقات دووميدانى قهرمانى پيشكسوتان كشور با گراميداشت هفته 

بسيج با نام «جام شهداى سالمت» به ميزبانى تهران برگزار شد.
جعفرى دونده خوش نام ماليرى با شركت در اين دوره از مسابقات در 
معيت تيم استان همدان در ماده 15 كيلومتر در رده سنى 70 سال موفق 
به كسب مدال ارزشمند نقره شد و با اقتدار بر سكوى نايب قهرمانى اين 

دوره از مسابقات ايستاد.

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 140060326006000991 مورخه 1400/08/18 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 صادق روســتايى فرزند 
محمدحســين به شماره شناســنامه 10 و كدملى 3933829011 صادره از مالير در سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب كارگاه نجارى به مساحت 214/11 مترمربع قسمتي 
از پــالك 1 اصلي واقع در بخش 4 مالير خريدارى از مالك رســمى ميراحمد فتاحى از 
ورثه مرحوم ميرمحمود فتاحى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 329)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/09

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/24
حسن ابراهيم قاجاريان - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

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

برابر رأي شــماره 140060326006000994 مورخه 1400/08/19 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 مهدى روســتائى  دهنو 
فرزند محمدحسين به شماره شناسنامه 31 و كدملى 3933855276 صادره از مالير در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب كارگاه نجارى به مساحت 214/11 مترمربع قسمتي 
از پالك 1 اصلي واقع در بخش 4 مالير خريدارى از مالك رسمى محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 331)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/09

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/24
حسن ابراهيم قاجاريان - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

آگهى فقدان سند 
ــى  ــهاديه محل ــرگ استش ــه دو ب ــا ارائ ــح ب ــان مصل ــه فتاحي ــم معصوم خان
مصــدق بــه مهــر دفترخانــه 21 بهــار مدعــى اســت يــك جلــد ســند مالكيــت 
ششــدانگ پــالك ثبتــى 7559 فرعــى از 139 اصلــى واقــع در بخــش چهــار 
ــر الكترونيــك  ــر 233 صفحــه 55 ذيل ثبــت 35878 شــماره دفت ــه در دفت ك
ســابقه ثبــت دارد نــزد كســى در بيــع شــرط نيســت كــه در اثــر ســهل انگارى 
ــه  ــاده 120 آيين نام ــه م ــى ب ــه اســتناد تبصــره الحاق ــذا ب ــده. ل ــود گردي مفق
قانــون ثبــت آگهــى مى شــود تــا در صورتــى كــه كســى مدعــى انجــام معاملــه 
ــا  ــخ نشــر آگهــى ت ــزد خــود مى باشــد از تاري ــا وجــود ســند مالكيــت ن و ي
مــدت 10 روز پــس از انتشــار آگهــى بــه اداره ثبــت محــل مراجعــه و اعتــراض 
خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيــت يــا ســند معاملــه تســليم نمايــد. 
لــذا چنانچــه ظــرف مهلــت مقــرر اعتــراض نرســد و يــا در صــورت اعتــراض 
ــه نگــردد اداره  ــه اداره ثبــت ارائ ــه ب ــا ســند معامل اصــل ســند مالكيــت و ي
ثبــت اســناد و امــالك ســند مالكيــت المثنــى را طبــق مقــررات صــادر و بــه 

متقاضــى فــوق تســليم خواهــد نمــود. 
(م الف 314)

جالل حدادى - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

نمايش اقتدار اسكواش ايران در آسيا 
 اسكواش ايران در سال هاى اخير در حوزه هاى مختلف به خصوص حوزه مهم زيرساخت ها پيشرفت هاى 

چشمگيرى داشته است.
ساخت تعداد زيادى از كورت هاى شيشه اى تا مينى كورت ها و عمومى كردن اسكواش در پارك ها و فضاهاى 
عمومى و برگزارى مســابقات در رده هاى مختلف سنى نشانه توسعه اسكواش در ايران بزرگ است و امروز 
يكى از رشته هاى ورزشى فعال در كشور، ورزش اسكواش است كه روز به روز شاهد خبرهاى خوبى از اين 
ورزش پرتحرك و زيبا هستيم.فدراسيون اسكواش با انسجام و برنامه ريزى خوب در كنار كميته هاى با انگيزه 

و استان هاى فعال در سال هاى اخير به خوبى توانسته است اقدامات خوبى براى توسعه اسكواش انجام دهد.
با وجود پاندمى كرونا و مشكالت زيادى كه براى همه رشته هاى ورزشى ايجاد شد، فدراسيون اسكواش با يك 

برنامه ريزى مناسب حتى در زمان كرونا توانست چراغ هاى اين رشته ورزشى را روشن نگه دارد و اسكواش بر 
اساس ارزيابى وزارت ورزش وجوانان از فعال ترين فدراسيون ها و رشته هاى ورزشى بوده است.

اما هم اكنون اســكواش ايران قصد دارد حاصل تالش و زحمات اخير خود را بگيرد و يك كاروان منسجم و 
خوب از اسكواش ايران عازم قطر شد تا در روزهاى آينده شاهد درخشش اسكواشى هاى ايران در اين ميدان 
بزرگ در مصاف با تيم هاى خوب آسيايى باشيم. در اين مسابقات تيم ايران با كشورهاى هند، فيليپين و مالزى 
هم گروه است و انتظار مى رود تيم اسكواش ايران به خوبى بتواند در اين مسابقات بدرخشد و پرچم ايران را 
به اهتزاز درآورد. با توجه به مشــكالت مالى و محدوديت هاى موجود عزم جدى رياست فدراسيون و عوامل 
اجرايى و اسپانســرها در اعزام تيم به مسابقات قابل قدردانى اســت و بى شك در آينده خبرهاى بهترى را از 

اسكواش ايران خواهيم شنيد.
* اسدا... ربانى مهر

همدان به دنبال 
 Aدوره مربيگرى

آسيا است
محمدحسين نورى فر»

 هيأت فوتبال استان براى نخستين بار به 
دنبال مجوز برگزارى دوره مربيگرى A آسيا 

در همدان است.
رئيس هيأت فوتبال اســتان در افتتاحيه دوره 
مربيگرى D آسيا در همدان با بيان اين مطلب 
گفت: همدان ســرآمد برگــزارى دوره هاى 
آموزشــى در كشور اســت، پس از ركودى 
كه كرونا بر ورزش كشــور حاكم كرد هيأت 
فوتبال استان همدان جزو نخستين استان هايى 
بود كه فعاليت خود را با برگزارى دوره هاى 
آموزشــى داورى و مربيگــرى و برگزارى 

ليگ هاى مختلف آغاز كرد.
عبــاس صوفى افــزود: امروز مــا در بحث 

مربيگرى فوتبال در اســتان مربيان توانمندى 
داريم كه مى توانند در ســطح نخست فوتبال 
كشــور و در تيم هاى صاحب نام مربيگرى 

كنند.
وى ادامــه داد: رضا طاليى منش، ســرمربى 
تيم فوتبال شهردارى همدان فصل گذشته با 
صعود اين تيم به ليگ دسته يك فوتبال كشور 
براى فوتبال استان افتخارآفرينى كرد و نشان 
داد كه ما در بحث مربيگرى كمبودى نداريم.

صوفى با بيان اينكــه حضور پاس در همدان 
موتور محركى براى فوتبال اســتان شد، بيان 
كــرد: اگر امــروز ما بيــش از 50 بازيكن در 
ليگ هاى مختلف كشــور داريــم و در بحث 
داورى و مربيگــرى حرفى براى گفتن داريم 
ماحصــل و از ثمرات حضور پاس در همدان 
است.وى عنوان كرد: پاس به عنوان يك برند 
در فوتبال كشور مانند يك دانشگاه در فوتبال 
اســتان عمل كرد كه خروجــى آن حضور 
بازيكنانى در سطح ليگ برتر، دسته يك، دوم 

و سوم بوده است. همچنين در بحث داورى 
3 داور بين المللى و مربيان توانمند كه همگى 
در كنار پاس شــكل گرفته انــد بايد بتوانيم 
دوباره اين تيم را به ســطح نخست كشور با 

توانمندى خودمان بازگردانيم.
سرمربى تيم فوتبال شهردارى نيز در افتتاحيه 
كالس مربيگــرى گفت: مربيگــرى بيش از 
هر چيز ديگرى عشق اســت و تا زمانى كه 
شما مربيان عاشــق نباشيد نمى توانيد در كار 
خود موفق شــويد و امروز با حضور مديران 
توانمندى نظير عباس صوفى در هيأت فوتبال 

استان اين بستر فراهم شده است.
رضــا طاليى منش افــزود: اگر امــروز بنده 
مى گويــم در تيم فوتبال شــهردارى همدان 
بيش از 80 درصد ظرفيت بومى وجود دارد 
حاصل استعداديابى و تالش مربيان پايه است 

كه سال ها زحمت كشيده اند.
وى با تشــكر از همه مربيان استان بيان كرد: 
بايــد از زحمات تمام مربيان از جمله محمد 

به گندم، هادى گل محمدى، بابك صمديان و 
ساير مربيان در اينجا تشكر كنم كه هر كس به 
اندازه توان و ظرفيت خود براى رشد فوتبال 
اســتان زحمت كشيده   است. استان ما از نظر 
بازيكن و مربى ظرفيت ليگ برترى شدن را 
دارد و بايد مديران تالش كنند بســتر مالى و 

ساير عوامل را فراهم كنند.
مدرس دوره مربيگرى D آســيا نيز با اشاره 
به اينكه امروز فوتبال استان در كشور جايگاه 
خوبى قــرار دارد، گفت: بــه دنبال تقويت 
مربيان در رده هاى پايه هستيم و بايد از مربيان 

با دانش در مدارس فوتبال استفاده كنيم.
بابــك صمديــان افــزود: ما اســتعدادهاى 
درخشان و نابى در فوتبال داريم و به مربيان 
خود تاكيد مى كنيم به دور از هر عاملى تنها به 

دنبال جذب استعدادها باشند.
روز گذشته دوره مربيگرى D آسيا به مدرسى 
بابــك صمديان و ناظر دوره مجيد لطيفى در 

همدان افتتاح شد.

بانوى قايقران همدانى:
 دست پر از قهرمانى آسيا بازمى گرديم

 قايقران همدانى تيم ملى كشورمان مدعى 
شــد كه در مسابقات آســيايى با كسب مقام 

قهرمانى به كشور برمى مى گرديم.
 مريم اميدى پارسا، قايقران همدانى كه سال ها 
در اردوهاى تيم ملى حضــور پر رنگى دارد 
و افتخارآفرين ورزش همدان است، با داشتن 
مدالهاى متعدد آســيايى و ملــى، بزرگترين 
آرزوى ورزشى اش رسيدن به فينال بازى هاى 

المپيك است.
قايقرانــى همــدان چنــد ســالى بــود كــه چنــد 
اســتعداد نــاب ازجملــه مريــم اميدىپارســا، 
كيميــا زارعــى، آرزو حكيمــى، مريــم كرمــى 
و... را بــه ورزش كشــور معرفــى كــرد، 
ــگ  ــته روئين ــراً در رش ــه اكث ــى ك قايقرانان

ــد. ــت دارن فعالي
روئينــگ دومين ورزش ســخت براى بانوان 
اســت كه عالوه بر بدنى ورزيــده و چابك، 
نيازمند يك ورزشــكار ســبك و كم وزن نيز 
هست. ورزشــى كه قايقران همدانى رسيدن 
به فينال بازى هاى المپيك را تنها آرزوى باقى 

مانده ورزشى اش مىداند.
مريم اميدىپارســا سال هاست در اردوى تيم 
ملــى پارو مىزنــد و دارنده 2 مــدال طال و 
يك نقره در مسابقات آســيايى 2017 تايلند 
و همچنين 2 مدال نقره در بازىهاى آســيايى 

2018 اندونزى است. 
اين بانــوى افتخارآفريــن ورزش همدان كه 
اين روزها در درياچه آزادى تهران ســرگرم 
تمرينــات خود بــراى مســابقات پيش رو 

اســت، در گفت وگو با فــارس، از برنامه ها و 
آرزوهايش سخن گفت كه با هم اين گفت وگو 

را مى خوانيم. 
 از اردوى تيــم ملــى قايقرانى چه 

خبر؟
اردوى خوبى اســت، شرايط خوبى را تجربه 
مى كنيم، اما دير برگزار شــدن اردوهاى ملى 
كمى آمادگى را پايين آورده اســت كه به طور 
قطع با انجام تمرينات مستمر به حد مطلوب 

آمادگى بدنى خواهيم رسيد.
 پس بايد منتظر كسب مدال باشيم؟
به طور قطع هدف ما كسب مدال در مسابقات 
مختلف اســت، اما تعطيلى اردوها به خاطر 
شرايط كرونايى، كمى از آمادگى ما را كاسته 
است و در آن ســوى ديگر، رقباى ما به طور 
منظم حتى در ســخت ترين شرايط كرونايى 
تمرينات خــود را انجام دادهاند و شــرايط 
بهترى نســبت به ما دارند، امــا ما با تالش 
خود و لطف خداوند قطعًا با بهترين عملكرد 
و دســت پر از مســابقات پيــش روى خود 

بازخواهيم گشت.
 چه مسابقاتى را پيش روى داريد؟

ما بايد از روز 18 آذرماه در مسابقات قهرمانى 
آسيا به ميزبانى كشور تايلند برابر رقباى خود 

به ميدان برويم.
 چند نفر قايقران همدانى در اردوى 

فعلى حضور دارند؟
در ايــن اردو تنها 2 نفر هســتيم، من و كيميا 

زارعى.

 رشــته روئينگ بــراى يك خانم 
سنگين نيست؟

اتفاقاً رشــته بسيار ســختى است و يكى از 2
رشته سخت براى بانوان است، اما من قريب به 
7سال است كه در اين رشته حضورى مستمر 

دارم و سختى آن را به جان خريده ام.
 ايــن ورزش نياز به ورزشــكاران 

سبك وزن دارد؟
بله ما دائم در حال كاهش وزن هستيم و حتى 
در بازى هاى آسيايى آنقدر وزن كم كرده بوديم 
كه همه به ما مى گفتند كه شبيه روح شده ايد. 
 به المپيك و مدال آن فكر كرده ايد؟
راســتش را بخواهيد به حضور در المپيك فكر 
مى كنم، اما نه براى كســب مدال، شايد آرزوى 
ورزشــى من رسيدن به همان فينال A  المپيك 

در روئينگ باشد.
 چرا چنين فكر مى كنيد؟

من براى المپيك برنامه دارم، اما كسب مدال در 
المپيك بسيار سخت است، زيرا شرايط ديگر 
كشــورها با شرايط حاكم بر قايقرانى ما بسيار 
متفاوت اســت، در المپيــك توكيو كه نازنين 
ماليى به فينال B مسابقات رسيد كم از مدال 
نداشت، چون هميشه ورزشكاران ما رتبه هاى 

پايين المپيك را كسب مى كنند.
 توجه مســئوالن به رشته پر مدال 

قايقرانى چطور است؟
نسبت به رشــته هاى ديگر توجه كم است و 
امكانات كمى داريم. مثًال فدراســيون سال ها 
پيش يك ســرى قايق و پارو از خارج كشور 

خريدارى كرده بود كه 5 ســالى مى شــود در 
گمرك گير كرده كه خوشــبختانه خبر رسيده 
كــه در حال ترخيص هســتند. ايــن يكى از 
بهترين خبرها براى بچه هاى تيم ملى است و 
اگر اين امكانات برسد به طورقطع روى نتيجه 

ما تأثيرگذار خواهد بود.
 ورزش شما گروهى است، پاداش ها 

چطور است؟
ورزش ما يــك ورزش گروهى با هماهنگى 
بسيار باالســت، اگر يكى از افراد فوراً نتواند 
خوب پارو بزند، كل گروه با مشــكل مواجه 
مى شوند، اما جالب است بدانيد كه پاداش هاى 
ما انفــرادى محاســبه نمى شــود و مثًال در 
بازى هاى آسيايى جاكارتا من با كسب 2 مدال، 

تنها پاداش يك مدال را دريافت كردم.
 وضعيت قايقرانى در همدان چطور 

است؟
ما در همــدان وضعيت خوبــى داريم، اما به 
اعتقــاد من در چند مورد هيأت اســتان كمى 

ضعيف عمل كرده است.
 توجه به شما كم است؟

نه! اتفاقاً حواسشــان به عملكرد ما است. اما 
يكى از اين مشكالت ضعف در روابط عمومى 
است كه خبرهاى ما به خوبى منتشر نمى شود 
و حتى در همدان كســى ما را نمى شناســد و 
خيلى ها نمى دانند ورزش قايقرانى چيســت، 
بهتر اســت هيأت استان فكرى به حال بخش 

رسانه اى و روابط عمومى بكند.
 مشكلى ديگرى هم هست؟

اســتعداديابى، مدت هاست كه استعداد خوبى 
از همدان كشــف نشده اســت. به طور مثال 
بايد عرض كنم در مســابقات قهرمانى كشور 
اخير، اكثر استان ها در كنار ورزشكاران قديمى 
و حرفه اى خود، چند چهــره جوان و جديد 
را هم آورده بودند تا ميدان ببينند، اما اســتان 
همــدان تنها با همان نفــرات قديمى خود و 

بدون چهره اى جديد حاضر شده بود.
بر  مزيد  تعطيلى ها  و  كرونــا  حتماً   

علت بوده است؟
خير اين طور نيســت، كرونــا و تعطيلى ها كه 
فقــط در همدان نبوده اســت، بلكــه در كل 
كشــور حاكم بود، اما ديگر استان ها از كشف 
و استعدادپرورى غافل نبودند و ثمره آن را در 
آينده خواهنــد ديد. همدان ظرفيت خوبى در 
بحث قايقرانى دارد و بچه هاى مســتعدى نيز 
در دل خود جاى داده است. ارتفاع باالى شهر 
همدان از سطح دريا نيز بهترين فرصت است 

اما به طور جدى نتوانستيم از آن بهره ببريم.
 به عنوان سخن پايانى حرفى داريد؟

از شما كه براى ورزش قايقرانى وقت گذاشتيد 
تشــكر مى كنم و اميدواريم با دعاى خير مردم 
شهرم از مسابقات آينده با دست پر بازگردم و 

دل مردم ايران و شهرم همدان را شاد كنم.
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باباطاهر

■ حديث:
امام على (ع):

مردم [در قيامت] دنباله روى آن پيشواى حق يا پيشواى باطلى هستند كه [در دنيا] پيرو او 
بوده اند، هر كس راست دينان را به پيشوايى بگيرد، با آنان محشور؛ و هر كس منافقان را به 

پيشوايى برگزيند، با آنان محشور مى گردد.
بحار األنوار ج 69 ص 81 ح 29

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
به قبرستان گذر كردم صباحى                                 شنيــدم نالـه و افغـان و آهى
شنيـــدم كلـه اى با خاك مى گفت                         كـه اين دنيا نمـى ارزد به كاهى

  

فنـاوري

گـزارش 

يادداشتگردشگرى

تصوير زحل از نگاه فضاپيماى ناسا
 مدارگرد شناسايى ماه (LRO) ناسا در ماه اخيراً از مدار پيرامون 

ماه، تصويرى از سياره زحل ثبت كرده است.
 Lunar)مــاه شناســايى  مدارگــرد  اســپيس،  گــزارش  بــه 
Reconnaissance Orbiter) كــه به اختصار LRO ناميده 
مى شود، فضاپيماى رباتيك ناسا است كه در مدار قطب آهنگ در حال 
گردش در مدار ماه است. مدارگرد شناسايى ماه ناسا از سال 2009 در حال 
چرخش به دور ماه است. اما تصوير جديدى كه ناسا 22 نوامبر از اين فضاپيما 
به اشتراك گذاشت، مقصد بسيار متفاوتى از اين فضاپيما را نشان مى دهد و 

آن مالقات فضاپيما با سياره زحل و حلقه هاى خيره كننده اين سياره است.
مدارگرد شناسايى ماه ناسا اين تصوير را 13 اكتبر با استفاده از دوربين 

مدارگرد شناسايى ماه(LROC)  خود ثبت كرده است.

خواندن ذهن يك عروس دريايى 
توسط محققان «كلتك»

 محققان مؤسسه فناورى كاليفرنيا(كلتك» موفق شدند با استفاده از 
يك جعبه ابزار ژنتيكى، ذهن يك عروس دريايى را كه در تمام بدنش 
پخش است، بخوانند. به گزارش اس تى دى، مغز انسان 100ميليارد 

نورون دارد كه 100تريليون اتصال ايجاد مى كنند. 
درك مدارهاى دقيق ســلول هاى مغزى كه همه رفتارهاى روزمره ما 
مانند حركت دادن اندام ها، پاسخ به ترس و ساير احساسات را تنظيم 
مى كنند، يك معماى فوق العاده پيچيده براى دانشمندان علوم اعصاب 
است. اما اكنون پرسش هاى اساســى در مورد علوم عصب شناختى 
رفتار، ممكن اســت از طريق يك موجود بســيار ساده تر مانند يك 

عروس دريايى كوچك پاسخ داده شود.

برخورد گازهاى داغ در سحابى 
«مرد دونده»

 تلسكوپ فضايى هابل شاهد امواج ضربه اى ناشى از برخورد گازهاى 
داغ در سحابى «مرد دونده» بوده است.

به گزارش ايسنا، درخشش ابر و غبار كيهانى در تصوير هابل از يك جرم 
«هربيگ  هارو  موسوم به "HH 45" ديده مى شود. اجرام «هربيگ-هارو» 
به ندرت در اين نوع از سحابى ها ديده مى شوند و زمانى رخ مى دهند كه 
گاز داغ خارج شــده از يك ســتاره تازه متولد شده با گاز و غبار اطراف 
آن با سرعت صدها مايل بر ثانيه برخورد كند و امواج ضربه اى نورانى به 

وجود بياورد.
در اين تصوير، رنگ آبى نشان دهنده  اكسيژن يونيزه شده است و رنگ بنفش 

نمايانگر منيزيم يونيزه شده است.

زمين از نگاه فضانورد زن چينى
 «وانگ ياپينگ» فضانورد زن 41ســاله چينى كه در حال حاضر به 
همراه 2 فضانورد مرد چينى به نام هاى «ژاى زيگنگ» و «اى گوانگفو» 
در ايســتگاه فضايى تيانگونگ چين مستقر هستند، تصاوير زيبايى از 

زمين ثبت كرده است.
به گزارش اسپيس، نخستين زن حاضر در ايستگاه فضايى جديد چين 
در يك مأموريت 6 ماهه به فضا چند عكس باشــكوه از زمين گرفته 

است.
فضانوردان مأموريت «شنژو-13» در 15 اكتبر سوار بر موشك «النگ 
مارچ 2 اف»  از مركز پرتاب ماهواره جيوچوان در بيابان گبى در ساعت 
12:23 بعدازظهر به وقت منطقه زمانى شــرقى(19:53 به وقت تهران) 

به فضا رفتند.

صداى تعطيالت از يك خوشه ستاره اى
 صفحه رسمى پايگاه فضايى گادرد ناسا در توييتر با انتشار فيلمى از 
خوشه ستاره اى كالدول 73 نوشت: «موسيقى تعطيالت» اكنون مى تواند 
به طور رسمى آغاز شود. به گزارش ايسنا، تصوير صداسازى شده، خوشه 
ســتاره اى كروى «كالدول 73» را نشــان مى دهد كه در صورت فلكى 
«كبوتر»  قرار دارد. اين خوشه ستاره اى در فاصله 40 هزار سال نورى از 

زمين قرار دارد. كالدول 73 را NGC 1851 نيز مى نامند. 
خوشه هاى ستاره اى كروى گروهى كروى از ستاره ها هستند كه به وسيله 
گرانش در كنار يكديگر قرار گرفته اند و عمده  آن ها در مركز خوشه قرار 
گرفته اند. همانطور كه رادار اين تصوير را اسكن مى كند، شعاع ستاره ها 
تبديل به فركانس مى شود. بنابراين ستاره هايى كه از مركز تصوير دورتر 

هستند فركانس باالترى دارند

اهميت نقشه 
مهندسى فرهنگى استان 

 تدوين نقشه مهندسى فرهنگى استان مهمترين 
موضوع مطرح شــده در جلسه شــوراى فرهنگ 
عمومى اســتان روز يكشــنبه بود كه مورد تأكيد 

نماينده ولى فقيه در استان قرار گرفت.
 اين ســند راهبردى كه زيرنظر شــوراى انقالب 
فرهنگى درحال تدوين اســت، شامل مجموعه اى 
از مســائل و موضوعات ازجملــه نهاد خانواده و 
جمعيت، توانمند سازى صنعت گردشگرى، ترويج 
فرهنگ  ايرانى"اســالمى"انقالبى،  زندگى  ســبك 
نشــاط شــهروندى و اجتماعى است كه براساس 
اولويت هاى فرهنگى اســتان مدنظــر قرار گرفته 

است.
گذشــته از اهميــت نــگاه فرهنگــى در انقالب 
اسالمى، ســاختار و بافت فرهنگى استان همدان 
ايجاب مى كند كه مســائل فرهنگى در اين استان 
در چارچوب و مســير مشــخص خود متناسب با 

الگوها و ارزش هاى جامعه دنبال شود.
تأكيد استاندار همدان بر اهميت مهندسى فرهنگى 
به عنــوان مهمترين تكليف در شــوراى فرهنگ 
عمومى نيز در همين راســتا قابل بررسى و تحليل 

است.
البته قاسمى فرزاد بحث آسيب شناسى هاى فرهنگى 
را هم مطرح كرد كه اتفاقًا در سند فرهنگى استان 
لحاظ شده است و الزمه انجام دقيق آن استفاده از 
ديدگاه ها و نظرات كارشناســى است تا فرصت ها 
و چالش هــا در اين عرصه مهم و حســاس باهم 

ديده شوند.
در چنين شــرايطى اســت كه قوت ها تقويت و 
ضعف ها برطرف مى شــود و ما مى توانيم با دقت 
بيشــتر و واقع بينانه تر در جهــت تعالى حركت 

كنيم.
يكى از پيش زمينه هــا و مقدمات اصلى اين مهم 

داشتن نگاه فرهنگى به مسائل استان است.
تنها با اين نگاه اســت كه مى توانيم در شناســايى 
چالش هــاى اصلــى، تحليــل دقيــق مســائل و 
موضوعات و برنامه ريزى مناســب براى آينده گام 
برداريم وگرنه آنچه در قالب نقشه فرهنگى استان 
لحاظ شــده اســت، روى كاغذ خواهد ماند و از 
ســطح تئورى باالتر نخواهد رفــت. در حالى كه 
هدف اصلى ما عملياتى شــدن اين سند راهبردى 
اســت و حركتى كه پس از طراحى نقشه و ترسيم 
راه تعالى و پيشرفت شكل مى گيرد، هيچگاه نبايد 

متوقف شود.
از سوى ديگر مهندســى فرهنگى به گونه اى بايد 
باشــد كه عالوه بر مســائل و موضوعات مرتبط 
پيوســت  فرهنگى،  بخش هاى  در  اختصاصــى  و 
فرهنگــى تمامى برنامه ها و اقدامات در حوزه هاى 

مختلف بيش از پيش تقويت شود.

تاريخى  محوطــه  پايــگاه  مديــر   
هگمتانــه از آغاز 23مين فصل عمليات 
باستان شناســى هگمتانــه بــا موضوع 
پى گردى و نجات بخشى حصار و برج 

و باروهاى هگمتانه خبر داد.
حســن ســلطانى گفــت: «ايــن فصــل 
ــر رضــا  ــه سرپرســتى دكت از كاوش ب
نظــرى ارشــد و نظارت اســتانى ســيد 
جليــل رحمانــى از باستان شناســان 
ــه  ــدان، در محوط ــتان هم ــوب اس خ
ــه  ــام پذيرفت ــه انج ــى هگمتان تاريخ
ــات  ــن فصــل از اقدام ــدف اي ــه ه ك
آثــار  پى گــردى  باستان شناســى، 
مكشــوفه 4 دهــه گذشــته و آغــاز 
ــار  ــرارى آث ــت اضط ــات حفاظ عملي
ــوى  ــل ج ــر عوام ــوفه در براب مكش
ــى  ــوراى فن ــات ش ــا مصوب همســو ب

ــردى  ميراث فرهنگــى و شــوراى راهب
ــت.» ــه اس هگمتان

مدير پايــگاه محوطه تاريخى هگمتانه 
گفــت: «كاوش با مجوز پژوهشــكده 

باستان شناسى وزارتخانه انجام شده كه 
در راستاى ساماندهى و حفاظت برج و 

بارو و آثار 4 دهه گذشته است.»
ســلطانى ادامــه داد: «ايــن كاوش حدود 
باستان شــناس   5 توســط  روز   30
ــراى  ــات ب ــه اقدام ــود ك ــام مى ش انج
ــرارى در  ــت اضط ــگيرى و حفاظ پيش
زمــان بــارش نــزوالت آســمانى و ايــن 
در راســتاى تكميــل عمليــات حفاظــت 
و مراقبــت آثــار مكشــوفه در بنــاى 

خشــتى اســت.»
وى گفــت: «در حال حاضر برج ضلع 
شرقى هگمتانه با ارتفاع 12متر با روش 
خشكه چينى و خشت خام و سازه هاى 
چوبى با قابليت بازگشت پذيرى منطبق 
با اصول مرمتى يونسكو در شهريورماه 
به اتمام رسيده و قابل رويت در جداره 
شــرقى هگمتانه بــراى بازديدكنندگان 

است.»

23مين فصل كاوش هگمتانه آغاز شد

معصومه كمالوند  »
 همدان پيام: نفس هاى به شــماره افتاده و مقطعى 
ســينما در نهاوند از دهه 80 تاكنون سبب شد تا خأل 
اين فضاى نشاط اجتماعى و فرهنگى بيش از 2دهه در 
شهرستان نهاوند احياى آن را از متوليان حوزه فرهنگ 

به يك مطالبه مهم و جدى تبديل كند.
اگرچه هر بار در برخى مقاطع  اقداماتى انجام شد، اما 
نه بنيادى و ماندگار. سينماى نهاوند از آن ساختمان پر 
خاطره و قديمى كه ديگر احيا نشــد به سالن انديشه 
اداره فرهنگ وارشــاد شهرســتان رسيد تا هر از چند 
گاهى با اكران فيلم، خأل و نداشتن سينما در شهرستان 

را به عنوان يك مطالبه فرهنگى تأكيد كند. هفته جارى 
خبر اكران 2 فيلم «منصور» و «ديناميك» از 10آذرماه 

مجدد سينما انديشه در نها وند را فعال كرد.
 رئيس اداره فرهنگ وارشاد اسالمى نهاوند بيان كرد: 
سينما انديشــه نهاوند از دهم آذرماه با اكران 2 فيلم 

«منصور» و «ديناميك» آغاز به كار مى كند.
 امير بحيرايــى در گفت وگو با خبرنــگار ما گفت: 
متأسفانه در ســال 1384 تنها سينماى نهاوند(سينما 
فرهنگ) به داليل مختلف از جمله اســتقبال نكردن 
مردم، به روز نبودن تجهيزات و ديگر مشكالت با رأى 

كميسيون ماده 5  تعطيل شد.

وى ادامه داد: پس از آن با تالش هاى مختلف از سوى 
شخصيت هاى حقيقى و حقوقى نتوانستيم مالك سينما 
را متقاعد كنيم تا نسبت به راه اندازى مجدد آن اقدام 

نمايد.
بحيرايى افزود: البته در اين ميان مشكالت موجود از 
نظر زيرساختى و استحكام بنا و همچنين تجهيزات در 

اين تعطيلى بى اثر نبود.
وى گفت: در ســال 1390 و با پيگيرى هاى به عمل 
آمده توسط مســئوالن وقت اين اداره و شهرستان با 
اعتبارى بالغ بر 500 ميليون ريال تنها سالن شهرستان 
مجهز به جديدترين سيســتم هاى پخــش و اكران 
فيلم شد و سالن انديشــه مجتمع فرهنگى و هنرى 
امام خمينــى(ره) قابليت پخش فيلم را پيدا و فعاليت 

خود را به نام سينما «انديشه» نهاوند آغاز كرد.
رئيس اداره فرهنگ وارشــاد اسالمى نهاوند ادامه داد: 
متأسفانه به دليل استقبال نكردن همشهريان از فيلم ها، 
بخش خصوصى كه مسئوليت اكران فيلم را برعهده 

داشت نتوانست به فعاليت خود ادامه دهد.
وى بيان كرد: در ســال 1394 و 1397 با تالش هاى 
صورت گرفته يك بار ديگر ســينما انديشــه فعاليت 
خــود را با پخش جديدترين فيلم هاى در حال اكران 
در كشور آغاز كرد كه متأسفانه اين بار هم با استقبال 

نكردن مردم به تعطيلى كشيده شد.

بحيرايى گفت: امســال و در روزهاى گذشته آغاز به 
كار اين سينما به صورت گسترده در بين همشهريان به 
يك خواسته شهرستانى تبديل شد و اين اداره نيز بر 
خود الزم ديد تا تمام تالش خود را در اين خصوص 
به كار گرفته و نسبت به راه اندازى مجدد سينما اقدام 
نمايد كه در اين خصوص اعتبارى بالغ بر 70 ميليون 

تومان براى راه اندازى مجدد آن هزينه شد.
وى تصريح كــرد: با هماهنگى هاى بــه عمل آمده 
با كانــون پخش كنندگان ســينماى ايران محمدعلى 
نامجويان به عنوان نماينده اين سازمان عهده دار اكران 

فيلم در شهرستان نهاوند شد.
رئيس اداره فرهنگ وارشــاد اسالمى نهاوند گفت: 
ســينما انديشــه نهاوند واقع در مجتمع فرهنگى و 
هنرى امام خمينى(ره) روز چهارشــنبه  10 آذرماه 
بــا اكران 2  فيلم در 2ســانس 16 و 18 با نام هاى 
«منصور» و «ديناميك» كــه در حال حاضر بر پرده 
سينماهاى كشور در حال اكران هستند فعاليت خود 

را آغاز مى كند.
وى در پايان بيان كرد: اين سينما در روزهاى چهارشنبه 
و پنجشنبه هر هفته در 2سانس ساعت هاى 16 و 18 

آماده حضور عالقه مندان و سينمادوستان مى باشد.

اكران از10 آذر
«منصور» با «ديناميك» سينماى نهاوند را فعال كرد

اسپانيا 3 روز مركز جهانى گردشگرى 
مى شود

 مسئوالن صنعت گردشــگرى از سراسر دنيا، از اول تا سوم دسامبر 
در شهر ميزبان ســازمان جهانى گردشگرى، مادريد، گرد هم مى آيند تا 
در مورد آموزش گردشگرى، توســعه روستايى، آينده ديجيتال و ساير 
موضوعات مهم مرتبط با گردشــگرى پس از پايــان همه گيرى كرونا 
صحبت كنند. اين رويداد همان رويدادى اســت كه در ســال 2018 در 

همدان برگزار شد و هيچ بهره بردارى از آن نكرديم. 
بيــش از 500 نماينده از سراســر جهان، ازجمله وزيران گردشــگرى 
كشورهاى عضو ســازمان جهانى گردشــگرى، نهادهاى بين المللى و 
همچنيــن رهبران بخش خصوصى و جامعه مدنى، در نشســت هيأت 
عالى حاكميتى اين آژانس تخصصى سازمان ملل متحد شركت مى كنند. 
در تاريــخ يكم تا 3 دســامبر، برابر با 10 آذرماه تــا 12 آذرماه 1400، 
شــهر مادريد ميزبان 24مين مجمع عمومى سازمان جهانى گردشگرى 

(UNWTO) خواهد بود. 
در اين جلسه، آينده گردشــگرى به عنوان يك بخش استراتژيك براى 
بســيارى از كشورها در پساكرونا، با در نظر گرفتن تعهد به گردشگرى 

فراگيرتر و پايدارتر، تجزيه تحليل مى شود.
 نوآورى، آموزش و توسعه روستايى

در راستاى اولويت هاى اصلى سازمان جهانى گردشگرى، مجمع عمومى 
بر ســاختن آينده از طريق نوآورى، آموزش و گردشگرى براى توسعه 

روستاها تمركز خواهد كرد.
در مادريد، مقر رســمى UNWTO، اين سازمان ابتكار جديد خود را 
با عنوان «برنامه آينده ديجيتال براى SMEها» (شــركت هاى كوچك 
و متوســط) راه اندازى خواهد كرد، كه براى كمك به كسب و كارهاى 
كوچك در زمينه گردشــگرى و استفاده از مزاياى نوآورى طراحى شده 

است.
به همين ترتيب، برندگان نخستين مرحله بهترين دهكده هاى گردشگرى 
توســط UNWTO  معرفى مى شــوند كه بهترين نمونــه از مقاصد 
روســتايى هستند كه گردشگرى را به عنوان پايه اى از رشد و فرصت ها 
براى همگان پرورش مى دهند. اين در حالى اســت كه ليگ دانشجويان 

UNWTO 2021 به آينده اين بخش اميدوار هستند.
زوراب پولوليكاشويلى، دبيركل سازمان جهانى گردشگرى، گزارش 
خــود را به اعضا ارائه داده و تشــريح خواهد كرد كه اين ســازمان 
چگونه واكنش گردشــگرى جهانى به بحران بى سابقه ناشى از كرونا 
را با ارائه حمايت حياتى از مشــاغل و كسب وكارهاى مرتبط رهبرى 

كرده است. 
ايــن گزارش همچنيــن برنامه هايــى را بــراى آينــده اى فراگيرتر و 
انعطاف پذيرتر، ازجمله بازنگرى در دستور كار UNWTO 2030 براى 
آفريقا و نخستين قانون بين المللى براى حمايت از گردشگران كه براى 

بازگرداندن اعتماد به سفر طراحى شده است، ارائه مى كند.
پس از اينكه پادشــاهى مراكش به دليل مالحظات بهداشت عمومى 
مجبور بــه صرف نظر از ميزبانى اين رويداد شــد، دبيركل از دولت 
اسپانيا به دليل پيشنهاد ميزبانى اين رويداد تشكر كرد. در اين شرايط 
ســخت، اســپانيا براى ميزبانى اين مجمع عمومى مهم پيشقدم شده 

است.
ريس ماروتو وزير صنعت، بازرگانى و گردشگرى اسپانيا گفت: «موجب 
افتخار اســت كه اين مجمع در كشورى كه ميزبان UNWTO است و 

تأثير آن در گردشگرى بسيار اهميت دارد، برگزار مى شود.
 اســپانيا كشورى پيشرو در گردشگرى جهان است و مى خواهد پس از 
پايان همه گيــرى كرونا نيز اين روندش را ادامه دهد. ما در اجراى ارائه 
گواهى كرونا به گردشــگران پيشگام بوديم و اكنون كشورمان مقصدى 
امن محسوب مى شود. ما به كار خود براى حفظ سطوح باالى كيفيت و 

تنوع در گردشگرى ادامه خواهيم داد.»
 جلسات قانونى و انتخابات

در آستانه 24مين اجالس مجمع عمومى، نشست عمومى اعضاى وابسته 
UNWTO برگزار مى شود. 

در اين نشست، شركت هاى خصوصى، ســازمان هاى مديريت مقاصد 
گردشگرى، و نمايندگان جامعه مدنى و دانشگاه ها، ابتكارات خود براى 
بهبود گردشــگرى و ايده هايى براى رشــد پايدار را به اشتراك خواهند 
گذاشت. همچنين انتظار مى رود كه آن ها چارچوب قانونى اصالح شده 
را براى اعضاى وابسته تصويب كنند كه به پيشرفت UNWTO  براى 

تبديل شدن به سازمانى چابك تر و پويا كمك خواهد كرد.
در آن روز، كميته برنامه وبودجه UNWTO جلسه اى تشكيل مى دهد 

تا بر تعهد دبيرخانه به شفافيت تأكيد كند.
در 24مين مجمع عمومى، از اعضا خواســته مى شود تا انتصاب دبيركل 
پولوليكاشــويلى را براى دومين دوره، به دنبال توصيه شوراى اجرايى 
UNWTO كه در اوايل ســالجارى برگزار شــد، تأييد كنند. به همين 
ترتيب، اعضا همچنين به تصميم گيرى در مورد موضوعات جشن هاى 
روز جهانى گردشــگرى در سال 2022 و 2023 و كشور ميزبان 25مين 

مجمع عمومى در سال 2023 رأى خواهند داد.

 بناهاى تاريخى در هر شــهر نشان  دهنده پيشينه و 
هويت تاريخى آن شهر محســوب مى شود كه داراى 

ارزش و اهميت فراوانى است.
اين آثار، ميراثى همگانى اســت كه تمدن ديرينه را در 
كشــورهايى همچون ايران كه مملو از اين بناها است 
به نمايش مى گذارد. نخستين نكته درخصوص بناهاى 
تاريخى، حفظ و نگهدارى اين بناها اســت، زيرا آن ها 
عالوه بر اينكه داراى ارزش ميراثى قابل توجهى هستند، 
ارزش افزوده بااليى هم براى كشــور به همراه دارند. اما 
تجربه نشان داده با مدل فعلى مواجهه دولت با مالكان اين 
بناها، امكان حفظ آن ها بسيار سخت يا غيرممكن است.

قوانيــن محافظــت از اين امالك به دليــل آنكه صرفه 
اقتصادى حداقلى براى مالك ندارد، نمى تواند مشاركت 
مالك را به همراه داشــته باشد و به نظر مى رسد مالكان 
بناهــاى داراى ارزش تاريخى بــا قابليت ثبت ملى، به 
مديريت ملك براســاس قواعد وزارت ميراث فرهنگى 

تمايلى ندارند و در مقابل، به دليل نبود تضامين كافى براى 
حفظ امالك تاريخى، اين ساختمان ها به شكل عمدى يا 

سهوى دچار تخريب گسترده مى شوند.
همان گونه كه اشاره شد برخى از اين بناها داراى مالكيت 
خصوصى هســتند. به اين معنا كــه ارگان هاى دولتى 
همچــون وزارت ميراث فرهنگى نمى توانند به صورت 
دســتورى، كاربرى آن ها را همســو با گردشــگرى و 
ميراث فرهنگى كنند. اما يكى از وظايف تعريف شــده 
براى وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى، 
ايجاد شــرايط الزم به منظور جذب مالكان خصوصى 
بناهاى تاريخى براى ورود به بازار گردشگرى و ممهور 
شــدن اين بناها به مهر وزارت ميراث فرهنگى از بابت 

ثبت تاريخى است.
اغلــب اين بناها از نظر تاريخى داراى قدمت و جايگاه 
ميراثى قابل توجهى هســتند. اما به علت اينكه تاكنون 
دولت نتوانسته سياســتى را در پيش بگيرد كه موجب 

تشــويق مالكان اين بناها شــود تا آن ها امالك خود را 
به منظور درآمدزايى در اختيار ارگان مربوطه قرار دهند، 
از اين بناها در كارهايى به جز گردشگرى بهره بردارى 
مى شود. از همين رو برخى مالكان اين بناها عمداً يا سهواً 
به گونه اى امالك شان را مديريت مى كنند كه تحت تأثير 
تخريب جزئى يا گســترده اى كه در بنا رخ مى دهد، هر 
نوع نگهدارى و ثبت تاريخى آن به بن بســت بخورد و 
اجازه سريع ساخت وســاز يا تغيير كاربرى براى آن ها 
صادر شود.بنابراين بايد پذيرفت در اين عرصه با ضعف 
دولت در تقابل با اين تاكتيك مالكان خصوصى مواجه 
هستيم. تاكتيك استفاده نادرست از بناها به منظور سرعت 
بخشــيدن به تخريب آن ها مدت ها است كه در كشور 
به منظور خروج از نظارت دولت بر اين امالك استفاده 
مى شود و اين اقدام، يك چالش قديمى در كشور به شمار 
مى رود كه حوزه ميراث فرهنگى نيز درحال حاضر با آن 

دست وپنجه نرم مى كند.
در حال حاضــر در بناهاى با مالكيت دولتى و عمومى، 
شرايطى حاصل شده است كه صندوق حفظ و احياى 
بناهاى تاريخى مى تواند بر اين بناها نظارت كافى داشته 
باشد. در چنين شرايطى مرمت بنا نيز با نظارت ميراث 
فرهنگى انجام مى شود و براى جلوگيرى از تخريب و 

آسيب به آن ها از بهره برداران تضمين هاى الزم نيز گرفته 
مى شــود. اما اين صندوق راهــكارى براى حمايت از 
مالكان خصوصى بناهاى تاريخى نداشته و اين مالكان 
نيز تمايل چندانى به ثبت بناهاى تاريخى خود در وزارت 
ميراث فرهنگى ندارند. يكى ديگر از داليلى كه مالكان 
خصوصــى عالقه اى به ثبت بناهاى خــود ندارند اين 
است كه، معموالً زمانى كه يك بنا تحت نظارت وزارت 
ميراث فرهنگى قرار مى گيرد، ساير بناهاى اطراف آن نيز 
كــه در حريم آن بناى تاريخى قرار مى گيرند تنها مجاز 
به ساخت وساز بر اساس ضوابط خاص بناى تاريخى 
خواهند بود و اين چالش بايد به شــكل مشــوق هاى 

كاربردى براى مالكان، حل شود.
در حال حاضر يكى از راهكارهاى وزارت ميراث فرهنگى، 
طرح هاى مشاركتى با مالكان بناهاى تاريخى است و اگر 
كسى بخواهد بناى قديمى خود را مرمت كند به او كمك 
خواهد كرد كه اين امر منوط به ثبت آن بنا در فهرســت 
آثار ملى كشور است و اين حمايت ها به شكل كمك هاى 
فنى و اعتبارى هستند. همچنين معافيت از برخى عوارض 
شهردارى، دادن مجوزها، تسهيالت كم سود و... از جمله 

ديگر حمايت هاى اين وزارتخانه است. 
وزارت ميراث فرهنگى براى مرمت و بازسازى بناهايى 

كه مالكيت دولتى دارد، مشــكلى ندارد و بســيارى از 
بناها، در محدوده اى واقع شده است كه اين وزارتخانه 
به راحتــى مى تواند آن ها را مرمت و احيــا و از آن ها 
بهره بردارى هم كند، اما مشكل در بناهايى است كه مالك 
خصوصــى دارند و در مورد اين گونه آثار بايد تدبيرى 
براى تملك يا تدوين بسته هاى تشويقى و ارائه تسهيالت 

كم بهره از سوى دولت در نظر گرفته شود.
با توجه به اتفاقات ناخوشــايند اخير در شهر همدان و 
تخريب هاى صورت گرفته در بناهاى واجد ارزش بافت 
تاريخى، به نظر مى رســد يكى از راهكارهاى اساسى 
جهت حفظ اين بناهاى باارزش، ورود بخش خصوصى 
از جمله هتل داران و صاحبان تأسيسات گردشگرى و 
حتى بخش دولتى و از همه مهمتر شهردارى، به منظور 
تملــك اين بناها و مرمت، احيــا و تغيير كاربرى هايى 
همچون هتل سنتى، فرهنگسرا، ميهمانسرا، سفره خانه 
سنتى و... است و در واقع اگر هريك از اين تأسيسات 
و دســتگاه هاى ذى ربط يك يا چند بناى تاريخى را 
مورد حمايت قرار دهند هم كمك شــايانى به حفظ 
هويت تاريخى شــهر كرده اند و هــم اينكه از قافله 

سرمايه گذاران در اين بخش عقب نمانده اند.
* اتابك صفرى تورج، مدير پايگاه روستاهاى تاريخى همدان

حفظ و احياى بناهاى تاريخى 
و راهكارهاى تشويق مالكان خصوصى


